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Ágrip
Tilgangur: Sjálfsmats spurningalistar eru víða notaðir til að meta árangur í meðferð og bera saman
mismunandi meðferðarsnið. Engir spurningalistar um einkenni í mjöðm og/eða nára hafa verið þýddir
yfir á íslensku og gert mat á próffræðilegum eiginleikum þeirra. International hip outcome tool 12 (iHOT12) og Copenhagen hip and groin outcome score spurningalistarnir eru notaðir af nágrannaþjóðum til
að meta einkenni, færni og lífsgæði hjá einstaklingum með einkenni í mjöðm og/eða nára. Tilgangur
þessarar rannsóknar var að meta réttmæti íslenskrar þýðingar á iHOT-12 og HAGOS
spurningalistunum.
Efniviður og aðferðir: Þýðing spurningalistanna fór fram eftir staðlaðri aðferð. Þátttakendur (n=61) fylltu
út spurningahefti sem innihélt grunnupplýsingar, iHOT-12, HAGOS, EQ-5D-5L spurningalistana og
merktu á VAS-kvarða (visual analog scale). Við mat á réttmæti var notað hugsmíðaréttmæti þar sem
gerðar voru fyrirfram tilgátur um fylgni milli mælitækjanna (metin með Spearman fylgnistuðli). Fylgni >0,7
var talin sterk, >0,5 talin ásættanleg fylgni og <0,3 óásættanleg fylgni. Jamovi®-hugbúnaður (9. útgáfa)
var notaður við tölfræðiúrvinnslu réttmætis.
Niðurstöður: Tölfræðilega sterk fylgni fannst milli allra undirþátta HAGOS og iHOT-12. Einnig fannst
tölfræðilega sterk fylgni milli verkjaþáttar HAGOS og VAS verkjakvarða, ADL undirþáttar HAGOS og
ADL undirþáttar EQ-5D-5L og verkjaþáttar HAGOS og verkjaþáttar EQ-5D-5L.
Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íslensk útgáfa iHOT-12 og HAGOS
spurningalistanna sé réttmæt. Rannsókninni er þó ekki lokið. Til að staðfesta próffræðilega eiginleika
spurningalistanna þarf að fjölga þátttakendum í hópi 2 og meta notagildi spurningalistanna til að meta
mælanlegar breytingar yfir tíma.
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Abstract
Purpose: Self reported outcome measures are widely used to assess treatment progress and to
compare different treatment methods. No self reported outcome measures reporting on hip and/or groin
pain have been translated to Icelandic and their measurement properties been evaluated. International
hip outcome tool 12 (iHOT-12) and Copenhagen hip and groin outcome score are used by our
neighbouring nations to assess symptoms, function and quality of life for individuals with hip and/or groin
pain. The purpose of this study was to investigate the validity of the Icelandic translations of iHOT-12
and HAGOS.
Methods: Translations of the outcome measures were per a standard method. Participants (n=61)
answered a questionnaire booklet which contained basic information, iHOT-12, HAGOS, EQ-5D-5L
outcome measures and rated their hip and/or groin pain on a VAS-scale (visual analog scale). Construct
validity was used and priori hypothesis of correlation between the instruments were made (performed
using Spearman‘s correlation). Correlation of >0.7 was considered a strong correlation, >0.5 was
considered acceptable and <0.3 considered unacceptable. Jamovi®-software (9th version) was used
for statistical evaluation of the validity.
Results: All six subscales of HAGOS had a strong correlation with the iHOT-12. Furthermore a strong
correlation was confirmed between HAGOS-pain subscale and VAS single score measure, HAGOSADL subscale and ADL subscale of EQ-5D-5L and HAGOS-pain subscale and pain subscale of EQ-5D5L.
Conclusion: The results indicate that the Icelandic versions of iHOT-12 and HAGOS are valid but
further research is required for official publishment. To complete the research and verify the
measurement properties of iHOT-12 and HAGOS, the number of subjects in group 2 need to increase
and an evaluation of responsiveness is needed to assess the outcome measures ability to measure
relevant changes over time.
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Listi yfir skammstafanir
VAS

Visual analog scale. Mælitæki sem ætlað er að meta einkenni eða viðhorf sem
annars væri erfitt að meta.

FADIR

Beygja, aðfærsla, innsnúningur (e. flexion adduction internal rotation) í mjöðm.
Stoðkerfis sérpróf notað til að meta einkenni í mjöðm.

iHOT

International hip outcome tool. Spurningalisti til að meta vandkvæði í mjöðm.

HAGOS

Copenhagen hip and groin outcome score. Spurningalisti til mats á einkennum
og færni út frá mjöðm og nára

HOS

Hip outcome score. Spurningalisti til mats á vandkvæðum í mjöðm.

ICF

International classification of functioning, disability and health. Alþjóðlega
flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu.

EQ-5D

Spurningalisti um lífsgæði. Þróaður af Euroqol hópnum. Bæði til 3L sem hefur
þrjá svarmöguleika við hverja spurningu og 5L sem hefur fimm svarmöguleika.

COSMIN

Consensus-based standards for the selection of health status measurement
instruments. Gæðakvarði til að samræma rannsóknir á próffræðilegum
eiginleikum spurningalista.

ICC

Intraclass correlation coefficient. Áreiðanleikastuðull notaður til að meta
samkvæmni endurtekinna mælinga.

SEM

Mælivilla (e. standard error of the measurement). Segir til um skekkju milli
endurtekinna mælinga.

SDC

Minnsti mælanlegi munur (e. smallest detectable change).

ANOVA

Analysis of variance. Einhliða greining á breytileika.

BMI

Líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index).

GPE

Global perceived effect scale. Einstaklingur merkir inn á skala hvort ástand
hans hafi batnað eða versnað miðað við fyrirfram ákveðinn upphafspunkt.

xi

1 Inngangur
Heilsutengdir sjálfsmats spurningalistar eru víða notaðir til þess að meta árangur í meðferð ásamt
því að bera saman mismunandi meðferðarsnið.
Sjálfsmats spurningalistar (e. patient reported outcome measures) eru mikilvægt mælitæki þegar
snýr að einkennum frá stoðkerfi. Upplifun skjólstæðingsins á sínum einkennum og hans líðan og færni
í sambandi við einkennin er gríðarlega mikilvægt sjónarmið sem getur nýst sjúkraþjálfara í meðferð á
stoðkerfisverkjum til jafns við aðrar mælingar líkt og færnimiðuð próf, vöðvastyrkspróf og sérpróf.
Sjúkraþjálfarar sem notast við sjálfsmat skjólstæðinga geta þannig miðað framgang í meðferð við
hvernig skjólstæðingur upplifði sig við upphaf meðferðar. Einnig eru slíkir spurningalistar mikilvægir í
rannsóknum þar sem borið er saman mismunandi íhlutanir á sértækum einkennum. Einfaldasta form
sjálfsmats er meðal annars VAS skali (Visual Analog Scale) (Carlsson, 1983) þar sem einstaklingur
metur til dæmis verki í mjöðm á skala 0 – 100. En slíkur skali nær ekki yfir öll vandkvæði sem hljótast af
stoðkerfisverkjum og hafa því verið þróaðir sértækir listar fyrir háls (Vernon, 2008), mjóbak (Fairbank og
Pynsent, 2000), hné (Briem, 2012) og mjaðmir (Thorborg o.fl., 2011) svo eitthvað sé nefnt.
Verkir á mjaðma – og nárasvæði eru algengir meðal mismunandi hópa samfélagsins og hafa áhrif á
færni, þátttöku í samfélaginu og lífsgæði (Picavet og Schouten, 2003; Arnason o.fl., 2004). Erfitt getur
verið að greina á milli hvaðan verkirnir koma þar sem þessi líkamssvæði deila að stórum hluta ítaugunum
og æðum. Ungt og líkamlega virkt fólk lendir helst í tognunum, fær högg í kappleik og finnur fyrir
klemmueinkennum við beygju og innsnúning í mjöðm (Bruchner o.fl., 2017, bls. 593) á meðan eldra fólk
og kyrrsetufólk er oftar að kljást við slitgigt í mjöðm sem eru alvarlegri einkenni en hjá yngra fólkinu.
Ýmis meðferðarúrræði eru reynd við einkennum sem þessum svo sem sjúkraþjálfun, sterasprautur,
liðspeglanir, liðskipti og fleira.

1.1 Einkenni frá mjöðm
Verkir í mjöðm eru algengur heilsuvandi hjá ungum jafnt sem öldnum. Þó eykst algengi og alvarleiki
einkenna með hækkandi aldri þar sem ein ástæða þess er að áverkar á yngri árum geta haft afleiðingar
fyrir mjaðmaliðinn seinna meir á lífsleiðinni (Picavet og Schouten, 2003). Áverkar geta verið bæði
háorku, svo sem bílslys eða fall, eða vegna síendurtekinnar hreyfingar líkt og hjá langhlaupurum,
fótboltamönnum og fleirum. Samkvæmt Picavet og félögum í hollenskri rannsókn frá 2003 eru 3,8%
karla og 5,6% kvenna á aldrinum 25 – 44 ára með einkenni frá mjöðm, en samkvæmt breskri rannsókn
sem gerð var árið 2004 eru 19,2% fólks á aldrinum 65 ára eða eldri með einkenni frá mjöðm (Dawson
o.fl., 2004). Má því draga þá ályktun að algengi einkenna frá mjöðm aukist með hærri aldri. Ennfremur
þar sem meðalaldur mannkyns fer hækkandi má búast við því að algengi muni aukast í náinni framtíð.
Einkenni frá mjöðm geta orsakast vegna margra mismunandi þátta. Þar má nefna tognanir á vöðvum,
liðböndum og liðumbúnaði mjaðma, vöðvamisræmi þar sem er stífleiki í einum eða fleiri vöðvum og
veikleiki í öðrum, mjaðmarklemmuheilkenni (e. femoroacetabular impingement), skemmdir á
augnkarlsbryggju, eyðing á liðbrjóski, en slitgigt í mjöðm er alvarlegasta tilfellið sem getur endað í
1

liðskiptaaðgerð (Lee o.fl., 2018). Einnig getur verið líffærafræðilegur munur á milli einstaklinga á því
hvernig mjaðmaliðurinn er uppbyggður og því eru sumir í meiri hættu á að fá einkenni frá mjöðm en
aðrir. Sem dæmi getur liðskálin (e. acetabulum) verið of grunn eða of djúp. Grunn liðskál getur leitt til
óstöðugleika en djúp liðskál getur aukið líkur á mjaðmarklemmu (Bedi, o.fl., 2011). Mjaðmaverkir geta
haft áhrif á heilsutengd lífsgæði (Elliott o.fl., 1999), færni og hreyfigetu (Pan o.fl., 2019), aukið fjarveru
frá vinnu (Hagen o.fl., 2006), aukið kostnað fyrir heilbrigðiskerfið (Hoffman o.fl., 1996) og þannig haft
mikil áhrif á mismunandi hluta samfélagsins.

