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i 

Ágrip 

Inngangur: Um er að ræða fyrstu rannsókn sem hefur verið gerð á Íslandi þar sem stoðkerfisverkir hjá 

börnum með cerebral palsy (CP) eru kannaðir. Rannsóknin gefur yfirsýn yfir stoðkerfisverki hjá 

ákveðnum hópi barna með CP hér á landi og getur hugsanlega verið upphaf að frekari rannsóknum á 

þessu sviði.  

Markmið: Að kanna stoðkerfisverki hjá hópi barna og unglinga á Íslandi með CP. Jafnframt að auka 

þekkingu á stoðkerfisverkjum barnanna og áhrifum þeirra á daglegt líf og hegðun. 

Aðferðafræði: Rafræn spurningakönnun var send til foreldra barna með CP. Börnin voru á aldrinum 

8-17 ára og gátu gengið með eða án gönguhjálpartækis. Spurt var um tíðni og staðsetningu verkja. 

Einnig voru þrír spurningalistar frá Patient Reported Outcomes Measurement Information System 

(PROMIS®) lagðir fyrir þar sem spurt var um hve miklir verkir voru, áhrif verkja á hegðun og daglegar 

athafnir.  

Niðurstöður: Svarhlutfall var 52% (n = 32). Foreldrar svöruðu fyrir hönd barna sinna nema sex börn 

svöruðu sjálf. Fimmtíu og þrjú prósent þátttakenda (n = 17) var með verki undanfarna sjö daga, flestir 

með verki sem voru ekki stöðugir. Verkir voru algengastir í báðum fótleggjum og í baki. Flestir 

þátttakendur voru með verki 4-5/10 á verkjakvarðaskala. Af þeim sex börnum sem svöruðu sjálf töldu 

fjögur verkina hvorki hafa áhrif á hegðun né daglega getu. Svör foreldra sýndu að ekki var tölfræðilegur 

marktækur munur á verkjahegðun miðað við viðmiðunarhóp bandarískra barna með verki. Áhrif verkja 

á daglegar athafnir var marktækt meiri hjá börnum með CP samanborið við viðmiðunarhóp bandarískra 

barna sem eru ófötluð.  

Ályktanir: Helmingur þátttakenda var með stoðkerfisverki sem hafði áhrif á daglegar athafnir. 

Mikilvægt er að þessi hópur fái viðeigandi meðferð við sínum verkjum. Þörf er á frekari rannsóknum á 

þessu sviði til átta sig á orsökum verkja og tryggja meðferð sem er byggð á gagnreyndri nálgun.  
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Abstract 

Introduction: This is the first study in Iceland of musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 

(CP). The study gives information on musculoskeletal pain in a group of Icelandic children with CP and 

lay the ground for further research in this field.  

Aim: To examine musculoskeletal pain in Icelandic children and adolescences with CP. Additionally, 

to increase knowledge of the children‘s musculoskeletal pain and its impact on their daily activities and 

behavior.  

Methods: A cross-sectional web-based survey was sent to parents of children with CP. The children 

were 8-17 aged and able to walk with or without walking aids. The survey included questions of 

prevalence, location of pain and three questionnaires from Patient Reported Outcomes Measurement 

Information System (PROMIS®) with questions of intensity of pain, pain behavior and the influence of 

pain on daily activities.  

Results: The response rate was 52% (n = 32). The results were parent-reported except six children 

answered themselves. Fifty three percent of the participants (n = 17) had experienced pain in the last 

seven days that was intermittent in most cases. Most rated the pain as 4-5/10 at a numeric rating scale. 

Pain was most common in both legs and second most common in the back. Of the six children who 

reported themselves, four said that pain neither interfered with daily activities nor affected their behavior. 

Parent-reports demonstrated no statistical difference in pain behavior compared to a group including 

children with chronic pain in USA. The impact of pain on daily activities was statistically higher in the 

children with CP than normal group of children in USA.   

Conclusion: About half of the participants had musculoskeletal pain that affected daily activities. It 

is important that children with CP get appropriate pain intervention. Further research is needed to 

understand the sources of pain and provide evidence-based treatment. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Þjóðbjörgu Guðjónsdóttir, fyrir leiðsögn, ráðgjöf, hjálpsemi og aðstoð 

við framkvæmd rannsóknar. 

Ég vil einnig þakka: 

CP félaginu fyrir að styrkja rannsóknina.  

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins fyrir að veita heimild að gagnagrunni sínum. Sérstaklega vil ég 

þakka Marrit Meintema og Ingveldi K. Friðriksdóttur, sjúkraþjálfurum á Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins, sem fundu þátttakendur í gagnagrunni sínum og hvöttu þá til þess að taka þátt.  

Þeim börnum og foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni.  

Ástu Svavarsdóttur, bókmenntafræðingi, fyrir yfirlestur á ritgerðinni og aðstoð við uppsetningu.  

Arndísi Jónasdóttur, grunnskólakennara, fyrir yfirlestur heimildaskráningar.  
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1 Inngangur  

Stoðkerfisverkir eru þeir verkir sem snúa að beinagrindinni og vöðvunum sem tengjast henni, auk sina 

og liðbanda. Flestir átta sig á því hvað það er að vera með stoðkerfisverki en ekki margir hafa upplifað 

langvinna og endurtekna stoðkerfisverki á barnsaldri. Endurteknir og langvinnir verkir hafa mikil áhrif á 

lífsgæði (Hunfeld o.fl., 2001) og geta jafnvel takmarkað þátttöku í samfélaginu eða hindrað athafnir í 

daglegu lífi (Roth-Isigkeit, Thyen, Stöven, Schwarzenberger og Schmucker, 2005). 

Börn sem eru með hreyfihömlun eins og cerebral palsy (CP) fá gjarnan seinni tíma skerðingar (e. 

secondary impairments) eins og stoðkerfisverki (Rosenbaum o.fl., 2007). Stoðkerfisverkir barna og 

ungmenna sem eru með CP geta takmarkað þátttöku þeirra í samfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að verkir barna sem eru með CP eru mismunandi eftir því hvernig grófhreyfifærni þeirra er, t.d. hvort 

þau eru gangandi með eða án gönguhjálpartækja eða nota hjólastól (McDowell, Duffy og Lundy, 2017; 

McKinnon, Meehan, Harvey, Antolovich og Morgan, 2018; Parkinson, Dickinson, Arnaud, Lyons og 

Colver, 2013). 

Í dag er lögð áhersla á heildræna nálgun í heilbrigðiskerfinu á þörfum barnanna í stað þess að horfa 

einungis á líkamlegar skerðingar. Áherslan er í samræmi við megináherslur alþjóðlega flokkunar-

kerfisins, International Classification of Functioning of Health (ICF) frá World Health Organization 

(WHO), um færni, fötlun og heilsu þar sem færni er regnhlífarhugtak yfir líkamsstarfsemi og byggingu, 

athafnir og þátttöku (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, Háskólinn á Akureyri og Embætti landlæknis, 

2015). Mikilvægt er að átta sig á færni einstaklings og hvernig þessir þættir hafi áhrif á hana. Þetta er 

einnig í samræmi við Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og Íslendingar eru aðilar 

að og er í lögfestingarferli. Þar kemur fram m.a. að ríkin, sem eru aðilar að þessum samningi, skulu gera 

árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til þess að stuðla að fullri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu án 

aðgreiningar (UN General Assembly, 2007). 