1.1.1 Slitgigt
Slitgigt er ein algengasta ástæða færniskerðingar í heiminum í dag (Leyland o.fl., 2018) en á eftir
hnjám eru mjaðmir algengasti þungaberandi liður sem verður fyrir áhrifum slitgigtar (Arden og Nevitt,
2006). Slitgigtarferlið hefur áhrif á allan liðinn; brjósk, bein, liðbönd og vöðvana í kring. Helstu einkenni
eru verkir, stífleiki, minnkaður vöðvastyrkur, óstöðugleiki og bólgur eða bjúgur. Allt saman leiðir þetta til
líkamlegrar og andlegrar skerðingar og hefur áhrif á lífsgæði fólks. Meðal helstu áhættuþátta fyrir slitgigt,
auk fyrri sögu um liðáverka, er hækkandi aldur, aukin þyngd og minnkaður vöðvastyrkur. Helstu
meðferðarúrræði eru styrkþjálfun, sjúkraþjálfun, lyfjameðferðir og liðskiptiaðgerðir (Bennell og Hinman,
2011).

1.1.2 Mjaðmarklemmuheilkenni
Mjaðmarklemmuheilkenni er algeng ástæða mjaðmaverkja en erfitt hefur verið að framkvæma
rannsóknir um algengi þess vegna ágreinings um hvernig skal staðfesta greiningu, hvort það sé með
myndgreiningu eða klínískri greiningu. Því var brugðið á það ráð að ná þverfaglegu samkomulagi um
skilgreiningu, greiningarferli, viðeigandi meðferð og horfur sem kennt er við University of Warwick.
Warwick samkomulagið um mjaðmarklemmuheilkenni lýsir mjaðmarklemmu sem hreyfitengdri klínískri
röskun á mjaðmarliðnum og orsakast einkenni vegna óeðlilegrar snertingar milli lærleggshöfuðs og
brúnar augnakarls (liðskálar mjaðmarliðar). Mjaðmarklemma myndast á þrenns konar hátt. Í fyrsta lagi
er það „pincer“ gerð sem er þegar þykknun verður á beinbrún í framanverðum augnakarli. Út frá því geta
myndast skemmdir á augnkarlsbryggju (Mynd 1). Í öðru lagi er það „cam“ þykknun þar sem óeðlileg
lögun efst á lærleggshálsi veldur því að lærleggshálsinn rekst í augnkarlsbryggju sem veldur
hreyfiskerðingu og síðar skemmdum á augnkarlsbryggju og jafnvel liðbrjóski (Mynd 2). Í þriðja lagi er
það sambland af þessu tvennu, „pincer“ gerð og „cam“ þykknun (Mynd 3). Þar sem þykkur
lærleggshálsin og þykknun beinbrúnar á jaðri augnakarls mætast, þessi gerð mjaðmarklemmu er
líklegust til þess að valda einkennum hjá viðkomandi (Egger o.fl., 2016).
Til þess að greina mjaðmarklemmu þurfa einkenni, klínísk merki og myndgreining að liggja fyrir.
Aðaleinkenni mjaðmarklemmu er hreyfitengdur eða stöðutengdur verkur í mjöðm eða náranum, marr og
smellir eru einnig algeng einkenni. Klínísk merki eru eymsli í vöðvum kringum mjöðmina, jákvætt FADIR
(flexion adduction internal rotation) sérpróf og skertur hreyfiferill i mjöðm þá aðallega innsnúningur.
„Cam“ þykknun eða „pincer“ mein þurfa að sjást á myndrannsókn. Horfur eru enn lítið þekktar en
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rannsóknir benda til þess að „cam“ þykknun með einkennum geti leitt til slitgigtar síðar meir. Þau
mælitæki sem best þóttu búin til þess að meta einkenni og meðferð við mjaðmarklemmum voru
spurningalistarnir International hip outcome tool (iHOT), Copenhagen hip and groin outcome score
(HAGOS) og Hip outcome score (HOS) (Griffin o.fl., 2016). Rannsókn sem skoðaði myndgreiningar á
mjöðmum án einkenna sýndi að algengi „cam“ þykknunar meðal almennings var 23,1% en 37% meðal
íþróttafólks (Frank o.fl., 2015) sem styður mikilvægi sögutöku og skoðunar meðferðaraðila umfram
myndrannsóknir.

Mynd 1. „Pincer" gerð mjaðmarklemmuheilkennis.
Beinbrún á jaðri augnakarls vex framar.
Út frá því geta myndast skemmdir á
augnkarlsbryggju (Byrd, 2016).
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Mynd 2. „Cam" þykknun mjaðmarklemmuheilkennis.
Óeðlileg lögun efst á lærleggshálsi veldur því að
lærleggshálsinn rekst í brún liðskálar (Byrd, 2016).

Mynd 3. Samblanda af „pincer" gerð og „cam" þykknun.
Þykkur lærleggshálsin og beinbrún á jaðri augnakarls mætast (Byrd, 2016).
4

1.2 Einkenni frá nára
Náraverkir eru algengir þá sér í lagi hjá íþróttafólki og í íþróttum sem gera kröfur um hraða spretti og
stefnubreytingar, þar má nefna fótbolta, körfubolta og tennis. Í rannsókn sem var gefin út árið 2004 voru
nárameiðsli 13% af öllum meiðslum hjá fótboltamönnum í efstu deildum á Íslandi og helstu áhættuþættir
fyrir nárameiðslum voru; fyrri saga um náraverki, minni hlutfallslegur styrkur í aðfærsluvöðvum mjaðmar
og minni íþróttamiðuð þjálfun (Arnason o.fl., 2004). Náraverkir geta verið erfiðir að eiga við og eru oft
langvarandi, þeim hefur verið líkt við Bermúdaþríhyrninginn. Það sem veldur því eru að orsakir geta
verið af mörgum toga og að auki hefur verið ósamkomulag um skilgreiningar á mismunandi náraverkjum
(Bizzini, 2011). Þar af leiðandi hefur verið erfitt að bera saman rannsóknir um meðferðir náraverkja og
skilgreindar leiðbeiningar í meðferð eftir því.
Doha samkomulagið um skilgreiningar á náraverkjum var gefið út árið 2015 þar sem helstu
sérfræðingar komu saman og ákváðu flokkunarkerfi fyrir orsakir náraverkja.
Flokkarnir eru þessir, náraverkir tengdir; 1) aðfærsluvöðvum, 2) lundarvöðva, 3) lífbeini, 4)
náraliðbandi 5) mjaðmaliðnum og 6) aðrar orsakir. En vegna þess hve margir líffræðilegir þættir eru á
nára – og mjaðmarsvæðinu hefur verið erfitt að greina hvert tilfelli í einn tiltekinn flokk og eru margir með
tvær eða fleiri greiningar (Rankin o.fl., 2015).
Mosler og félagar (Mosler o.fl., 2015) framkvæmdu kerfisbundna samantekt til að athuga hvaða
klínísku þættir best greina þá sem eru með náraverki frá þeim sem eru án einkenna. Þessir þættir voru
sjálfsmats spurningalistar (þ.á.m. HAGOS), verkur og styrkminnkun í kreistiprófi aðfærsluvöðva (e.
adductor squeeze test), skertur innsnúningur í mjöðm og skert fráfærsla í mjöðm með bogið hné. Þessir
þættir hjálpa til við að greina náraverk en nákvæmari skoðun þarf til að greina í flokkana sex samkvæmt
Doha samkomulaginu.

1.3 Hlutverk sjúkraþjálfara
Hlutverk sjúkraþjálfara með tilliti til einkenna í mjöðm og/eða nára er meðal annars að greina
áhættuþætti, mismunagreina milli þess sem veldur einkennum, veita meðferð við verkjum og öðrum
einkennum, svo og þjálfun til að endurhæfa og fyrirbyggja að einkenni taki sig upp aftur. Ásamt þessu
veitir sjúkraþjálfari fræðslu til skjólstæðings um ástand hans. Mikilvægt er að sjúkraþjálfari átti sig á
hvenær hann á að vísa skjólstæðingi annað, til dæmis til bæklunarlæknis (Magee, 2014, bls. 689-735).
Fyrir sjúkraþjálfara er grunnmat og endurmat á skjólstæðingi fyrir og eftir að meðferð hefur verið veitt
mikilvægt til þess að greina stöðuna bæði við byrjunarpunkt og til að kanna hvort að meðferðin sé að
skila tilætluðum árangri. Helstu meðferðarúrræði sjúkraþjálfara við einkennum í mjöðm og/eða nára eru
liðleika-, styrk-, stöðugleika- og þolþjálfun og mikilvægt er að aðlaga þjálfunina að hverjum einstaklingi
fyrir sig. Mjúkvefjameðferðir, liðlosun og stuttbylgjur hafa einnig sinn stað í meðferð en mikilvægt er að
vita tilgang þessara lausna þar sem yfirleitt er um að ræða tímabundnar verkjastillingar (Cibulka o.fl.,
2017). Ofþyngd er stór áhættuþáttur fyrir versnun á stoðkerfiseinkennum (Hussain o.fl., 2019) og því er
mikilvægt að einstaklingar fái ráðgjöf varðandi þyngdartap, næringu og hreyfingu, þar sem slík ráðgjöf
hefur sýnt fram á góðan árangur (Guglielmo o.fl., 2018).
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1.4 Sjálfsmats spurningalistar
Thorborg og félagar (Thorborg o.fl., 2015) framkvæmdu kerfisbundna samantekt á sjálfsmats
spurningalistum sem meta einkenni frá mjöðm og/eða nára og gerðu mat á próffræðilegum eiginleikum
þeirra. Niðurstöður þeirra sýndu að hægt væri að mæla með HAGOS, HOS, iHOT-12 og iHOT-33
spurningalistunum við mat á verkjum og færniskerðingu tengdum einkennum í mjöðm. HAGOS er eini
spurningalistinn sem metur bæði einkenni frá mjöðm og/eða nára og mæltu höfundar sérstaklega með
notkun hans. iHOT-12 sýndi fram á góða fylgni við lengri útgáfuna iHOT-33 og mæltu höfundar með
notkun hans þar sem hann er fljótlegur og einfaldur.

1.4.1 HAGOS
HAGOS (Copenhagen hip and groin outcome score) var þróaður af Thorborg og félögum og birt
í grein árið 2011 (Thorborg o.fl., 2011). HAGOS er upprunalega danskur en hefur meðal annars verið
þýddur yfir á hollensku (Brans o.fl., 2016) og sænsku (Thomee o.fl., 2014). Listinn var þróaður í því
skyni að fá betri sjálfsmats spurningalista fyrir stoðkerfiseinkenni í mjöðm og/eða nára fyrir ungt og
miðaldra fólk sem er líkamlega virkt. HAGOS er ætlað að meta skerðingar á færni, athöfnum og þátttöku
út frá einkennum í mjöðm og/eða nára samkvæmt flokkunarkerfi ICF (International classification of
functioning, disability and health). HAGOS skiptist niður í 6 undirþætti; 1) Einkenni, 2) Verkir, 3)
Líkamsstarfsemi, daglegar athafnir, 4) Líkamleg virkni, íþróttir og tómstundir, 5) Þátttaka í líkamsþjálfun
og 6) Lífsgæði. Samtals er hann 37 spurningar og tekur 10 – 15 mínútur að svara listanum. Hverri
spurningu er svarað með því að merkja við fullyrðingu á 5 gráðu Likert skala. Í niðurstöðu fæst
heildarskor frá 0 til 100 úr hverjum undirþætti fyrir sig þar sem 0 stendur fyrir alvarleg mjaðma og/eða
nára vandkvæði og 100 merkir engin mjaðma og/eða nára vandkvæði. HAGOS er eini spurningalistinn
sem spyr um mjaðma og/eða nára einkenni sem er mikilvægt vegna þess hve líffræðilega tengd þessi
líkamssvæði eru og skjólstæðingar jafnt og sjúkraþjálfarar eiga oft erfitt með að átta sig á hvaðan
einkennin eiga uppruna sinn.

1.4.2 iHOT-12
iHOT-12 (International hip outcome tool) spurningalistinn var þróaður á ensku árið 2012 af Griffin og
félögum (Griffin, o.fl., 2012) út frá iHOT-33 listanum vegna þess að mikil eftirspurn var eftir stuttum
spurningalista sem væri einfaldur og fljótlegur að fylla út og gæti þá nýst sjúkraþjálfurum vel í starfi.
iHOT-12 hefur síðan þá verið þýddur á þýsku (Baumann o.fl., 2016), hollensku (Stevens o.fl., 2015) og
sænsku (Jonasson o.fl., 2014). iHOT-12 reyndist sýna frábæra fylgni við iHOT-33 og gaf í 96% tilfella
sömu niðurstöðu og lengri útgáfan, gátu Griffin og félagar því stytt listann úr 33 atriðum í 12 atriði og
fengu þannig jafn gott mælitæki þrátt fyrir að vera aðeins þriðjungur af lengri listanum. Tilgangur iHOT12 er að meta heilsutengd lífsgæði hjá ungu og líkamlega virku fólki (18 – 60 ára) með vandkvæði í
mjöðm. Meðal annars er spurt um verki, einkenni, athafnir, þátttöku og andlega líðan tengda mjöðminni.
Einnig er hann hugsaður til þess að meta árangur mismunandi meðferðarsniða til dæmis í kjölfar
liðspeglunar í mjöðm. iHOT-12 notast við matskerfi svipað og VAS – skali. Gefnar eru tvær fullyrðingar
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á sitthvorum endanum á 10 cm línu. Einstaklingur gefur sér einkunn í hverju atriði þar sem skorað er frá
0 – 100. 0 stendur fyrir verstu mögulegu lífsgæði og 100 stendur fyrir bestu mögulegu lífsgæði.

1.5 Markmið
Við þróun á spurningalistum sem þessum yfir á nýtt tungumál er ekki einungis mikilvægt að þýðingin
sjálf sé vel framkvæmd heldur þarf einnig að aðlaga að viðkomandi menningu (Beaton o.fl., 2000). Því
er áreiðanleika og réttmætisprófun mikilvæg til þess að staðfesta getu spurningalistanna á að meta það
sem þeim er ætlað að meta. Réttmæti vísar til þess hvort að mælitæki mæli það sem því er ætlað að
mæla á meðan áreiðanleiki vísar til þess hvort mælitæki sé stöðugt, þannig að útkoman verði sú sama
ef engin raunbreyting verður. Mælitæki getur ekki verið réttmætt án þess að vera áreiðanlegt, hins vegar
getur það verið áreiðanlegt án þess að vera réttmætt. Þannig að ef mælitæki er áreiðanlegt en ekki
réttmætt er ekki víst að mælitækið sé í raun að mæla það atriði eða einkenni sem því var upphaflega
ætlað að meta.
Bæði HAGOS og iHOT-12 eru í notkun víða um heim og hafa verið þýddir og staðfærðir á ýmis
tungumál. HAGOS er yfirgripsmikill og metur bæði einkenni mjaðmar og nára á meðan iHOT-12 er
hentugur í notkun. Enginn spurningalisti sem metur einkenni frá mjöðm og/eða nára hefur ennþá verið
þýddur yfir á íslensku og gert mat á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar þýðingar. Því er þetta
mikilvægt verkefni fyrir íslenska heilbrigðisstarfsmenn og skjólstæðinga þeirra. Bæði til þess að meta
alvarleika einkenna og árangur í meðferð. En einnig munu spurningalistarnir nýtast í íslenskar og
fjölþjóðlegar rannsóknir. Tilgangur þessarar rannsóknar er að þýða og staðfæra HAGOS og iHOT-12
spurningalistana yfir á íslensku ásamt því að meta próffræðilega eiginleika íslensku útgáfunnar. Hér
verður lagt mat á réttmæti spurningalistanna.
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2 Efni og aðferðir
iHOT-12 og HAGOS voru þýddir í nokkrum skrefum eins og Beaton og félagar (Beaton o.fl., 2000)
hafa lagt til. iHOT-12 var þýddur af ensku yfir á íslensku og HAGOS var þýddur af dönsku yfir á íslensku.
Spurningalistarnir voru síðan bakþýddir yfir á ensku (iHOT-12) og dönsku (HAGOS) og borið saman við
upprunalegu listana. Forprófun fór fram þar sem 10 einstaklingar með enga sögu um verki í mjöðm
og/eða nára svöruðu spurningalistunum og voru hvattir til að gera athugasemdir á setningum og orðum
sem þeim þóttu torskilin. Þetta var gert til að tryggja að hinn almenni borgari skildi spurningarnar.
Smávægilegar breytingar voru gerðar á spurningalistunum eftir forprófun samkvæmt athugasemdum frá
svarendum. Að lokum komst þýðingarnefnd að samkomulagi um endanlega þýðingu spurningalistanna.
Þýðingarnefndin samanstóð af 3 heilbrigðisstarfsmönnum og 3 öðrum sem allir höfðu íslensku að
móðurmáli og voru vel að sér á enskri og danskri tungu, allir nefndarmeðlimir höfðu háskólamenntun.
Leyfi var fengið fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd (VSN-18-082) ásamt því að hún var tilkynnt til
Persónuverndar. Gagnaöflun var í samvinnu við sjúkraþjálfara á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi í
Fossvogi, Gáska sjúkraþjálfun, Klíníkin Ármúla, Sjúkraþjálfun Íslands og Eflingu sjúkraþjálfunarstöð.
Einnig var auglýst eftir þátttakendum innan Háskóla Íslands og í líkamsræktarstöðvum á
höfuðborgarsvæðinu.

2.1 Þátttakendur
Skilyrði fyrir þátttöku voru að þátttakendur þurftu að vera 18 ára eða eldri, hafa einkenni frá mjöðm
og/eða nára sem höfðu áhrif á athafnir daglegs lífs, hafa íslensku sem móðurmál, vera vel læsir með
góðan málskilning. Útilokaðir frá þátttöku voru einstaklingar með einkenni frá mjóbaki eða öðrum liðum
ganglima fyrir utan mjaðmarliðinn. Einnig voru útilokaðir þeir einstaklingar þar sem grunur lék á að
einkenni í mjöðm/nára væru ekki af stoðkerfisuppruna. Þátttakendur í rannsókninni voru 61 talsins og
var þeim skipt í þrjá hópa eftir alvarleika einkenna. Fyrsti hópurinn (n=21) samanstóð af einstaklingum
með léttvæg einkenni sem voru ekki að leita sér faglegrar aðstoðar vegna vandkvæða sinna. Annar
hópurinn (n=11) var með miðlungsalvarleg einkenni og á þeim tíma í virkri meðferð hjá sjúkraþjálfara.
Þriðji hópurinn (n=29) samanstóð af einstaklingum með svæsin einkenni á biðlista fyrir liðskiptaaðgerð.
Meðalaldur (staðalfrávik) allra þátttakenda var 50,9 (16,2) ára og líkamsþyngdarstuðull (BMI) 28,3 (5,6)
að meðaltali.

2.2 Mælingar og skráningar
Þátttakendur rannsóknarinnar skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu og á forsíðu spurningaheftisins
var beðið um grunnupplýsingar (kyn, aldur, hæð og þyngd). Því næst fylltu þátttakendur út spurningahefti
sem samanstóð af spurningalistunum HAGOS, iHOT-12 og EQ-5D-5L. Þar að auki merktu þátttakendur
sig á 100 mm sjálfsmatskvarða frá 0 – 100 (VAS – skali) í samræmi við spurninguna „Hversu slæmir
eru verkir að jafnaði (undanfarnar 1 – 2 vikur)?“ 0 var alls enginn verkur og 100 versti mögulegi verkur.
Mælingar fóru fram á haustmisseri 2018 og vormisseri 2019 á rannsóknarstofu í hreyfivísindum við
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Námsbraut í sjúkraþjálfun í Háskóla Íslands og hjá þeim samstarfsaðilum (sjúkraþjálfurum) sem veittu
þátttakendum skoðun og/eða meðferð.

2.2.1 EQ-5D-5L
EQ-5D spurningalistinn er stöðluð mæling á heilsutengdum lífsgæðum sem gildir fyrir stóran og
fjölbreyttan hóp ýmissa heilsukvilla („EQ-5D instruments”, 2019) og er til í tveimur útgáfum. Upprunalega
útgáfan, EQ-5D-3L, hefur einungis þrjá valmöguleika við hverja spurningu en nýrri útgáfan, EQ-5D-5L,
hefur fimm valmöguleika við hverja spurningu. EQ-5D-5L er þróaður af EuroQol hópnum til þess að sýna
fram á einfalt og almennt mat á heilsu, bæði fyrir klíníska notkun og sem dæmi hagfræðilegar rannsóknir.
EQ-5D-5L er sjálfsmatslisti sem er einfaldur í notkun og tekur stuttan tíma að svara. Hann inniheldur 5
spurningar þar sem spurt er um hreyfigetu, sjálfsumönnun, venjubundin störf og athafnir, verki/óþægindi
og kvíða/þunglyndi, að lokum er merkt inn á kvarða frá 0 – 100 þar sem 0 er heilsan er eins slæm og
hugsast getur og 100 er heilsan er eins góð og hugsast getur. Á heimasíðu EQ-5D mælitækisins kemur
fram að nýrri útgáfan (EQ-5D-5L) hafi verið þýddur yfir á íslensku árið 2003 en ekki er vísað í neina
rannsókn og engar frekari upplýsingar gefnar um próffræðilega eiginleika spurningalistans.