Þessi rannsókn er fyrsta rannsókn á Íslandi sem kannar tíðni stoðkerfisverkja barna og unglinga á 

Íslandi með CP og verkjahegðun og áhrif verkja á daglegar athafnir. Rannsóknin nær til íslenskumælandi 

barna og unglinga á aldrinum 8-17 ára og foreldra þeirra. Börnin og unglingarnir geta öll gengið með 

eða án gönguhjálpartækja (göngugrind, staf eða hækju). Rannsókn af þessu tagi ýtir undir heildræna 

nálgun í heilbrigðiskerfinu og gefur heilbrigðisstarfsmönnum yfirsýn yfir stoðkerfisverki ákveðins hóp 

barna með CP hér á landi. Mikilvægt er að meðferðaraðilar geri sér grein fyrir algengi stoðkerfisverkja 

barna með CP og áhrifum þeirra á athafnir daglegs lífs og hegðun. Það er von rannsakanda að 

niðurstöður rannsóknarinnar nýtist þannig að unnt sé að bæta þjónustu enn frekar við börn og ungmenni 

með CP og foreldra þeirra og veita viðeigandi meðferð. Einnig getur rannsóknin verið upphaf eða kveikja 

að frekari rannsóknum á þessu sviði. 

1.1 Cerebral palsy 

Hugtakið Cerebral palsy eða skammstöfunin CP hefur verið nefnt heilalömun á íslensku þar sem að 

Cerebral þýðir heili og palsy þýðir lömun. Ekki eru allir sáttir með þá þýðingu og verður því talað um CP 

eða Cerebral palsy í þessari ritgerð. 



 2 

1.1.1 Skilgreining á CP 

Cerebral palsy (CP) er regnhlífarhugtak yfir varanlegar raskanir á þróun og stjórn hreyfinga og 

líkamsstöðu, sem hindra athafnir viðkomandi og nær yfir hreyfihömlun sem versnar ekki með tímanum. 

Hreyfihömlunin kemur fram við fæðingu eða snemma í bernsku og stafar af skaða í óþroskuðum heila. 

Í kjölfarið fylgir oft truflun á skynjun, vitsmunum, samskiptum og hegðun ásamt flogaveiki og seinni tíma 

stoðkerfisvandamálum (Rosenbaum og Stewart, 2004).  

CP er taugafræðilegur kvilli sem stafar af áverka eða skaða á heila á fósturstigi eða ungbarnaskeiði, 

en orsakirnar eru í flestum tilfellum óþekktar (Krigger, 2006; Rosenbaum o.fl., 2007; Rosenbaum og 

Stewart, 2004). Í þeim tilvikum sem orsakirnar fyrir CP eru þekktar eru skemmdir eða óeðlilegur 

vaxtarþroski í þeim hluta heilans sem stjórnar hreyfingu, jafnvægi og líkamsstöðu það sem veldur CP. 

Áhættuþættir eru að fæðast sem fyrirburi (<36 vikur) eða léttburi (<2500 gr), sýkingar, áverkar, fylgjulos, 

bólgur í heila, nýburagula o.fl. (Berker og Yalçın, 2010). CP er þannig algengasta skýring hreyfihamlana 

barna og kemur yfirleitt fram við fæðingu eða snemma í bernsku (Krigger, 2006; O'Shea, 2008). 

Samkvæmt íslenskri rannsókn sem var framkvæmd árið 2009 á börnum fæddum 1990 til 2003 er 

tíðnin 2,2 til 2,3 á hver 1000 lifandi fædd börn (Solveig Sigurðardóttir, Þórður Þorkelsson, Margrét 

Halldórsdóttir, Ólafur Thorarensen og Torstein Vik, 2009). 

1.1.2 Flokkanir CP 

Margar flokkanir eru notaðar til að lýsa mismunandi einkennum CP en þær skarast. Sem dæmi er hægt 

að flokka gerð CP eftir vöðvaspennu, eðli hreyfinga og útbreiðslu einkenna. Samkvæmt evrópskri 

flokkun (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe) eru þrír meginflokkar CP: 

1. Spastísk CP: aukin vöðvaspenna eða óeðlileg sinaviðbrögð sem veldur óeðlilegu hreyfi-

mynstri og líkamsstöðu  

a. Spastísk báðum megin (e. bilateral): ef einkenni ná til útlima beggja megin.  

b. Helftarlömun (e. hemiplegia): ef einkenni ná til annars helmings líkama.  

2. Ranghreyfingar (e. dyskinetic): ósjálfráðar, óviljastýrðar og endurteknar hreyfingar. Mis-

munandi vöðvaspenna og þvoglumælgi getur verið til staðar  

a. Breytileg vöðvaspenna (e. dystonic): aukin vöðvaspenna og minnkuð hreyfing.  

b. Ósjálfráðar hreyfingar (e. choreo-athetotice): minnkuð vöðvaspenna og aukin 

hreyfing. 

3. Slingurlömun (e. ataxic): minnkuð vöðvasamhæfing, hreyfingar eru framkvæmdar með 

óeðlilegum krafti, takti og nákvæmni (Berker og Yalçın, 2010; Cans, 2000). 

1.1.3 Flokkun CP út frá grófhreyfifærni 

Hægt er að flokka grófhreyfifærni barna með CP, sú flokkun heitir Gross Motor Function Classification 

System (GMFCS). Flokkunin byggist á virkum hreyfingum þeirra og leggur mikla áherslu á setstöðu, 

færslu úr einni stöðu í aðra og á milli staða. Flokkarnir eru fimm talsins og ræðst aðgreining á milli þeirra 

af því hversu mikil skerðing er til athafna og þörf barnanna fyrir gönguhjálpartæki (t.d. göngugrindur, 
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hækjur eða stafi). Flokkur I lýsir bestu grófhreyfifærninni og flokkur V lýsir mikilli hreyfihömlun. Lýsingar 

fyrir börn á aldrinum 6-12 ára og unglinga 12-18 ára endurspegla getu barnanna til að komast um eða 

hreyfa sig við raunverulegar aðstæður í umhverfinu. Þannig er horft á frammistöðu barnanna og 

unglinganna heima fyrir, í skólanum og úti í samfélaginu en ekki hvað þau geta gert þegar þau eru í sínu 

besta formi (Palisano, Rosenbaum, Bartlett og Livingston, 2008).  

Þessi nálgun byggist á hugmyndafræðilegu flokkunarkerfi International Classification of Functioning 

of Health (ICF) frá World Health Organization (WHO). ICF er „yfirgripsmikið og fjölþætt flokkunar- og 

kóðunarkerfi sem gefur hugmyndafræðilegan ramma og staðlað samræmt tungutak yfir heilsu og 

heilsutengt ástand“ (Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). Lykilhugtök í ICF-flokkunarkerfinu eru færni, fötlun 

og heilsa út frá mismunandi sjónarhornum.  

Hverjum flokki í GMFCS er skipt niður í nokkur aldursbil og inniheldur hvert þeirra ítarlega lýsingu á 

færni. Í grófum dráttum eru flokkur I-III börn og unglingar sem geta gengið með eða án 

gönguhjálpartækja en flokkur IV-V þau sem notast við hjólastól eða rafknúið farartæki (Palisano o.fl., 

2008).  

Lýsing á getu við 6 ára aldur: 

Flokkur I: Gengur án erfiðleika 

Flokkur II: Gengur en göngugeta er skert 

Flokkur III: Gengur með því að styðja sig við gönguhjálpartæki 

Flokkur IV: Á erfitt með að komast um sjálft, notar hugsanlega rafknúið farartæki 

Flokkur V: Aðstoðarmaður ekur barninu í hjólastól á milli staða 

1.1.4 Einkenni, verkir og aðrar fylgiraskanir CP  

Einkenni hjá ungabörnum með CP eru yfirleitt seinkaður og afbrigðilegur hreyfiþroski (Tecklin, 2015, 

bls.189). Fylgiraskanir barna með CP geta verið margvíslegar og til að mynda er nokkuð algengt að 

börn með CP séu einnig með vitræna skerðingu (O'Shea, 2008). Aðrar algengar fylgiraskanir eru 

sjónskerðing, heyrnarskerðing, tjáskipta vandamál, flog og kyngingavandamál (Shevell, Dagenais og 

Hall, 2009). Ekki er um tæmandi upptalningu að ræða þar sem að birtingarmynd CP er mjög fjölbreytt 

og fötlunin margbreytileg (Rosenbaum o.fl., 2007).  