2.2.2 VAS matskvarði
VAS (Visual Analog Scale) er matskvarði þar sem einstaklingur er beðinn um að staðsetja sig frá 0
– 10 eða 0 – 100 um hina ýmsu verki eða færni. Í þessari rannsókn hljóðar spurningin svo: Hversu
slæmir eru verkir að jafnaði (sl. 1 – 2 vikur)? Merkja skal X á 100 mm langa línu. Á endanum vinstra
megin (0) er enginn verkur og á hægri endanum (100) er versti mögulegi verkur (Carlsson, 1983).

2.3 Tölfræðiúrvinnsla
Jamovi®-hugbúnaður (9. útgáfa) og SPSS®-hugbúnaður (26. útgáfa)

voru notaðir við

tölfræðivúrvinnslu þessarar rannsóknar. Áreiðanleiki og réttmæti spurningalistanna iHOT-12 og HAGOS
voru metin samkvæmt COSMIN gæðakvarðanum (Mokkink o.fl., 2010) þar sem hann hefur reynst vel
við slíkt mat á próffræðilegum eiginleikum. Gólf- og þakáhrif eru til staðar þegar mælitæki getur ekki sýnt
fram á versnun eða framfarir í gangi meðferðar vegna takmörkunar á svarmöguleikum. Í þessari
rannsókn voru gólf- og þakáhrif tekin til greina ef meira en 15% sjúklinga fengu lægsta eða hæsta
mögulega gildi (0 eða 100) úr iHOT-12 heildarskori eða á stökum undirþætti HAGOS (Terwee o.fl., 2007;
McHorney og Tarlov, 1995). Einhliða greining á breytileika (ANOVA) var notuð til að meta mun á
meðaltali hópanna þriggja og Tukey eftirápróf voru framkvæmd til að varðveita marktækikröfuna.

2.3.1 Áreiðanleiki
Innri áreiðanleiki spurningalistanna var metinn með Cronbach’s alpha. Við mat á samkvæmni
endurtekinna mælinga (e. test-retest reliability) var ICC 3.1 áreiðanleikastuðull með 95% öryggismörkum
notaður. Rannsakendur reiknuðu staðalvillu mælingar (SEM) sem segir til um skekkju milli endurtekinna
mælinga og var hún notuð til að reikna minnsta mælanlegan mun (SDC). Mat á áreiðanleika var
framkvæmt af öðrum rannsakanda.
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2.3.2 Réttmæti
Réttmæti mælitækis er hversu vel því tekst að mæla þau atriði eða einkenni sem því er ætlað að
mæla. Sem er frekar einfalt þegar verið er að mæla hluti líkt og lengd, þyngd og hæð. Erfiðara getur þó
verið að leggja mat á verki, færni/færniskerðingu og lífsgæði. Þá er oft farið eftir upplifun og tilfinningum
einstaklings og einnig notaðir ýmiss konar sjálfsmatslistar. Við mat á réttmæti mælitækja eins og
sjálfsmats spurningalista er notað hugsmíðaréttmæti, en hugsmíðaréttmæti er hversu vel mælitæki
samsvarar niðurstöðu annars mælitækis sem talið er vera besta mælitækið (e. gold standard of
measurement). Engin ákveðin aðferð eða ákveðið mælitæki hefur verið talið best við mat á réttmæti
sjálfsmats spurningalista (e. absence of gold standard of measurement). Því var ákveðið að nota
hugsmíðaréttmæti við mat á réttmæti iHOT-12 og HAGOS þar sem fyrirfram ákveðnar tilgátur voru
lagðar fram um fylgni milli mælitækjanna (iHOT-12 og HAGOS) og EQ-5D-5L og VAS (Kamper, 2019;
Terwee o.fl., 2007).
Réttmæti var metið með Spearman fylgnistuðli þar sem >0,7 var talin sterk fylgni, >0,5 ásættanleg
fylgni og <0,3 óásættanleg fylgni (Baumann o.fl., 2016). Könnuð var fylgni milli iHOT-12, HAGOS, VAS
og EQ-5D-5L. Hugsmíðaréttmæti var metið samkvæmt eftirfarandi tilgátum um fylgni milli mælitækjanna
(Tafla 1). Búist var við sterkri fylgni (>0,7) milli HAGOS undirþátta og iHOT-12, HAGOS verkjaþáttar og
VAS verkjakvarða, HAGOS ADL undirþáttar og EQ-5D-5L-ADL, HAGOS verkjaþáttar og EQ-5D-5L
verkjaþáttar. Búist var við ásættanlegri fylgni (>0,5) milli iHOT-12 og VAS verkjakvarða vegna þess að
iHOT-12 er ekki einungis sértækur fyrir verki. Einnig var búist við ásættanlegri fylgni milli HAGOS
lífsgæða undirþáttar og heilsukvarða EQ-5D-5L þar sem EQ-5D-5L er ekki sértækur fyrir einkenni frá
mjöðm og/eða nára. Búist var við minni fylgni (<0,5) milli HAGOS undirþátta og EQ-5D-5L
kvíða/þunglyndisþáttar vegna þess að HAGOS metur áhrif stoðkerfiseinkenna en EQ-5D-5L er notaður
til að kanna andlega þætti.

Tafla 1. Fyrirfram tilgátur til mats á hugsmíðaréttmæti.
Sterk fylgni milli HAGOS undirþátta og iHOT-12

> 0,7

Sterk fylgni milli HAGOS verkjaþáttar og VAS verkjakvarða

> 0,7

Sterk fylgni milli HAGOS ADL og EQ-5D-5L-ADL

> 0,7

Sterk fylgni milli HAGOS verkjaþáttar og EQ-5D-5L verkjaþáttar

> 0,7

Ásættanleg fylgni milli iHOT-12 og VAS verkjakvarða

> 0,5

Ásættanleg fylgni milli HAGOS lífsgæðaþáttar og heilsukvarða EQ-5D-5L

> 0,5

Minni fylgni milli HAGOS undirþátta og EQ-5D-5L kvíða/þunglyndisþáttar

< 0,5

*Gildi eru gefin sem Spearman fylgnistuðlar

Hlutverk mitt í þessu verkefni var bæði að afla gagna og úrvinnsla gagnanna með tilliti til mats á
réttmæti spurningalistanna iHOT-12 og HAGOS.
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4.1 Ágrip
Tilgangur: International hip outcome tool (iHOT-12) og Copenhagen hip and groin outcome score
(HAGOS) eru spurningalistar sem eru notaðir til að meta einkenni, athafnagetu og lífsgæði hjá
einstaklingum með einkenni í mjöðm og/eða nára. Spurningalistarnir hafa verið þýddir á mörg
tungumál og gagnast bæði í klíník og fjölþjóðlegum rannsóknum. Tilgangur þessarar rannsóknar var
að meta áreiðanleika og réttmæti íslenskrar þýðingar á iHOT-12 og HAGOS spurningalistunum.
Efniviður og aðferðir: 61 einstaklingur tók þátt í rannsókninni og svöruðu iHOT-12, HAGOS, EQ-5D5L spurningalista og skráðu verki á VAS-kvarða (visual analog scale). Innri áreiðanleiki listanna var
metinn með Cronbach‘s alpha, en samkvæmni milli endurtekinna mælinga var metin með ICC3.1
áreiðanleikastuðli. Þátttakendum var skipt í þrjá hópa eftir alvarleika mjaðma- og/eða nárakvilla og
einþátta ANOVA var notuð til að kanna mun á meðalútkomu milli hópa. Hugsmíðaréttmæti var metið
samkvæmt fyrirfram ákveðnum tilgátum um fylgni milli mælitækjanna. Fylgni >0,7 var talin sterk og >0,5
talin ásættanleg fylgni.
Niðurstöður: Cronbach‘s alpha var 0,94 fyrir iHOT-12, en á bilinu 0,80 til 0,95 hjá undirkvörðum
HAGOS. Engin breyting varð milli mælinga hjá einstaklingum með stöðug einkenni (ICC-gildi frá 0,72 til
0,91 hjá undirþáttum HAGOS (fyrir utan PA) og 0,89 fyrir iHOT-12). Tölfræðilega sterk fylgni fannst milli
allra undirþátta HAGOS og iHOT-12. Einnig fannst tölfræðilega sterk fylgni milli verkjaþáttar HAGOS og
VAS verkjakvarða, ADL undirþáttar HAGOS og ADL undirþáttar EQ-5D-5L og verkjaþáttar HAGOS og
verkjaþáttar EQ-5D-5L.
Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íslensk útgáfa iHOT-12 og HAGOS
spurningalistanna sé áreiðanleg og réttmæt, en rannsókninni er þó ekki lokið. Til að ljúka rannsókninni
og staðfesta próffræðilega eiginleika listanna þarf að fjölga þátttakendum í hópi 2 og meta notagildi
spurningalistanna til að meta mælanlegar breytingar yfir tíma.
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4.2 Inngangur
Mjaðma- og/eða náraverkir eru algengir meðal ungs og miðaldra fólks sem stundar líkamsrækt. 1,2
Slitgigt er ein algengasta ástæða færniskerðingar hjá eldra fólki3, en á eftir hnjám eru mjaðmir algengasti
þungaberandi liður sem verður fyrir áhrifum slitgigtar.4 Mjaðmaverkir geta haft áhrif á heilsutengd
lífsgæði5, færni6, aukið fjarveru frá vinnu7, aukið kostnað fyrir heilbrigðiskerfið 8 og þannig haft mikil áhrif
á ýmsa þætti samfélagsins. Mjaðmaliður og nári eru nátengd líkamssvæði. Því er oft erfitt fyrir
einstaklinga og meðferðaraðila að greina hvaðan verkir og einkenni koma. Lengi var ósamkomulag um
orðanotkun á greiningu og flokkun mjaðma- og náraverkja. Nýlega hefur verið gert samkomulag um
hvernig ætti að skilgreina og flokka mjaðma- og náraverki, hver greiningaskilyrðin væru og hvaða
meðferðarúrræði séu viðurkennd. 9,10 Þetta gerir rannsakendum auðveldara um vik við að bera saman
niðurstöður úr fjölþjóðlegum rannsóknum.
Heilsutengdir sjálfsmatsspurningalistar (e. patient reported outcome measures) eru víða notaðir
til þess að meta árangur af meðferð og bera saman mismunandi meðferðarsnið. Þessi tegund mælitækis
er þannig mikilvæg þegar kemur að skráningu einkenna frá stoðkerfi, bæði í klíník og í rannsóknum þar
sem áhrif meðferðar er metin. Einfaldasta form sjálfsmats er VAS kvarði (Visual Analog Scale) 11 þar sem
einstaklingur metur til dæmis verki í mjöðm með merkingu á 100 mm línu (frá 0 – 100). Slíkur kvarði nær
ekki yfir öll vandkvæði sem hljótast af stoðkerfisverkjum og hafa því verið þróaðir sértækir listar fyrir m.a
háls12, mjóbak13, hné14 og mjaðmir.15,16 Enginn spurningalisti sem metur einkenni frá mjöðm og/eða nára
hefur fram til þessa verið þýddur á íslensku og staðfærður yfir á íslenskar aðstæður.
Thorborg og samstarfsmenn17 framkvæmdu kerfisbundna samantekt á sjálfsmats spurningalistum sem
meta einkenni frá mjöðm og gerðu mat á próffræðilegum eiginleikum þeirra. Niðurstöður þeirra sýndu
að hægt er að mæla með Copenhagen hip and groin outcome score (HAGOS), Hip outcome score
(HOS), International hip outcome tool – 12 (iHOT-12) og iHOT-33 við mat á verkjum og færniskerðingu
tengdum einkennum í mjöðm. HAGOS er eini spurningalistinn sem metur bæði einkenni frá mjöðm
og/eða nára og mæltu höfundar sérstaklega með notkun hans. iHOT-12 sýndi fram á góða fylgni við
lengri útgáfuna iHOT-33 og mæltu höfundar með notkun hans sérstaklega þar sem hann er fljótlegur og
einfaldur.
iHOT-12 er 12 atriða spurningalisti eins og nafnið gefur til kynna og er ætlað að meta heilsutengd
lífsgæði hjá ungu og líkamlega virku fólki (18 – 60 ára) með vandkvæði í mjöðm.15 Í spurningalistanum
er m.a. spurt um verki, einkenni, athafnir, þátttöku og andlega líðan tengda mjöðminni. Einstaklingur
gefur sér einkunn í hverju atriði líkt og gert er á VAS kvarða. Merkt er inn strik á 100 mm línu og gefin
einkunn á bilinu 0 til 100 þar sem 0 stendur fyrir alvarlegt ástand.
HAGOS spurningalistanum er ætlað að meta skerðingar á færni, athöfnum og þátttöku út frá
einkennum í mjöðm og/eða nára samkvæmt flokkunarkerfi ICF (International classification of
functioning, disability and health).16 Í HAGOS eru 6 undirkvarðar; 1) Einkenni, 2) Verkir, 3)
Líkamsstarfsemi, daglegar athafnir, 4) Líkamleg virkni, íþróttir og tómstundir, 5) Þátttaka í líkamsþjálfun
og 6) Lífsgæði. Samtals er spurningalistinn 37 spurningar og tekur 10 – 15 mínútur að svara honum.
Hverri spurningu er svarað með því að merkja við fullyrðingu á 5 gráðu „Likert skala“. Í niðurstöðu fæst
16

heildarskor (0-100) úr hverjum undirkvarða fyrir sig þar sem 0 stendur fyrir alvarleg mjaðma- og/eða
nára vandkvæði og 100 fyrir engin vandkvæði.
Tilgangur þessarar rannsóknar er að þýða og staðfæra HAGOS og iHOT-12 spurningalistana
yfir á íslensku ásamt því að meta áreiðanleika og réttmæti íslensku útgáfunnar.

17

4.3 Efni og aðferðir
Þýðing á HAGOS og iHOT-12 var framkvæmd í nokkrum skrefum út frá aðferð Beaton og
samstarfsmanna.18 iHOT-12 var þýddur af ensku yfir á íslensku og HAGOS var þýddur af dönsku yfir á
íslensku. Spurningalistarnir voru síðan þýddir aftur yfir á ensku og dönsku og bornir saman við
upprunalegu listana. Þýðingarnefndin samanstóð af 3 heilbrigðisstarfsmönnum sem hafa íslensku að
móðurmáli og eru vel að sér á enskri og danskri tungu, og 3 öðrum með góða tungumálakunnáttu og
háskólamenntun. Forprófun á listunum var gerð á 10 heilbrigðum einstaklingum með enga sögu um
verki í mjöðm og/eða nára. Einstaklingarnir voru hvattir til að gera athugasemdir við spurningalistana til
þess að tryggja sem best að hinn almenni borgari skildi spurningarnar. Eftir forprófun voru smávægilegar
breytingar gerðar á listunum skv. athugasemdum frá svarendum. Þýðingarnefnd komst svo að
samkomulagi um endanlega þýðingu spurningalistanna.
Gagnaöflun fór fram í samvinnu við Landspítalann í Fossvogi, Gáska sjúkraþjálfun, Klíníkina Ármúla,
Sjúkraþjálfun Íslands og Eflingu sjúkraþjálfunarstöð. Einnig var auglýst eftir þátttakendum innan Háskóla
Íslands og á líkamsræktarstöðvum. Skilyrði fyrir þátttöku voru að þátttakendur þurftu að vera 18 ára eða
eldri, hafa einkenni frá mjöðm og/eða nára sem höfðu áhrif á athafnir daglegs lífs, hafa íslensku sem
móðurmál, vera vel læsir og með góðan málskilning. Útilokaðir frá þátttöku voru einstaklingar með
einkenni frá mjóbaki og öllum liðum ganglima fyrir utan mjaðmarliðinn. Einnig voru útilokaðir þeir
einstaklingar þar sem grunur lék á að einkenni í mjöðm/nára væru ekki af stoðkerfisuppruna.
Þátttakendum var skipt upp í þrjá hópa eftir alvarleika einkenna. Fyrsti hópurinn (n=21) samanstóð
af einstaklingum með væg einkenni sem voru ekki að leita sér faglegrar aðstoðar vegna vandkvæða
sinna. Annar hópurinn (n=11) var með miðlungsalvarleg einkenni og á þeim tíma í virkri meðferð hjá
sjúkraþjálfara. Þriðji hópurinn (n=29) samanstóð af einstaklingum með alvarleg einkenni og biðu eftir að
komast í liðskiptiaðgerð. Þátttakendur í rannsókninni svöruðu spurningahefti sem innihélt
spurningalistana HAGOS, iHOT-12 og EQ-5D-5L (Euroqol lífsgæðakvarði). Einnig var notaður
sjálfsmatskvarði frá 0 – 100 (VAS – skali) þar sem einstaklingar staðsettu sig í samræmi við spurninguna
„Hversu slæmir eru verkir að jafnaði (undanfarnar 1 – 2 vikur)?‘‘ þar sem 0 stóð fyrir engan verk og 100
versta mögulega verk.
Við tölfræðiúrvinnslu var notaður Jamovi®-hugbúnaður (9. útgáfa) og SPSS®-hugbúnaður (26.
útgáfa). Áreiðanleiki og réttmæti spurningalistanna iHOT-12 og HAGOS voru metin samkvæmt COSMIN
gæðakvarðanum.9 Við tölfræðiúrvinnslu var notaður ICC3.1 áreiðanleikastuðull með 95% öryggismörkum
til að meta samkvæmni milli endurtekinna mælinga (e. test-retest reliability). Þeir sem svöruðu listanum
tvisvar fengu prófheftið heim með sér og svöruðu a.m.k. 5 dögum eftir fyrri mælingu til að draga úr
minnisbjögun. Fyrirfram var ákveðið að ICC yfir 0,70 og neðri öryggismörk yfir 0,70 væru ásættanlegar
niðurstöður.20 Staðalvilla mælingarinnar (e. standard error of the measurement, SEM), sem segir til um
skekkju milli endurtekinna mælinga, var reiknuð, og notuð til að reikna þá stærð sem segir til um minnsta
mælanlega mun (e. smallest detectable change, SDC). Innri áreiðanleiki undirþátta listans var metinn
með Cronbach‘s alpha og var ákveðið að sá stuðull yrði að ná í það minnsta 0,70 til að þykja
ásættanlegt.20 Munur á meðalútkomu hjá hópunum þremur var metinn með einhliða greiningu á
18

breytileika (ANOVA) og Tukey eftiráprófi til að varðveita marktektarkröfuna. Hugsmíðaréttmæti var metið
samkvæmt fyrirfram ákveðnum tilgátum um fylgni milli mælitækja.
Réttmæti var metið með Spearman fylgnistuðli þar sem >0,7 var talin sterk fylgni, >0,5 ásættanleg
fylgni og <0,3 óásættanleg fylgni.21 Könnuð var fylgni milli iHOT-12, HAGOS, VAS og EQ-5D-5L.
Eftirfarandi tilgátur voru settar fram í upphafi. Búist var við sterkri fylgni (>0,7) milli HAGOS undirkvarða
og iHOT-12, HAGOS verkjaþáttar og VAS verkjakvarða, HAGOS ADL undirþáttar og EQ-ADL, HAGOS
verkjaþáttar og EQ verkjaþáttar.
Búist var við ásættanlegri fylgni (>0,5) milli iHOT-12 og VAS verkjakvarða vegna þess að iHOT-12
er ekki einungis sértækur fyrir verki. Einnig var búist við ásættanlegri fylgni milli HAGOS lífsgæðaþáttar
og heilsukvarða EQ þar sem EQ er ekki sértækur fyrir einkenni frá mjöðm og/eða nára. Búist var við
minni fylgni (<0,5) milli HAGOS undirþátta og EQ-5D-5L kvíða/þunglyndisþáttar vegna þess að HAGOS
metur áhrif stoðkerfiseinkenna en EQ-5D-5L kvíða/þunglyndisþátturinn er notaður til að kanna andlega
þætti. Í þessari rannsókn voru gólf- og þakáhrif tekin til greina ef meira en 15% sjúklinga fengu lægsta
eða hæsta mögulega gildi (0 eða 100) úr iHOT-12 heildarskori eða á undirkvarða HAGOS.20,22
Leyfi var fengið fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd (VSN-18-082) og verkefnið tilkynnt til
Persónuverndar.
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4.4 Niðurstöður
Samantekt á meðaltali mælinga samkvæmt hópaskiptingu þátttakenda má finna í töflu 2 og 3.
Einhliða ANOVA sýndi að enginn marktækur munur var á meðaltölum hópa fyrir hæð, þyngd og BMI.
Einhliða ANOVA sýndi marktækan mun á hópunum fyrir (aldur, HAGOS-ADL og HAGOS-Lífsgæði).
Eftirápróf sýndu marktækan mun milli meðaltals mælinga hjá hópi 1 og 3 í aldri, VAS, EQ-5D-5L, iHOT12 og öllum undirkvörðum HAGOS. Gólfáhrif voru til staðir í undirþætti PA í HAGOS. Þar fengu 15 af 61
einstaklingum (24,6%) lægstu mögulegu útkomu (0 stig af 100 mögulegum).