Svokallaðar aðalskerðingar (e. primary impairments) barna með CP eru þær sem koma fram við 

greiningu, aftur á móti eru seinni tíma skerðingar (e. secondary impairments) þær sem koma með 

tímanum og eru oftast vegna fyrri vandamála (Bartlett og Palisano, 2002). Aðalskerðingar hjá ungum 

börnum með CP tengjast útbreiðslu einkenna (e. distribution of involvement), vöðvaspennu, gæðum 

hreyfinga sem og vandamál við skynjun (Jeffries, Fiss, McCoy og Bartlett, 2016; Rosenbaum o.fl., 2007). 

Einkenni CP geta breyst með tímanum, ýmist til hins betra eða verra (Rosenbaum o.fl., 2007). 

Seinni tíma skerðingar sem þróast með tímanum eru til að mynda skerðing á hreyfiferlum, styrk og 

þoli, ásamt verkjum (Jeffries o.fl., 2016; Rosenbaum o.fl., 2007). Stoðkerfisverkir eru einar algengustu 

seinni tíma skerðingar hjá einstaklingum með CP (Novak, Hines, Goldsmith og Barclay, 2012; Ramstad, 

Jahnsen, Skjedal og Diseth, 2011; Rosenbaum o.fl., 2007).  
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1.2 Verkir hjá börnum og ungmennum með CP 

Skilgreining á sársauka er óþægileg skynjun, eða tilfinningaleg reynsla, sem stafar af eða tengist 

raunverulegum vefjaskaða eða er lýst sem slíkum (The International Association for the Study of Pain, 

2017). Langvinnir verkir eru skilgreindir sem verkur sem hefur staðið yfir í þrjá mánuði eða lengur, eða 

verkur sem hefur staðið lengur yfir en búast mætti við að læknaðist (Kingsnorth o.fl., 2015).  

Algengt er að börn og ungmenni með CP upplifi verki til langs tíma (Novak o.fl., 2012; Swiggum, 

Hamilton, Gleeson og Roddey, 2010) eða að verkirnir komi endurtekið (Ramstad o.fl., 2011). Verkir eru 

algengari hjá þessum hópi en hjá ófötluðum einstaklingum (Christensen, MacIntosh, Switzer og 

Fehlings, 2017). 

Rannsóknum á verkjum hjá einstaklingum með CP þar sem skoðað er hvar í líkamanum verkir eru, 

hve lengi þeir vara, hve miklir þeir eru og hvaða áhrif þeir hafa á daglegt líf fer fjölgandi og má til að 

mynda nefna Christiensen (2017), Ramstad, Jahnsen og Diseth (2016) og Tosi, Maher, Moore, 

Goldstein og Aisen (2009).  

1.2.1 Algengi stoðkerfisverkja barna og ungmenna með CP 

Niðurstöðum rannsókna á tíðni verkja hjá börnum og ungmennum með CP ber ekki fyllilega saman, 

mögulega skýrist það af mismunandi breytiþáttum í rannsóknum eins og aldur þátttakenda, kyn þeirra 

og í hvaða flokki grófhreyfifærni þeirra tilheyrir. Rannsóknir hafa sýnt að tíðni verkja barna og ungmenna 

með CP sé á bilinu 37-73%, þar sem að þau, eða umönnunaraðilar þeirra, voru spurðir hvort barnið eða 

ungmennið hafi fundið fyrir verkjum undanfarnar 1-4 vikur (Jayanath, Ong, Marret og Fauzi, 2016; 

McDowell o.fl., 2017; Parkinson o.fl., 2013; Penner, Xie, Binepal, Switzer og Fehlings, 2013; Ramstad 

o.fl., 2011; Westbom, Rimsted og Nordmark, 2017).  

Í þversniðsrannsókn frá Ramstad o.fl. (2011) um endurtekna stoðkerfisverki barna og unglinga með 

CP á aldrinum 8-18 ára, þar sem 153 tóku þátt, kom fram að 62% þeirra voru með endurtekna 

stoðkerfisverki. Tíðni endurtekinna verkja hjá 130 þátttakendum með grófhreyfifærni í flokki I-III var 45%-

53,7%. Niðurstöðurnar sýndu að aldur þátttakenda hefur mikið að segja um algengi verkja þar sem að 

eldri þátttakendur voru með hærri tíðni verkja en yngri. Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í öðrum 

rannsóknum þar sem að tíðni verkja var lægri hjá yngri aldurshópum en eldri (Jayanath o.fl., 2016; 

McKinnon o.fl., 2018; Westbom o.fl., 2017). 

McKinnon o.fl. (2018) gerðu kerfisbundna samantekt með 57 rannsóknum, um algengi og einkenni 

verkja barna og ungmenna með CP. Samantektin var með þau skilyrði að þátttakendur í hverri rannsókn 

voru a.m.k. 20, á aldrinum 2-25 ára, að viðkomandi hefði greint allavega einu sinni frá verkjum og væri 

með CP greiningu. Í þeirri samantekt var tíðni verkja hjá þátttakendum á bilinu 14-76% og var 

niðurstaðan sú að verkir hjá börnum með CP væru algengari hjá stúlkum, eldri aldurshópum og börnum 

með grófhreyfifærni í GMFCS flokki IV og V.  

Misjafnt er á milli rannsókna hvort fylgni sé á milli tegunda af CP út frá vöðvaspennu, eðli hreyfinga 

og útbreiðslu einkenna. Sumar rannsóknir sýna fram á að börn með ranghreyfingar (e. dyskinetic) hafi 

háa tíðni verkja (Ramstad o.fl., 2011; Westbom o.fl., 2017). Aðrar sýna fram á að börn með spastíska 

fjórlömun séu með hæstu tíðni verkja (Jayanath o.fl., 2016). Foreldrar barna með CP greina oftast frá 
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verri og meiri verkjum barna sinna en börnin sjálf (Parkinson, Gibson, Dickinson og Colver, 2010; 

Ramstad o.fl., 2011). 

1.2.2 Orsakir stoðkerfisverkja barna og ungmenna með CP 

Orsakir verkja hjá börnum með CP hafa verið rannsakaðar en þróun verkjanna yfir tíma út frá 

mismunandi orsökum hefur verið minna rannsökuð. Hægt er að skipta orsökum í: orsakir frá stoðkerfi, 

orsakir frá í taugakerfi og aðrar orsakir (Christensen o.fl., 2017; Ramstad o.fl., 2016; Tosi o.fl., 2009).  

Vandamál tengd stoðkerfi hjá einstaklingum með CP geta verið kreppur í vöðva eða lið, mjaðma-

liðhlaup, hryggskekkja, ofálag á vöðva vegna ósjálfráðra hreyfinga, óeðlilegur þrýstingur á liðamót sem 

orsakast af ójafnvægi í vöðvavirkni á milli liðamóta sem og hreyfingarleysi. Eftir því sem börn með CP 

eldast verður þróun, ýmist til hins betra eða verra, á stoðkerfis- og taugafræðilegum einkennum sem 

tengjast þroska og vexti, aukinni vöðvaspennu, öldrun og fleiri þáttum (Christensen o.fl., 2017; Ramstad 

o.fl., 2016; Rosenbaum o.fl., 2007; Tosi o.fl., 2009). Þessi einkenni eru miklir verkir, langvarandi þreytu-

tilfinning og ótímabær hömlun í daglegum athöfnum s.s. göngu eða komast um og að klæða sig (Tosi 

o.fl., 2009).  

Niðurstöður spurningakönnunar sem Engel, Petrina, Dugdeon og Mckearnan (2005) framkvæmdu á 

langvinnum verkjum hjá börnum með CP sýndu að hjá meira en helmingi barnanna höfðu verkir áhrif á 

getu við eigin umönnun og svefn. Takmarkanir á þátttöku komu fram í erfiðleikum við að vera í skólanum 

og fara í búðir. Þá kom fram að þættir sem auka stoðkerfisverki eru ganga, langvarandi setur og 

kyrrstaða og að vera í spelkum. 