(Tafla 2 og 3 hér)

Innri áreiðanleiki var metinn með Cronbach‘s alpha, og var hann 0,94 fyrir iHOT-12 og á bilinu 0,80
til 0,95 fyrir hvern undirþátt HAGOS, en SEM var 7,5 hjá iHOT-12 og 6,0 til 18,2 á undirkvörðum HAGOS,
og SDC 20,9 hjá iHOT-12 en 16,6 til 50,5 á undirkvörðum HAGOS (Tafla 4). Samkvæmni milli
endurtekinna mælinga (ICC3.1) var gott eða 0,89 hjá iHOT-12 og 0,72 til 0,91 á undirkvörðum HAGOS
(fyrir utan undirþáttinn PA). Notaðar voru mælingar úr hópi 1 og 3 þar sem seinni mæling úr hópi 2 skilaði
sér ekki. Þessar niðurstöður miðast við 31 einstakling sem lýstu ástandi sínu sem stöðugu og voru ekki
í virkri meðferð.

(Tafla 4 hér)

Tölfræðilega sterk jákvæð fylgni fannst milli allra undirþátta HAGOS og iHOT-12 eða frá 0,741 til
0,855 fyrir utan undirþátt PA sem var þó með ásættanlega fylgni eða 0,553 (Tafla 5). Tölfræðilega sterk
neikvæð fylgni fannst milli verkjaþáttar HAGOS og VAS verkjakvarða (-0,804) (Mynd 4), ADL undirþáttar
HAGOS og ADL undirþáttar EQ-5D-5L (-0,712) og verkjaþáttar HAGOS og verkjaþáttar EQ-5D-5L (0,810). Ásættanleg neikvæð fylgni fannst milli iHOT-12 og VAS verkjakvarða (-0,691). Ásættanleg
jákvæð fylgni fannst milli lífsgæðaþáttar HAGOS og heilsukvarða EQ-5D-5L (0,568). Allir undirþættir
HAGOS sýndu óásættanlega neikvæða fylgni við kvíða- og þunglyndisþátt EQ-5D-5L (<0,3) fyrir utan
verkjaþátt HAGOS (-0,530).

(Tafla 5 og Mynd 4 hér)
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4.5 Umræður
Markmið rannsóknarinnar var að meta áreiðanleika og réttmæti íslenskrar útgáfu iHOT-12 og
HAGOS spurningalistanna. Niðurstöður benda til þess að íslensku útgáfurnar hafi góða próffræðilega
eiginleika og er þetta í samræmi við áður birtar niðurstöður vegna prófana á fyrri þýðingum úr fyrstu
útgáfu yfir á önnur tungumál. 21,23,24,25,26

4.5.1 Styrkleikar og takmarkanir
Ekki var hægt að sýna fram á marktækan mun á hópi 2 og á hinum hópunum sem líklega skýrist af
takmörkuðum fjölda þátttakenda í hópi 2. Þetta rýrir tölfræðilegt afl rannsóknarinnar.
Ekki tókst að framkvæma seinni mælingu hjá hópi 2 (eftir meðferð) og því var ekki hægt að meta
notagildi spurningalistanna til að meta mælanlegar breytingar yfir tíma (e. responsiveness). Ekki var
farið eftir leiðbeiningum höfunda varðandi aldursviðmið á spurningalistunum vegna takmarkaðs fjölda
þátttakanda. Aldursviðmið fyrir iHOT-12 listann eru 18 til 60 ára og 18 til 75 ára fyrir HAGOS. Í þessari
rannsókn voru 20 einstaklingar eldri en 60 ára og þar af einn einstaklingur eldri en 75 ára.
Samkvæmni milli endurtekinna mælinga hjá iHOT-12 og HAGOS var gott og ICC gildi, sem og neðri
öryggismörk, ofan þeirra marka sem sett voru til viðmiðunar um ásættanleg gildi og í samræmi við aðrar
rannsóknir á þýðingum mælitækjanna.21,23,24,25,26 Staðalvilla í HAGOS listanum var svipuð og aðrar
prófanir á þýðingum listanna hafa sýnt, 23,24 en staðalvilla iHOT-12 var örlítið hærri miðað aðrar
rannsóknir á listanum. 21,25,26 Í þessari rannsókn voru einstaklingar sem töldu ástand sitt vera stöðugt
beðnir um að svara iHOT-12 og HAGOS spurningalistunum tvisvar með a.m.k. 5 daga millibili til þess
að draga úr minnisbjögun. Tími á milli mælinga var 5-34 dagar. Í sænsku rannsóknunum á þýðingu
iHOT-1226 og HAGOS23 var notast við GPE VAS kvarða (e. global perceived effect) þar sem þátttakendur
lögðu mat á almenna færni í verri mjöðminni. Allir þátttakendur sem svöruðu listunum tvisvar svöruðu
einnig GPE VAS kvarðanum. Kvarðinn er frá 0 (alvarleg færniskerðing) til 100 (engin færniskerðing). Ef
breyting á milli mælinga var >20 stig voru einstaklingar útilokaðir frá áreiðanleikaprófun (samkvæmni
milli endurtekinna mælinga). Með þessum hætti hefði verið auðveldara að velja einstaklinga í þennan
hóp.
Gildin fyrir Cronbach‘s alpha voru fyrir ofan þau viðmið sem höfundar spurningalistanna töldu vera
ásættanleg fyrir iHOT-12 og HAGOS.15,16 Innri áreiðanleiki íslenskrar útgáfu iHOT-12 er svipaður og
aðrar rannsóknir á þýddum listum hafa sýnt fram á. 21,25,26 Innri áreiðanleiki fyrir undirþætti HAGOS er í
samræmi við gildi sænsku rannsóknarinnar23 en ekki jafn mikill og í hollensku útgáfu listans.24 ÍT
undirþáttur HAGOS var með hæsta gildið í íslenskri útgáfu, sem er einnig raunin í öðrum prófunum á
þýðingu listans.23,24 ÍT undirþáttur HAGOS samanstendur af spurningum sem vísa allar til mjög svipaðra
athafna og kemur því ekki á óvart að gildin séu há þó svo að fleiri prófatriði séu í verkjaþætti
spurningalistans.
Tölfræðileg fylgni fannst milli spurningalistanna og þeirra mælinga sem notaðar voru til samanburðar
og studdu niðurstöður varðandi réttmæti mælitækisins (Tafla 3). Við þróun iHOT spurningalistanna
gerðu rannsakendur mat á hugsmíðaréttmæti mælitækjanna út frá sértæka spurningalistanum Non21

arthritic hip score29 en rannsakendur HAGOS fóru fram á að þýddar útgáfur af listanum þyrftu að hafa
eina sterka fylgni við hvern undirkvarða spurningalistans. Allir undirkvarðar HAGOS í þessari rannsókn
höfðu að minnsta kosti eina sterka fylgni við iHOT-12 heildarskor, undirkvarða EQ-5D-5L og VAS
verkjakvarða. Þessar niðurstöður eru því í samræmi við kröfur höfunda HAGOS spurningalistans.16 Sex
af sjö vinnutilgátum sem gerðar voru í upphafi rannsóknar stóðust sem gefur til kynna gott
hugsmíðaréttmæti. Búist var við sterkri fylgni milli allra undirþátta HAGOS og iHOT-12 (>0,7). Sú tilgáta
hefði staðist ef ekki væri tekið tillit til PA undirþáttar HAGOS sem sýndi þó ásættanlega fylgni. Sterk
fylgni (>0,7) var staðfest milli: 1) verkjaþáttar HAGOS og VAS verkjakvarða 2) verkjaþáttar HAGOS og
verkjakvarða EQ-5D-5L 3) ADL undirþáttar HAGOS og ADL kvarða EQ-5D-5L. Ásættanleg fylgni (>0,5)
var staðfest milli iHOT-12 og VAS verkjakvarða sem og lífsgæðaþáttar HAGOS og heilsukvarða EQ5D-5L. Fylgni milli undirþátta HAGOS og kvíða/þunglyndisþáttar EQ-5D-5L var lág (<0,5) fyrir utan
verkjaþátt HAGOS sem sýndi ásættanlega fylgni (>0,5) og því stenst sú próftilgáta ekki. Nýlegar
rannsóknir benda til þess

að kvíði og þunglyndi hafi meiri áhrif á magn og áhrif langvarandi

stoðkerfiseinkenna en áður var talið.27,28
Gólfáhrif í PA undirþætti HAGOS sýnir sambærilegar niðurstöður og sænsk þýðing á listanum 23 þar
sem 31,5% þátttakenda fengu lægsta mögulega gildi í undirflokknum. Spurningarnar tvær úr
undirflokknum eru: ,,Ertu fær um að stunda líkamsrækt að eigin vali eins lengi og þú vilt?’’ og ,,Ertu fær
um að stunda líkamsrækt að eigin vali af þeirri ákefð/getustigi sem þú ert vanur?’’ með
svarmöguleikunum ,,Alltaf – oft – stundum – sjaldan – aldrei‘‘. Orðalag spurninganna og
svarmöguleikanna ýtir því að vissu leyti undir að einstaklingar velji síðasta valmöguleikann ef þeir hafa
glímt lengi við meiðslin.
Rannsakendur leggja til að haldið verði áfram með rannsóknina og að óskað verði eftir einstaklingum
með mjaðmarklemmuheilkenni sem eru annað hvort í virkri meðferð hjá sjúkraþjálfara eða eru að
gangast undir liðspeglunaraðgerð. Hægt væri að taka mælingu fyrir aðgerð og 4 mánuðum eftir aðgerð
eins og í sænsku rannsóknunum á þýðingunum iHOT-1226 og HAGOS23. Fyrir þá sem eru í meðferð hjá
sjúkraþjálfara þyrfti að taka mælingu við upphaf meðferðar og svo aftur við útskrift, eða eftir a.m.k. 10
skipti. Þannig væri hægt að aðgreina hóp 2 betur frá hinum hópunum og kanna notagildi
spurningalistanna til að meta mælanlegar breytingar yfir tíma (e. responsiveness). Að lokum þarf að
taka út mælingar hjá einstaklingum sem voru of gamlir miðað við aldursviðmið spurningalistanna og
endurreikna niðurstöður út frá þeim forsendum.

4.5.2 Ályktanir
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íslensku iHOT-12 og HAGOS spurningalistarnir séu
réttmætir og áreiðanlegir. Þegar rannsakendur hafa lokið rannsókn með því að fjölga þátttakendum í
hópi 2 og metið notagildi spurningalistanna til að meta mælanlegar breytingar yfir tíma munu listarnir
vera birtir og teknir í notkun meðal heilbrigðisstarfsmanna á Íslandi. Þetta verkefni er sérstaklega
mikilvægt þar sem enginn annar spurningalisti sem metur áhrif stoðkerfiseinkenna í mjöðm og/eða nára
hefur til þessa verið þýddur á íslensku og staðfærður fyrir íslenskar aðstæður.
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4.7 Töflur
Tafla 2. Meðaltal (staðalfrávik) grunnupplýsinga þátttakenda samkvæmt hópaskiptingu.
Hópur 1 (n=21)

Hópur 2 (n=11)

Hópur 3 (n=29)

Allir (n=61)

Munur á hópum (ANOVA)

Aldur

38,8 (14,3)

48,8 (16,5)

60,4 (10,6)

50,9 (16,2)

Munur á öllum hópum*

Kyn

10 kk: 11 kvk

5 kk: 6 kvk

12 kk: 17 kvk

27 kk: 34 kvk

Enginn munur á hópum

BMI

26,2 (5,1)

30,0 (6,2)

29,2 (5,5)

28,3 (5,6)

Enginn munur á hópum

VAS

35,3 (21,9)

45,1 (25,3)

60,2 (25,6)

48,6 (26,4)

Munur á hópi 1-3*

*Tölfræðilega marktækur munur á meðaltali hópa (p≤0,05). BMI = líkamsþyngdarstuðull. VAS = visual analog scale

Tafla 3. Meðaltal (staðalfrávik) útkomumælinga hjá þátttakendum samkvæmt hópaskiptingu.
Hópur 1 (n=21)

Hópur 2 (n=11)

Hópur 3 (n=29)

Allir (n=61)

Munur á hópum (ANOVA)

iHOT-12

67.1 (14.4)

46.6 (24.6)

33.3 (20.5)

47.8 (24.4)

Munur á hópi 1-3** og 1-2*

HAGOS- Einkenni

64.8 (12.7)

55.2 (17.8)

42.9 (19.5)

52.6 (19.6)

Munur á hópi 1-3**

HAGOS- Verkir

73.6 (8.9)

56.8 (18.0)

44.5 (18.1)

56.7 (20.1)

Munur á hópi 1-3** og 1-2*

HAGOS- ADL

80.0 (13.5)

61.4 (24.1)

45.0 (19.8)

60.0 (24.3)

Munur á öllum hópum*

HAGOS- ÍT

67.6 (18.5)

47.8 (29.2)

31.0 (24.0)

46.6 (28.2)

Munur á hópi 1-3**

HAGOS- PA

51.3 (31.5)

45.5 (33.6)

26.9 (29.7)

38.7 (32.6)

Munur á hópi 1-3*

HAGOS- Lífsgæði

51.9 (16.8)

43.6 (21.9)

27.4 (16.6)

38.8 (20.7)

Munur á öllum hópum*

EQ-5D-5L

30.0 (8.4)

44.0 (15.8)

51.7 (14.7)

42.7 (16.1)

Munur á hópi 1-3** og 1-2*

EQ-Heilsa

80.3 (12.7)

55.5 (22.6)

62.8 (25.0)

67.8 (22.7)

Munur á hópi 1-3* og 1-2*

*Tölfræðilega marktækur munur á meðaltali hópa (p≤0,05). **Tölfræðilega marktækur munur á meðaltali hópa (p≤0,001). EQ-5D-5L = heildarskor
úr spurningalistanum umreiknað í 0-100 skala þar sem 0 stendur fyrir bestu lífsgæðin. EQ-Heilsa = 100 mm sjónrænn kvarði frá 0-100 úr EQ-5D5L þar sem 100 stendur fyrir bestu mögulegu heilsu. ADL = Líkamsstarfsemi, daglegar athafnir. ÍT = Líkamleg virkni, íþróttir og tómstundir. PA =
Þátttaka í líkamsþjálfun.

Tafla 4. Innri áreiðanleiki, samkvæmni milli endurtekinna mælinga, mælivilla, minnsti
mælanlegi munur milli einstaklinga og innan hóps.
Cronbach‘s α

ICC-gildi

SEM

SDCind

SDCgroup

iHOT-12

0,94

0,89 (0,77-0,95)

7,5

20,9

5,4

HAGOS- Einkenni

0,91

0,72 (0,49-0,85)

9,3

25,9

4,6

HAGOS- Verkir

0,80

0,87 (0,75-0,94)

7,3

20,2

3,7

HAGOS- ADL

0,91

0,90 (0,81-0,95)

7,5

20,8

3,7

HAGOS- ÍT

0,95

0,85 (0,72-0,93)

9,8

27,3

4,9

HAGOS- PA

0,80

0,65 (0,38-0,81)

18,2

50,5

9,1

HAGOS- Lífsgæði

0,84

0,91 (0,83-0,96)

6,0

16,6

3,0

*ICC = Intraclass correlation coefficient. SEM = Mælivilla. SDC ind= minnsti mælanlegi munur milli einstaklinga. SDCgroup = minnsti mælanlegi munur
innan hóps. ADL = Líkamsstarfsemi, daglegar athafnir. ÍT = Líkamleg virkni, íþróttir og tómstundir. PA = Þátttaka í líkamsþjálfun.
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Tafla 5. Réttmæti spurningalistanna. Spearman fylgni milli iHOT-12, undirkvarða HAGOS, EQ5D-5L og VAS verkjakvarða.
iHOT-12

EQ-H

EQ-S

EQ-ADL

EQ-Verkir

EQ-KÞ

EQ-Heilsa

VAS

iHOT-12

x

-0,754**

-0,619**

-0,729**

-0,708**

-0,216

0,485**

-0,691**

HAGOS- Einkenni

0,815**

-0,667**

-0,551**

-0,547**

-0,753**

-0,257

0,474**

-0,752**

HAGOS- Verkir

0,855**

-0,671**

-0,604**

-0,726**

-0,810**

-0,530*

0,529**

-0,804**

HAGOS- ADL

0,807**

-0,730**

-0,671**

-0,712**

-0,725**

-0,250

0,556**

-0,726**

HAGOS- ÍT

0,741**

-0,725**

-0,625**

-0,662**

-0,642**

-0,205

0,571**

-0,629**

HAGOS- PA

0,553**

-0,392*

-0,398*

-0,473**

-0,296*

-0,120

0,397*

-0,227

HAGOS- Lífsgæði

0,800**

-0,685**

-0,556**

-0,710**

-0,701**

-0,282*

0,568**

-0,603**

*Tölfræðilega marktæk fylgni (p≤.05). **Tölfræðilega marktæk fylgni (p≤.001). EQ-H = hreyfigeta. EQ-S = sjálfsumönnun (EQ-5D-5L). EQ-ADL =
venjubundin störf og athafnir. EQ-KÞ = kvíði/þunglyndi. EQ-Heilsa = 100 mm sjónrænn kvarði frá 0-100 úr EQ-5D-5L þar sem 100 stendur fyrir bestu
mögulegu heilsu. VAS = visual analog scale. ADL = Líkamsstarfsemi, daglegar athafnir. ÍT = Líkamleg virkni, íþróttir og tómstundir. PA = Þátttaka í
líkamsþjálfun.
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4.8 Myndir
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Mynd 4. Tengsl milli verkjaþáttar HAGOS og VAS verkjakvarða.
Grafið sýnir neikvæða fylgni vegna þess að hærra skor á VAS gefur til kynna meiri verki á
meðan hærra skor á HAGOS gefur til kynna minni verki.
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5 Fylgiskjöl
5.1 Upplýsingablað
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5.2 Almennar upplýsingar um þátttakendur rannsóknar

Prófun á spurningalistum vegna einkenna frá mjöðm/nára
Dagsetning: ______________

Auðkenni: _________

Úrvinnsluspurningar
Aldur: ____________
 Karl

Kyn:

 Kona

Hæð: ____________
Þyngd: ____________
Verri hlið (vi/hæ):__________
Single Step Test niðurstöður:
Hægri:_________
Vinstri:_________
Athugasemd:__________________________________________________________

VAS skali
Þessi skali er á formi línu og þú ert beðin/n um að finna stað á línunni sem lýsir best
verkjaupplifun þinni í mjöðm/nára undanfarna daga. Merkja skal X inn á línuna, en á endanum
vinstra megin er alls enginn verkur og á endanum hægra megin er versti hugsanlegi verkur.
Hversu slæmir eru verkir að jafnaði (undanfarnar 1-2 vikur)? Merkið X á línuna:

Enginn _________________________________________________________________ Versti mögulegi
verkur
verkur
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5.3 Íslensk útgáfa iHOT-12 spurningalistans
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5.4 Íslensk útgáfa HAGOS spurningalistans
The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Íslensk útgáfa.

HAGOS
Spurningalisti um vandkvæði frá mjöðm og/eða nára
Dagsetning:

Auðkenni:

Leiðbeiningar: Þessi spurningalisti inniheldur spurningar um líðan/starfsemi í mjöðm og/eða nára.
Tilgreindu hver líðanin/starfsemin í mjöðm og/eða nára hefur verið síðastliðna viku. Svörin hjálpa
okkur að fylgjast með líðan þinni og hversu vel þér gengur að bjarga þér yfir daginn.
Þú skalt svara spurningunum með því að setja kross í þann reit sem á best við þig. Þú mátt
aðeins merkja í einn reit fyrir hverja spurningu. Þú átt að svara ÖLLUM spurningum. Ef spurning
á ekki við eða ef þú hefur ekki upplifað slíkt síðastliðna viku, skaltu velja það svar sem hæfir
best að þínu mati.
Einkenni
Íhugaðu þau einkenni og þá erfiðleika sem þú hefur upplifað í tengslum við mjöðm og/eða
nára síðastliðna viku þegar þú svarar eftirfarandi spurningum:
S1

S2

34

Finnurðu fyrir marri/óþægindum í mjöðm og/eða nára?
Aldrei
Sjalda n
Stundum
Oft
□
□
□
□

Alltaf
□

Heyrirðu smelli eða önnur hljóð frá mjöðm og/eða nára?
Aldrei
Sjalda n
Stundum
Oft
□
□
□
□

Stöðug t
□

S3

Áttu í erfiðleikum með að hreyfa fótleggina langt út til hliðar?
Engum
Svolitlum
Þó nokkrum
Mjög miklum Gríða rleg um
□
□
□
□
□

S4

Áttu í erfiðleikum með að halda fullri skreflengd þegar þú gengur?
Engum
Svolitlum
Þó nokkrum
Mjög miklum Gríða rleg um
□
□
□
□
□

S5

Færðu skyndilega stingandi/nístandi tilfinningu í mjöðm og/eða nára?
Aldrei
Sjalda n
Stundum
Oft
Stöðug t
□
□
□
□
□

Stirðleiki
Eftirfarandi spurningar varða stirðleika í mjöðm og/eða nára. Stirðleiki vísar til erfiðleika við
upphaf hreyfingar, eða til aukinnar mótstöðu gegn hreyfingu um mjöðm og/eða nára. Tilgreindu
í hve miklum mæli þú hefur upplifað stirðleika í mjöðm og/eða nára síðastliðna viku.
S6

Hversu stirð(ur) ertu í mjöðm og/eða nára fyrst eftir að þú vaknar á morgnana?
Alls ekki
Svolítið
Þó nokkuð
Mjög mikið
Gríðarlega
□
□
□
□
□

S7

Hvers u stirð(ur) ertu í mjöðm og/eða nára síðar um daginn , eftir að hafa setið um stund
eða lagt þig?
Alls ekki
Svolítið
Þó nokkuð
Mjög mikið
Gríðarlega
□
□
□
□
□

Verkir
P1
Hversu oft er þér illt í mjöðm og/eða nára?
Aldrei
Í hverjum mánuði Í hverri viku
□
□
□

Daglega
□

Alltaf
□

P2

Hversu oft er þér illt annars staðar en í mjöðm og/eða nára, sem þú telur að tengist
mjaðma- og/eða náravanda þínum?
Aldrei Í hverjum mánuði Í hverri viku
Daglega
Alltaf
□
□
□
□
□
Eftirfarandi spurningar varða það hversu mikla verki þú hefur haft í mjöðm og/eða nára
síðastliðna viku. Tilgreindu hversu mikla verki þú hefur upplifað við eftirfarandi
aðstæður.