Hjá börnum með spastískt CP nær beinagrindavöðvinn ekki að slaka á við athafnir. Meinafræði 

stoðkerfis er mun flóknari og skaðlegri en einungis þróun aukinnar vöðvaspennu. Snúningur á löngum 

beinum, óstöðugleiki liða og snemmbærar slitbreytingar í þungaberandi liðum eru algeng vandamál og 

eru meðal annars ástæða fyrir stoðkerfisverkjum einstaklinga með CP sem fá snemmbærar 

slitbreytingar í liði (Graham og Selber, 2003). Hægt er að skilgreina undirhóp sem er líklegri til að hafa 

verki. Börn með grófhreyfifærni í GMFCS V tilheyra þeim undirhóp en hærri tíðni verkja hjá þeim er hægt 

að útskýra með hærra hlutfalli þeirra sem hafa hryggskekkju, mjaðmaliðhlaup og meltingartruflanir 

(McKinnon o.fl., 2018).  

Orsakir verkja grundvallaðir frá taugakerfi eru spastísitet og spasmar (Christensen o.fl., 2017). Talið 

er mögulegt að margvíslegar breytingar í skynjun og ósjálfráða taugakerfinu hjá einstaklingum með CP 

geti aukið líkur á að þeir þrói með sér langvinna verki. Fundið hefur verið út að börn með CP hafa hærri 

þröskuld fyrir snertingu en lægri þröskuld fyrir sársauka. Slíkt gerir bilið á milli snertiskynjunar og 

sársaukaskynjunar minna en hjá þýði sem er ekki með CP (Belew, 2012). Aðrar orsakir á verkjum hjá 

fólki með CP geta verið vegna meltingarvandamála, verkir eftir aðgerðir, inngróinna nagla og 

eyrnaverkur (Christensen o.fl., 2017).  

1.2.3 Staðsetning stoðkerfisverkja barna með CP 

Stoðkerfisverkir barna og ungmenna með CP eru yfirleitt í neðri hluta líkamans. Þungaberandi liðir eins 

og fætur eða hné eru algengustu verkjasvæðin, svo mjaðmir, og því næst kviður og bak (Alriksson-

Schmidt og Hagglund, 2016; McKinnon o.fl., 2018; Westbom o.fl., 2017). Í tveimur rannsóknum kom 
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fram að sum barnanna fundu einnig fyrir stoðkerfisverkjum í öxlum eða efri útlimum og brjóstkassa 

(McKinnon o.fl., 2018; Westbom o.fl., 2017).  

Möguleg ástæða fyrir því að börn með CP upplifa meiri verki í neðri hluta líkamans miðað við ófötluð 

börn getur verið vegna þess hve miklu álagi stoðkerfið þeirra verður fyrir við ósamhverfar líkamsstöður 

og aflögun í beinum eða liðum (McKinnon o.fl., 2018).  

Alriksson-Schmidt og Hagglund (2016) gerðu þversniðsrannsókn um verki barna og unglinga með 

CP. Rannsóknin var byggð á gögnum frá sænsku eftirfylgnikerfi fyrir einstaklinga með CP og innihélt 

2777 börn og unglinga með CP á aldrinum 1-14 ára. Samkvæmt niðurstöðum úr þeirri rannsókn helst 

staðsetning verkja í hendur við grófhreyfifærni. Einstaklingar með grófhreyfifærni í flokki I og II eru líklegri 

til þess að vera með verki fyrir neðan hné eða í fótum miðað við þá sem hafa grófhreyfifærni í flokki V. 

Verkur í hnjám reynist algengari hjá einstaklingum með grófhreyfifærni í flokki III miðað við flokka IV-V 

og verkir í mjöðmum og kvið virðast algengastir hjá einstaklingum með grófhreyfifærni í flokki V. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að einstaklingar með grófhreyfifærni í flokki I-III eru með meira 

álag á fótleggjum og fótum en einstaklingar með grófhreyfifærni í flokki IV-V. Líklega er ástæðan fyrir 

þessum mun á staðsetningu verkja sú að einstaklingar með grófhreyfifærni í flokki I-III geta nýtt sér 

fótleggina við gang, ólíkt einstaklingum með grófhreyfifærni í flokki IV-V. Niðurstöðurnar sýna einnig að 

einstaklingar með grófhreyfifærni í flokki V eru líklegri til þess að fá mjaðmaliðhlaup og hægðatregðu 

heldur en einstaklingar með meiri grófhreyfifærni og getur það útskýrt staðsetningu verkja hjá þeim. 

Þversniðsrannsókn frá Penner o.fl. (2013) sýndi að viðbrögð barna með CP við verkjum getur birst 

með mismunandi hætti eins og að vakna oft um nætur, óværð meðan þau nærast, andlitssvipbrigði og 

grátur við hreyfingar, t.d. þegar verið er að skipta á bleyju. Rannsóknin innihélt 252 börn og ungmenni 

með CP, á aldrinum 3-19 ára og voru með grófhreyfifærni í öllum flokkum. Aðal umönnunaraðili eða 

þátttakandi svaraði spurningum um verki. Að því loknu mat læknir hvað væri að valda verkjunum, ef þeir 

voru til staðar. Læknir mat verki barnanna stafa m.a. af mjaðmaliðhlaupi í 15% tilfella, vöðva-

spennutruflun (e. dystonia) í 11% tilfella og afmyndun stoðkerfis í 10% tilfella. Einkenni frá stoðkerfi og 

taugakerfi voru talin vera frumorsök verkja, þar með talið mjaðmaliðhlaup, vöðvaspennutruflun, 

spastísitet, staðbundnir vöðvaspasmar, vöðvastyttingar og slappleiki vöðva. Mörg þessara einkenna 

skarast þar sem að langvarandi spastístet tengist myndun vöðvastyttingar og staðbundið spastísitet eða 

vöðvaspennutruflun getur myndað staðbundinn vöðvaspasma. 

1.2.4 Stoðkerfisverkir barna og ungmenna með CP og áhrif á hegðun 

Verkjahegðun, eða sú hegðun sem viðkomandi sýnir við verkjaupplifun, er tjáning á verkjum og getur 

verið munnleg eða líkamleg (Keefe og Pryor, 2007, bls.136-138). Verkjaupplifun er einstaklingsbundin, 

einnig túlkun umönnunaraðila á verkjahegðun, sérstaklega hjá börnum sem ekki geta tjáð sig með 

orðum (Penner o.fl., 2013). Rannsókn frá 2006 sem var byggð á svörum foreldra barna og ungmenna 

með CP sem gátu gengið og voru á aldrinum 3-17 ára, sýndi meðal annars fram á að verkir voru taldir 

vera meiri þegar barnið getur ekki tjáð sig með orðum en minni þegar það hefur farið í talþjálfun (e. 

speech therapy). Mikilvægt er því að gefa sér tíma við að meta þarfir barnsins, sérstaklega ef það er 

með talörðugleika (Tervo, Symons, Stout og Novacheck). 
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Önnur rannsókn frá 2005 kannaði svipbrigði og líkamstjáningu barna og ungmenna með CP með 

grófhreyfifærni í flokki I-V við teygjuæfingar (e. assisted stretching) með sjúkraþjálfara og sýndi að 

þátttakendur sýndu marktækt meiri verkjahegðun, eins og ákveðin svipbrigði og líkamstjáningu, á 

meðan teygjum stóð miðað við fyrir og eftir teygjuna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar 

með CP, á aldrinum 2-21 árs og með grófhreyfifærni í öllum flokkunum. Foreldrar eða umönnunaraðili 

þeirra tóku einnig þátt í rannsókninni og svöruðu spurningum um tjáningu þeirra (Hadden og von 

Baeyer). 

Fáar rannsóknir eru til um verkjahegðun í daglegu lífi barna og unglinga með CP sem eru með 

grófhreyfifærni í flokki I-III. Aftur á móti eru til nokkrar rannsóknir um heilsutengd lífsgæði þessa hóps. 