P3

Rétta mjöðm ina til fullnus tu með því að teygja fótinn afturá við
Enga
Svolitla
Þó nokkra
Mjög mikla
Gríða rleg a
□
□
□
□
□

P4

Beygja mjöðmina til fullnustu fram á við
Enga
Svolitla
Þó nokkra
□
□
□

Mjög mikla
□

Gríða rleg a
□

Ganga upp eða niður tröppur/stiga
Enga
Svolitla
Þó nokkra
□
□
□

Mjög mikla
□

Gríða rleg a
□

Á nóttunni þegar þú liggur út af (verkir sem trufla svefn)
Enga
Svolitla
Þó nokkra
Mjög mikla
□
□
□
□

Gríða rleg a
□

Sitja eða liggja
Enga
□

Gríða rleg a
□

P5

P6

P7
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Svolitla
□

Þó nokkra
□

Mjög mikla
□

The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Íslensk útgáfa.

Eftirfarandi spurningar snúast um það hversu mikla verki þú hefur haft í mjöðm og/eða nára
síðastliðna viku. Tilgreindu hversu mikla verki þú hefur upplifað við eftirfarandi aðstæður.
P8

P9

Standandi
Enga
□

Svolitla
□

Þó nokkra
□

Mjög mikla
□

Gríða rleg a
□

Að ganga á hörðu undirlagi t.d. malbiki eða gólfflísum.
Enga
Svolitla
Þó nokkra
Mjög mikla
□
□
□
□

Gríða rleg a
□

P10 Að ganga á ójöfnu undirlagi.
Enga
Svolitla
□
□

Þó nokkra
□

Mjög mikla
□

Gríða rleg a
□

Líkamsstarfsemi, daglegar athafnir.
Eftirfarandi spurningar varða líkamlega getu þína. Tilgreindu í hversu miklum erfiðleikum þú
hefur verið síðastliðna viku við eftirfarandi athafnir, vegna vandkvæða í mjöðm og/eða nára.
A1

A2

A3

36

Ganga upp tröppur
Engum
Svolitlum
□
□

Þó nokkrum
□

Mjög miklum
□

Gríða rleg um
□

Beygja þig niður, t.d. til að taka eitthvað upp af gólfinu
Engum
Svolitlum
Þó nokkrum Mjög miklum
□
□
□
□

Gríða rleg um
□

Stíga inn í og út úr bíl
Engum
Svolitlum
□
□

Gríða rleg um
□

Þó nokkrum
□

Mjög miklum
□

A4

Liggja í rúminu (snúa þér eða halda mjöðminni lengi í sömu stöðu)
Engum
Svolitlum
Þó nokkrum Mjög miklum Gríða rleg um
□
□
□
□
□

A5

Framkvæma erfiðari heimilisstörf (skúra/ryksuga gólf, flytja til þunga hluti)
Engum
Svolitlum Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum

The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Íslensk útgáfa.

Líkamleg virkni, íþróttir og tómstundir.
Eftirfarandi spurningar varða líkamlega getu þína. Svaraðu ÖLLUM spurningunum. Ef spurning á
ekki við þig, eða ef þú hefur ekki upplifað aðstæðurnar síðastliðna viku, skaltu merkja við það svar
sem kemst næst því að eiga við um þig. Tilgreindu í hve miklum erfiðleikum þú hefur verið við
eftirfarandi athafnir síðastliðna viku, vegna vandkvæða í mjöðm og/eða nára.
SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

Sitja á hækjum þér
Engum
Svolitlum
□
□

Þó nokkrum
□

Mjög miklum
□

Gríðarlegum
□

Hlaupa
Engum
□

Þó nokkrum
□

Mjög miklum
□

Gríðarlegum
□

Snúa/vinda upp á þig þegar þú stendur í fótlegginn
Engum
Svolitlum Þó nokkrum Mjög miklum
□
□
□
□

Gríðarlegum
□

Ganga á ójöfnu undirlagi
Engum
Svolitlum
□
□

Svolitlum
□

Þó nokkrum
□

Mjög miklum
□

Gríðarlegum
□

Hlaupa eins hratt og þú getur
Engum
Svolitlum Þó nokkrum
□
□
□

Mjög miklum
□

Gríðarlegum
□

SP6

Hreyfa fótlegginn af miklu afli fram eða til hliðar (t.d. við að sparka í bolta eða
skautahlaup)
Engum
Svolitlum Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum
□
□
□
□
□

SP7

Hraða fótavinnu, framkvæmda með sprengikrafti, t.d. við snöggar stefnu- og
hraðabreytingar
Engum
Svolitlum Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum
□
□
□
□
□

SP8

Aðstæður þar sem fótlegg u rinn er teyg ður alveg í ystu stöðu (þ.e. eins langt út frá
líkamanum og mögulegt er)
Engum
Svolitlum Þó nokkrum Mjög miklum Gríðarlegum
□
□
□
□
□
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The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Íslensk útgáfa.

Þátttaka í líkamsþjálfun
Eftirfarandi spurningar varða getu þína til þátttöku í þeirri líkamsrækt sem þú kannt best við. Með
líkamsrækt er átt við íþróttaiðkun, en einnig aðrar athafnir þar sem maður mæðist lítillega. Tilgreindu
hversu mikil áhrif vandkvæði þín í mjöðm og/eða nára hafa haft á þátttöku þína í líkamsrækt að
eigin vali síðastliðna viku.
PA1

Ertu fær um að stunda líkamsrækt að eigin vali eins lengi og þú vilt?

Alltaf
□
PA2

Oft
□

Stundum
□

Sjalda n
□

Aldrei
□

Ertu fær um að stunda líkamsræ kt að eigin vali af þeirri ákefð /get u stigi sem þú ert vanur?

Alltaf
□

Oft
□

Stundum
□

Sjalda n
□

Aldrei
□

Lífsgæði
Q1
Hversu oft verðurðu var/vör við vandkvæði í mjöðm og/eða nára?

Aldrei
□
Q2

Þó nokkuð
□

Mjög mikið
□

Algerlega
□

Svolítil
□

Þó nokkur
□

Mjög mikil
□

Gríðarleg
□

Sjaldan
□

Stundum
□

Oft
□

Stöðugt
□

Upplifirðu takmarkanir vegna vandkvæða þinna í mjöðm og/eða nára?

Alls ekki
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Svolítið
□

Hafa vandkvæði þín með mjöðm og/eða nára neikvæð áhrif á skaplyndi þitt?

Alls ekki
□
Q5

Alltaf
□

Hversu mikil eru vandkvæði þín, öllu jafna, sem tengjast mjöðm og/eða nára?

Engin
□
Q4

Daglega
□

Hefurðu breytt um lífsstíl til að forðast álag á mjöðm og/eða nára?

Alls ekki
□
Q3

Í hverjum mánuði Í hverri viku
□
□

Sjaldan

Stundum

Oft

Stöðugt

5.5 EQ-5D-5L spurningalisti

Spurningalisti um

heilsu
Útgáfa á íslensku fyrir Ísland
(Icelandic version for Iceland)

Iceland (Icelandic) © 2013 EuroQol Group EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group
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Undir hverri yfirskrift skal merkja við EINN reit sem best lýsir heilsu þinni Í DAG.
HREYFIGETA
Ég á ekki í neinum vandræðum með gang
Ég á í svolitlum vandræðum með gang
Ég á í nokkrum vandræðum með gang
Ég á í verulegum vandræðum með gang
Ég get ekki gengið

q
q
q
q
q

SJÁLFSUMÖNNUN
Ég á ekki í neinum vandræðum með að þvo mér og klæða
Ég á í svolitlum vandræðum með að þvo mér og klæða mig
Ég á í nokkrum vandræðum með að þvo mér og klæða mig
Ég á í verulegum vandræðum með að þvo mér og klæða mig
Ég get ekki þvegið mér eða klætt mig

q
q
q
q
q

VENJUBUNDIN STÖRF OG ATHAFNIR (t.d. vinna, nám, heimilisstörf,
samvera með fjölskyldu eða frístundaiðja)
Ég á ekki í neinum vandræðum með að sinna venjubundnum störfum og
athöfnum
Ég á í svolitlum vandræðum með að sinna venjubundnum störfum og athöfnum
Ég á í nokkrum vandræðum með að sinna venjubundnum störfum og athöfnum Ég
á í verulegum vandræðum með að sinna venjubundnum störfum og athöfnum
Ég get ekki sinnt venjubundnum störfum og athöfnum

q
q
q
q
q

VERKIR / ÓÞÆGINDI
Ég finn ekki fyrir verkjum eða óþægindum
Ég finn svolítið fyrir verkjum eða óþægindum
Ég finn fyrir þó nokkrum verkjum eða óþægindum
Ég finn verulega fyrir verkjum eða óþægindum
É er með mjög mikla verki eða mikil óþægindi

q
q
q
q
q

KVÍÐI / ÞUNGLYNDI
Ég finn ekki fyrir kvíða eða þunglyndi
Ég finn fyrir svolitlum kvíða eða þunglyndi
Ég finn fyrir þó nokkrum kvíða eða þunglyndi
Ég finn verulega fyrir kvíða eða þunglyndi
Ég er mjög kvíðin/n eða þunglynd/ur
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q
q
q
q
q

•

Við viljum vita hvernig heilsan þín er Í DAG.

•

Kvarðinn er frá 0 upp í 100.

•

100 þýðir að heilsan er eins góð og hugsast getur.
0 þýðir að heilsan er eins slæm og hugsast getur.

•

Merktu X á kvarðann til að gefa til kynna hvernig heilsan þín er Í DAG.

•
Vinsamlegast skrifaðu töluna sem þú merktir inn á kvarðann í reitinn hér að
neðan.

HEILSAN ÞÍN Í DAG =

Iceland (Icelandic) © 2013 EuroQol Group EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group
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Heilsan er eins
góð og hugsast
getur

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Heilsan er eins slæm og hugsast getur
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