Heilsutengd lífsgæði eru þó ekki það sama og verkjahegðun. Heilsutengd lífsgæði fjalla meira um líðan 

(e. well being) fremur en verkjahegðun. 

Rannsóknirnar hafa þó sýnt að verkir hafa mikil áhrif á heilsutengd lífsgæði barna og ungmenna með 

CP, með grófhreyfifærni í öllum flokkum (Colver o.fl., 2015; Dickinson o.fl., 2007; Findlay, Switzer, 

Narayanan, Chen og Fehlings, 2016). Rannsókn á börnum með CP, með grófhreyfifærni í öllum flokkum 

og á aldrinum 8-12 ára sýndi að verkir voru algengir hjá þeim og hefur slæm áhrif á heilsutengd lífsgæði 

þeirra á öllum sviðum (Dickinson o.fl., 2007). Sambærileg rannsókn um heilsutengd lífsgæði unglinga 

með CP á aldrinum 13-17 ára sýndi einnig fram á sterk tengsl milli verkja og minni heilsutengdra 

lífsgæða á næstum öllum sviðum (Colver o.fl., 2015). 

1.2.5 Stoðkerfisverkir barna og ungmenna með CP og áhrif á daglegt líf 

Samkvæmt alþjóðlega flokkunarkerfinu ICF, um færni, fötlun og heilsu, er þátttaka skilgreind sem: 

„félagsleg aðild einstaklings að daglegu lífi“. Hömlun við athafnir er skilgreind sem: „erfiðleikar 

einstaklings við að inna af hendi verk eða gjörðir“ og takmörkuð þátttaka er skilgreind sem: „erfiðleikar 

sem einstaklingur upplifir í tengslum við félagslega aðild sína að daglegu lífi“ (Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin, Háskólinn á Akureyri og Embætti landlæknis, 2015).  

Í rannsóknum þar sem að foreldrar svöruðu fyrir hönd barnsins, umönnunaraðili, eða barnið eða 

ungmennið sjálft greindi frá verkjum var niðurstaðan sú að börn og ungmenni með CP sem voru með 

stoðkerfisverki eða verki almennt voru líkleg til þess að vera með hamlanir í athöfnum í daglegu lífi og 

takmarkaða þátttöku í samfélaginu vegna verkjanna. Óháð því hvaða flokki grófhreyfifærni barnanna 

tilheyrði var niðurstaðan sú sama (Engel o.fl., 2005; Fauconnier o.fl., 2009; Penner o.fl., 2013; Tervo 

o.fl., 2006). 

Í rannsókn frá 2005 var meira en helmingur þátttakenda sem greindu frá hömlunum í athöfnum 

daglegs lífs vegna verkja, eins og eigin umönnun. Þátttakendur voru börn með CP með endurtekna eða 

langvinna verki. Fauconnier o.fl. (2009) sýndu einnig í sinni rannsókn fram á að verkir hjá börnum með 

CP hafa þau áhrif að þau minnka þátttöku. Tervo o.fl. (2006) könnuðu áhrif verkja á athafnir daglegs lífs 

hjá börnum með CP á aldrinum 3-17 ára með grófhreyfifærni í flokki I-III. Foreldrar svöruðu þar fyrir 

hönd barna sinna. Fram kom að um einn þriðji foreldra barna með CP sögðu verki valda vandamálum 

við athafnir barnsins í daglegu lífi eins og að hlaupa, ganga eða standa.  

Þegar verkir eru í neðri útlimum og hafa áhrif á getu til að standa og ganga kemur þá ekki á óvart að 

líkamleg virkni barna með CP sé minni en hjá ófötluðum börnum. Rannsókn frá 2018 sýndi að börn með 
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CP og ófötluð börn sem eru með stoðkerfisverki hreyfa sig mun minna en jafnaldrar sem eru ekki með 

stoðkerfisverki. Þátttakendur voru ófötluð börn og börn með CP með grófhreyfifærni í öllum flokkum, á 

aldrinum 4-16 ára. Börnin með CP hreyfðu sig sjaldnar, af minni ákefð og í styttri tíma en ófatlaðir 

jafnaldrar vegna stoðkerfisverkja. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að börn með CP og 

stoðkerfisverki stunduðu meiri hreyfingu af lágri ákefð miðað við ófatlaða jafnaldra sína með 

stoðkerfisverki. Hins vegar sýndu niðurstöður að enginn munur væri á líkamlegri ákefð í hreyfingu á milli 

barna með CP og ófatlaðra barna sem voru ekki með stoðkerfisverki. Sólarhrings mæling á hjartslætti 

var notuð til að mæla líkamlega ákefð ásamt huglægu mati hvers þátttakanda á verk og ákefð (Riquelme, 

do Rosario, Vehmaskoski, Natunen og Montoya).  

Hópur sérfræðinga stóð fyrir rannsókn 2013 um einkenni verkja barna og ungmenna með CP. Þeir 

komust að þeirri niðurstöðu að góð leið til að greina alvarleika verkja barna og ungmenna með CP var 

að spyrja út í verkina út frá áhrifum verkjanna á athafnir (Penner o.fl.). Af þessu má sjá að það er 

gagnlegt að spyrja hvaða áhrif verkir hafa á athafnir daglegs lífs. 

Á Íslandi hafa stoðkerfisverkir hjá börnum og unglingum með CP og grófhreyfifærni í flokki I-III ekki 

verið rannsakaðir.  
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna stoðkerfisverki hjá hópi barna og ungmenna á Íslandi með 

CP, sem voru á aldrinum 8-17 ára og með grófhreyfifærni í flokki I-III. Ákveðið var að skoða 

stoðkerfisverki barna sem gátu gengið að mestu leyti sjálf eða að hluta til þar sem að verkjastaðsetning 

hjá þeim og áhrif verkja á daglegt líf getur verið öðruvísi en hjá þeim sem eru með grófhreyfifærni í flokki 

IV-V (Alriksson-Schmidt og Hagglund, 2016).  

Markmiðið var að kanna algengi stoðkerfisverkja hópsins, staðsetningu verkjanna, hve miklir verkirnir 

voru, kanna verkjahegðun hópsins og hvort að verkirnir hefðu áhrif á athafnir þeirra í daglegu lífi.  

Verkjahegðun hópsins var einnig borin saman við önnur börn og ungmenni með verki. Áhrif verkja á 

daglegar athafnir hópsins voru borin saman við áhrif hjá öðrum börnum og ungmennum sem eru ófötluð 

með enga verki. Niðurstöður úr öðrum rannsóknum voru notuð til að fá viðmiðunarhópa, annars vegar 

fyrir verkjahegðun og hins vegar fyrir áhrif verkja á daglegar athafnir. Viðmiðunarhópurinn fyrir áhrif 

verkja á daglegar athafnir var fenginn frá rannsókn PROMIS Health Organization (PHO) og samanstóð 

af bandarískum börnum (Health Measures). Viðmiðunarhópurinn fyrir verkjahegðun var fenginn frá 

rannsókn Jacobson o.fl. (2015) og voru það bandarísk börn með langvinna verki.  

Þar sem að verkur er upplifun einstaklings og matið huglægt þurfti að nota spurningalista til að meta 

stoðkerfisverki og áhrif þeirra hjá hópnum. PROMIS spurningalistinn varð fyrir valinu því að hann er 

notendavænn og hentar vel til að meta áhrif verkja á daglegt líf barna með CP að mati sérfræðinga.  

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hvað voru mörg börn sem eru með CP með grófhreyfifærni í flokki I-III að upplifa stoðkerfisverki 

síðustu sjö daga? 

2. Af þeim börnum sem voru með stoðkerfisverki síðustu sjö daga, hve mikla verki að meðaltali 

voru þau með og hvar? 

3. Hver voru áhrif verkja á hegðun þeirra barna með CP sem greindu frá stoðkerfisverkjum 

samanborið við viðmiðunarhóp sem var með verki?  

4. Hver voru áhrif verkja á þátttöku og athafnir í daglegu lífi þeirra barna með CP sem greindu frá 

stoðkerfisverkjum samanborið við viðmiðunarhóp sem voru ófötluð börn? 
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3 Efni og aðferðir: 

3.1 Rannsóknarsnið  

Í þessari megindlegu þversniðsrannsókn var rafræn spurningakönnun lögð fyrir börn og unglinga með 

CP eða foreldra þeirra. Börnin gengu óstudd eða með stuðningi frá gönguhjálpartæki (göngugrind, staf 

eða hækju) og voru því með grófhreyfifærni í grófhreyfiflokkum I-III. Spurt var um stoðkerfisverki þeirra 

undanfarna sjö daga. Spurt var um staðsetningu verkja, hve miklir verkir voru, verkjahegðun og áhrif 

verkjanna á daglegar athafnir og þátttöku. 

3.2 Þátttakendur 

Öllum börnum (8-17 ára) sem skildu íslensku og eru skráð í gagnagrunn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins (GRR) með greininguna Cerebral palsy (CP) og með grófhreyfifærni í flokkum I-III var boðin 

þátttaka. Foreldrarnir þurftu einnig að skilja íslensku ef þeir svöruðu fyrir hönd þeirra.  

3.3 Mælitæki/spurningalisti 

Í könnuninni var spurt um bakgrunnsupplýsingar. Spurt var um aldur, kyn, heimili (á höfuðborgarsvæði 

og utan höfuðborgasvæðis) og hvort barnið gengi með gönguhjálpartæki (göngugrind, staf eða hækju) 

eða án gönguhjálpartækis.  

Health Measures er stofnun á vegum Northwestern University í Bandaríkjunum sem heldur utan um 

fjögur mælitækjakerfi. Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS®) er eitt 

þeirra og inniheldur spurningabanka með fjölmörgum spurningum. Í þessari rannsókn voru stuttar 

útgáfur af þremur spurningalistum frá Patient Reported Outcomes Measurement Information System 

(PROMIS®) notaðir til að kanna stoðkerfisverki hjá börnum með CP. Tvær útgáfur voru fyrir hvern 

spurningalista þar sem að annar spurningalistinn var fyrir þau börn eða ungmenni sem svöruðu sjálf en 

hinn var fyrir þá foreldra sem svöruðu í samráði við eða fyrir hönd barnsins síns 

Tvær viðbótarspurningar útbúnar af rannsakendum, þar sem spurt var um staðsetningu verkja í vöðvum, 

liðum eða beinum undanfarna sjö daga og tíðni verkja síðustu sjö daga. 

Fyrsti spurningalistinn frá PROMIS var verkjaskali (PROMIS Pediatric Numeric Rating scale v1.0 – 

Pain intensity og PROMIS Parent Proxy Numeric Rating Scale v1.0 - Pain Intensity) undanfarna sjö 

daga og innihélt aðeins eina spurningu. Verkurinn var huglægt metinn á skalanum 0-10, þar sem 0 

táknaði engan verk og 10 táknaði mesta mögulega verk sem viðkomandi gat hugsað sér.  

Næsti spurningalisti innihélt átta spurningar um hegðun einstaklings sem var með verki (PROMIS 

Pediatric Short Form v1.0 – Pain Behavior 8a og PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Pain Behavior 

8a) undanfarna sjö daga. Hegðunin gat verið munnleg lýsing eða tjáð með öðrum hætti. Meðal annars 

var spurt um hvort að barnið hreyfði sig hægar þegar það var með verki, hvort það yrði að hætta því 

sem það var að gera vegna verkja eða hvort það talaði um verkina. Sex svarmöguleikar voru við hverri 

spurningu þar sem 1 táknaði að hafa enga verki, 2 að sýna aldrei þá hegðun sem spurt var um, 3 að 

sýna næstum aldrei þá hegðun, 4 að sýna stundum þá hegðun, 5 að sýna oft þá hegðun og 6 táknaði 

að sýna næstum alltaf þá hegðun sem spurt var um vegna verkja. PROMIS spurningalistar um 

verkjahegðun eru í viðaukum 5 og 6.  
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Þriðji spurningalistinn innihélt einnig átta spurningar og var með spurningar um truflun eða áhrif 

verkja yfir daginn (PROMIS Pediatric Short Form v2.0 – Pain Interference 8a og PROMIS Parent Proxy 

SF v2.0 - Pain Interference 8a). Spurt var um hvort verkur hefði haft áhrif á ýmsa þætti í daglegu lífi 

síðastliðna sjö daga, eins og hvort að barnið átti erfitt með að halda athygli þegar það var með verki, 

hvort það átti erfitt með að hlaupa þegar það var með verki eða hvort það átti erfitt með að gleðjast 

þegar það var með verki. Svarmöguleikar voru fimm við hverri spurningu þar sem að 1 táknaði að verkir 

trufluðu aldrei þá athöfn sem spurt var um, 2 að verkir trufluðu næstum aldrei, 3 að verkir trufluðu 

stundum, 4 að verkir hefðu oft áhrif og 5 að verkir hefðu næstum alltaf áhrif. PROMIS spurningalistar 

um áhrif verkja á daglegar athafnir eru í viðaukum 7 og 8.  

Áður en þessi rannsókn var hafin var fengið leyfi til að þýða ofangreindar 17 spurningar á íslensku 

og nota fyrir þessa rannsókn. Háskóli Íslands og PROMIS Health Organization (PHO) gerðu samning 

um þýðingu á þessum þremur kvörðum. Spurningalistinn hefur ekki verið prófaður fyrir áreiðanleika eða 

réttmæti á íslensku.  

3.3.1 Réttmæti og áreiðanleiki PROMIS 

National Institute of Health (NIH) í Bandaríkjunum hafði frumkvæði að því að þróa PROMIS. Höfundar 

PROMIS þróuðu mælitækið með vísindalegum aðferðum með það í huga að auka samskipti á milli 

heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinga, bæði í fjölbreyttum rannsóknum og í meðferð sjúklinga (Health 

Measures, 2019b).  

Sýnt hefur verið fram á innihaldsréttmæti og hugtaksréttmæti PROMIS spurningalista um 

verkjahegðun og áhrif verkja á daglegar athafnir á ensku fyrir börn með langvinna verki (Cunningham 

o.fl., 2017; Jacobson o.fl., 2013). Til að tryggja áreiðanleika og innra réttmæti mælitækjanna voru 

notaðar hefðbundnar próffræðiaðferðir (e. classical test methods/theory) og nýrri próffræðiaðferðir/ 

kenningar (e. item response theory) þar sem raðtölukvörðum er m.a. breytt í þrepakvarða. Sýnt hefur 

verið fram á góða próffræðilega eiginleika stuttu spurningalistanna sem eru ætlaðir fyrir börn (Varni o.fl., 

2014).  

Spurningalistinn PROMIS Pediatric Pain Interference Scale hefur verið skoðaður hjá börnum með 

CP og borinn saman við önnur sambærileg mælitæki. Svokölluð Delphi aðferð var notuð sem felur í sér 

að hópur sérfræðinga fer yfir mælitækin og metur gæði þeirra. Spurningalistinn PROMIS kom einkum 

vel út til að meta áhrif verkja á daglegt líf barna með CP, þar sem að niðurstöður sýndu að 75% 

sérfræðinga mátu hann sem góðan eða frábæran spurningalista til þess (Gannotti o.fl., 2016).  

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Vísindasiðanefnd samþykkti þessa rannsókn þann 29. nóvember 2018 (tilvísunarnúmer 

VSNb2018090008/03.01) og var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (mál nr. 18-160 hjá nefndinni). 

Fengið var leyfi hjá vísindasiðanefnd Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins (GRR) og gátu þá 

starfsmenn GRR fundið börnin í gagnagrunni sínum sem voru með CP og grófhreyfifærni í flokki I-III. 

Greiningarstöð sá um að senda könnunina til foreldra þeirra. Könnunin var í gangi frá byrjun desember 

2018 fram í miðjan mars 2019. Könnunin fór einungis fram á netinu til að ná til sem flestra foreldra og 

barna eða unglinga. Hugbúnaðurinn Survey Monkey var notaður til að senda rafrænan spurningalista til 
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þátttakenda. Keypt var þjónusta hjá Advania sem bauð upp á kerfi þar sem fólk gat gefið rafrænt upplýst 

samþykki (Signet). CP félagið styrkti rannsóknina og gaf hverjum sem tók þátt í rannsókninni einn 

bíómiða að launum fyrir þátttöku.  

Starfsmenn GRR sáu um að senda foreldrum barnanna SMS sem innihélt hlekk yfir á kynningarblað 

þar sem rannsóknin var kynnt fyrir þeim og börnum þeirra boðin þátttaka. Í kynningarblaðinu kom einnig 

fram hvar þau gátu leitað frekari upplýsinga um rannsóknina hjá ábyrgðarmanni rannsóknar. Einnig var 

vefslóðin yfir á spurningakönnunina í skilaboðunum. Áður en hægt var að opna spurningakönnunina 

þurftu þátttakendur að veita upplýst samþykki með rafrænni undirskrift. Hvert barn og foreldri fengu 

sérstaka vefslóð fyrir sig til að starfsmenn GRR gætu séð hverjir hefðu svarað. Eftir að gögnum hafði 

verið safnað voru þau dulkóðuð til að tryggja persónuvernd þátttakenda. Þeir foreldrar sem samþykktu 

þátttöku svöruðu spurningakönnuninni rafrænt fyrir hönd barna sinna, í samráði við börnin eða börnin 

svöruðu sjálf hefðu þau þroska til. Tók um það bil 10-15 mínútur að svara spurningunum. Starfsmenn 

GRR hringdu einnig í alla þá foreldra sem höfðu ekki svarað könnuninni fjórum vikum eftir að hún hófst 

og hvöttu þá til þess að taka þátt til að auka svarhlutfall.  

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Svarhlutfall þátttakenda var reiknað og hve hátt hlutfall af þeim hafði eða hafði ekki verki undanfarna sjö 

daga. Reiknað var út meðaltal þess hve oft verkir komu undanfarna sjö daga og staðsetningu verkja fyrir 

allan hópinn. Frekari tölfræðiúrvinnsla var byggð á aðskildum svörum foreldra sem svöruðu fyrir hönd 

barna sinna annars vegar og svörum frá börnum sem svöruðu sjálf, hins vegar. Niðurstöður frá foreldrum 

og börnum um PROMIS spurningalistanum um hve miklir verkirnir voru á kvarðanum 0-10 voru skoðaðar 

og meðaltal fundið fyrir hvorn hóp. Tölfræði forritið Jamovi útgáfa 0.9.6.9 var notað til að reikna út 

meðalgildi (e. mean) og staðalfrávik (e. standard deviation). Við úrvinnslu á PROMIS spurningalistunum 

um verkjahegðun voru hrágildi lögð saman og sett í Microsoft Excel skjal. Það skjal var sent rafrænt til 

deildar sem vinnur úr gögnum (e. assessment center) hjá Health Measures. Tölvuforrit snéri 

hrágildunum í t-tölu fyrir hvern þátttakenda þar sem meðaltalið var 50 og staðalfrávikið 10. Því hærra 

sem gildið er, því meiri er verkjahegðun. Aðeins 4 börn svöruðu PROMIS spurningalistunum um 

verkjahegðun sjálf og eru niðurstöðurnar kynntar myndrænt. 

Niðurstöður um verkjahegðun þar sem foreldrar svöruðu fyrir börnin voru bornar saman við hóp sem 

var fenginn úr rannsókn Jacobson o.fl. (2015). Viðmiðunarhópurinn samanstóð af 14 foreldrum sem 

svöruðu fyrir hönd barna sinna sem voru á aldrinum 8-18 ára og með langvinna verki, svo sem börn 

með vefjagigt, gigt eða sigðfrumusjúkdóm (e. sickle cell disease). Meirihluti þátttakenda í þeirri rannsókn 

voru stúlkur (79%). Tölfræðiforritið SPSS var notað til þess að reikna út t-gildi tveggja óháðra úrtaka (e. 

independent t-test). Miðað var við 5% marktektarmörk (p<0,05). Áður en hóparnir voru bornir saman var 

kannað hvort rannsóknarhópurinn uppfyllti skilyrði um normaldreifingu. Gert var marktektarpróf (e. 

normality plots with tests) til að athuga það. Shapiro-Wilk prófið sýndi að dreifing vék ekki marktækt frá 

normaldreifingu. Jafnframt eru breyturnar á þrepakvarða. 

Við úrvinnslu á PROMIS spurningalistunum um áhrif verkja á daglegar athafnir var sama ferli fylgt. 

Hrágildi lögð saman og sett í Excel skjal sem var sent rafrænt til Health Measures. Tölvuforrit snéri 
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hrágildunum í t-tölu fyrir hvern þátttakenda þar sem meðaltalið var 50 og staðalfrávikið 10. Því hærra 

sem gildið er, því meiri truflun er af verkjunum í daglegu lífi.  

Aðeins 4 börn svöruðu PROMIS spurningalistunum um áhrif verkja og eru niðurstöðurnar kynntar 

myndrænt. Niðurstöður um áhrif verkja á daglegar athafnir þar sem foreldrar svara fyrir hönd barna sinna 

voru bornar saman við viðmiðunarhóp sem var fenginn frá fyrri rannsókn PHO (Health Measures, 

2019a). Viðmiðunarhópurinn samanstóð af 1548 bandarískum foreldrum sem svöruðu fyrir hönd 

ófatlaðra barna sinna sem voru á aldrinum 8-17 ára og ekki með verki. Hlutfall kynjanna var mjög ójafnt 

þar sem að 15% þátttakenda voru drengir og 85% stúlkur. Tölfræðiforritið SPSS notað til þess að reikna 

út t-gildi tveggja óháðra úrtaka (e. independent t-test). Miðað var við 5% marktektarmörk (p<0,05). Áður 

en hóparnir voru bornir saman var kannað hvort rannsóknarhópurinn uppfylltu skilyrði um 

normaldreifingu. Gert var marktektarpróf (e. normality plots with tests) til að athuga það. Shapiro-Wilk 

prófið sýndi að dreifing vék ekki marktækt frá normaldreifingu. Jafnframt eru breyturnar á þrepakvarða. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Svarhlutfall og lýðfræðileg einkenni þátttakenda 

Svarhlutfall var 52% (n = 32) af þeim sem var boðin þátttaka. Af þeim svöruðu 6 (19%) börn eða 

unglingar án aðstoðar foreldra og 26 (81%) foreldrar svöruðu fyrir hönd barnsins síns eða í samráði við 

barnið sitt. Mynd 1 sýnir flæðirit þátttöku og hve margir voru með verki. Í töflu 1 eru teknar saman 

lýðfræðilegar upplýsingar þátttakenda m.t.t. kyns, aldurs, búsetu og hvort viðkomandi gangi með eða 

án hjálpartækis. 

 

 

Mynd 1. Flæðirit þátttöku 
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Tafla 1. Lýðfræði fyrir kyn, aldur, búsetu og göngugetu. 

  Fjöldi (n) Hlutfall af heild (%) 

Svarandi 

     Foreldri 

     Barn 

Kyn 

     Karlkyn 

     Kvenkyn 

Búseta 

     Á höfuðborgarsvæðinu 

     Utan höfuðborgarsvæðis 

Aldur 

     8-12 ára 

     13-17 ára 

Hjálpartæki 

     Ganga með hjálpartæki 

     Ganga án hjálpartækis 

 

26 

6 

 

20 

12 

 

21 

11 

 

13 

19 

 

5 

27 

 

81 

19 

 

63 

37 

 

66 

34 

 

41 

59 

 

16 

84 

 

4.2 Verkjaskali, tíðni og staðsetning verkja undanfarna sjö daga 

Af þeim 32 sem tóku þátt í rannsókninni voru 17 börn (53% af heild) með verki síðustu sjö daga. Þar af 

voru 13 foreldrar (50% af þeim foreldrum sem svöruðu) sem greindu frá verkjum barnsins síns og 4 börn 

(67% af þeim börnum sem svöruðu sjálf) sem greindu frá verkjum.  

Tíðni verkja þeirra 17 þátttakenda sem greindu frá verkjum má sjá á mynd 2. Þar sést að rúmur 

helmingur (n = 10, 59%) sögðu verkina vera endurtekið að koma og fara síðustu sjö daga. 

 

Mynd 2. Tíðni verkja síðustu sjö daga. Svör foreldra og barna.  
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Staðsetningu verkja síðustu sjö daga má sjá í töflu 2. Þar má sjá að verkir voru algengastir í báðum 

fótleggjum, fyrir neðan hné (n = 8, 47%) og næst algengastir voru verkir í baki eða hrygg (n = 7, 41%). 

 

Tafla 2. Staðsetning verkja síðustu sjö daga, foreldrar og börn svara. 

  Fjöldi (n) Hlutfall af heild (%) 

Staðsetning verkja 

     Höfuð 

     Háls 

     Axlir/herðar 

     Bak/hryggur 

     Báðar mjaðmir/læri 

     Önnur mjöðm/læri 

     Bæði hné 

     Annað hné 

     Báðir fótleggir 

     Annar fótleggur 

     Báðir ökklar 

     Annar ökkli 

     Báðir fætur 

     Annar fótur 

 

2 

1 

4 

7 

0 

4 

3 

4 

8 

5 

1 

4 

3 

4 

 

12 

  6 

24 

41 

  0 

24 

18 

24 

47 

29 

  6 

24 

18 

24 
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Mynd 3 sýnir hve miklir verkirnir voru síðustu sjö daga að meðaltali hjá þeim fjórum börnum sem 

svöruðu sjálf (PROMIS Pediatric Numeric Rating Scale v1.0 - Pain Intensity 1a). Helmingur barnanna 

(n = 2) mátu verkina síðustu sjö daga sem 5/10 á verkjaskalanum. Fyrir þessi fjögur börn sem svöruðu 

sjálf og sögðust vera með verki, reyndist meðaltalið á verkjaskala vera 4/10. 

 

Mynd 3. Svör barna um hve miklir verkirnir voru síðustu sjö daga. 

 

Mynd 4 sýnir hve miklir verkirnir voru síðustu sjö daga sem foreldrar töldu að börnin sín upplifðu að 

meðaltali (PROMIS Parent Proxy Numeric Rating Scale v1.0 - Pain Intensity 1a). Flestir foreldrar (n = 

6, 46%) mátu verki barna sinna vera 4/10 á verkjaskalanum. Tveir foreldrar (15%) mátu verki barna 

sinna vera 7/10 á verkjaskalanum. Meðaltal á hve miklir verkir voru á verkjaskala sem foreldrar töldu 

börnin sín upplifa var 5,1/10. 

 

Mynd 4. Svör foreldra um hve mikla verki börnin höfðu síðustu sjö daga.  

  

1 1

2

0

1

2

3

0
Enginn
verkur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Versti
verkur

Fj
ö

ld
i

Verkjaskali

46,15%

15,38%

23,08%

15,38%

0

1

2

3

4

5

6

7

0
Enginn
verkur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Versti
verkur

Fj
ö

ld
i

Verkjaskali



 18 

4.2.1 Verkjahegðun 

Svör barna við spurningalistanum um verkjahegðun síðustu sjö daga (PROMIS Pediatric Short Form 

v1.0 – Pain Behavior 8a) má sjá á mynd 5.  

 

Mynd 5. Svör barna við spurningum um verkjahegðun síðustu sjö daga.  

 

Á mynd 6 má sjá svör foreldra fyrir hönd barna sinna við spurningalistanum um verkjahegðun síðustu 

sjö daga (PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Pain Behavior 8a). 

 

Mynd 6. Svör foreldra fyrir hönd barna sinna við spurningum um verkjahegðun síðustu sjö 
daga.  
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Á mynd 7 má sjá t-gildi fyrir PROMIS verkjahegðun síðustu sjö daga þar sem börn svara sjálf og 

sögðust vera með verki (PROMIS Pediatric Short Form v1.0 – Pain Behavior 8a). Flest börn (n = 3, 

75%) voru undir meðaltali með 42-49,3. Eitt barn af fjórum (25%) var yfir meðaltali með 54,7. 

 

Mynd 7. Verkjahegðun síðustu sjö daga, svör barna. 

 

Svör við spurningalista PROMIS um verkjahegðun síðustu sjö daga þar sem foreldrar svara fyrir 

hönd barna sinna (PROMIS Parent Proxy Short Form v1.0 - Pain Behavior 8a) sýndu t-gildi að um 

helmingur foreldra (n = 7, 54%) voru yfir meðaltali með 51,6-56,7. Hinn helmingurinn (n = 6, 46%) var 

undir meðaltali með 38,4-49. 

Niðurstöður úr t-prófi fyrir verkjahegðun þar sem foreldrar svöruðu má sjá í töflu 3. Ekki er tölfræðilega 

marktækur munur á verkjahegðun þar sem foreldrar svöruðu, miðað við viðmiðunarhóp. Viðmiðunar-

hópurinn samanstóð af bandarískum foreldrum sem svöruðu fyrir hönd barna sinna sem voru með verki, 

svo sem börn með vefjagigt, gigt eða sigðfrumusjúkdóm (sickle cell disease). Viðmiðunarhópur var 

fenginn frá fyrri rannsóknum PHO (Health Measures, 2019a) samanber kafla 3.5. 

 

Tafla 3. Munur á verkjahegðun milli rannsóknarhóps (svör foreldra) og viðmiðunarhóps. 

 Fjöldi (n) Meðaltal Staðalfrávik t p 

Foreldrar svara 13 48,9 5,42 
-0,351 0,728 

Viðmiðunarhópur 14 50 10 
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4.2.2 Áhrif verkja á daglegar athafnir 

Svör barna við spurningalistanum um áhrif verkja á daglegar athafnir síðustu sjö daga (PROMIS 

Pediatric Short Form v2.0 – Pain Interference 8a) má sjá á mynd 8.  

 

Mynd 8. Svör barna við spurningum um áhrif verkja á daglegar athafnir síðustu sjö daga. 

 

Á mynd 9 má sjá svör foreldra fyrir hönd barna sinna við spurningalistanum um áhrif verkja á daglegar 

athafnir síðustu sjö daga (PROMIS Parent Proxy SF v2.0 - Pain Interference 8a). 

 

Mynd 9. Svör foreldra fyrir hönd barna sinna við spurningum um áhrif verkja á daglegar 
athafnir síðustu sjö daga. 
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Á mynd 10 má sjá t-gildi fyrir PROMIS áhrif verkja á athafnir síðustu sjö daga þar sem börn svara 

sjálf (PROMIS Pediatric SF v2.0 - Pain Interference 8a). Helmingur barnanna (n = 2) voru yfir meðaltali 

í t-gildi, á bilinu 52-54,9. Hinn helmingurinn (n = 2) voru undir meðaltali, á bilinu 38-42,3. 

  

 

Mynd 10. Áhrif verkja á athafnir síðustu sjö daga, svör barna. 

 

Svör við spurningalista PROMIS um áhrif verkja á athafnir síðustu sjö daga þar sem foreldrar svara 

fyrir hönd barna sinna (PROMIS Parent Proxy SF v2.0 - Pain Interference 8a) sýndu að t-gildi í svörum 

meirihluta foreldra (n = 11, 85%) var yfir meðaltali með 55,6-68,9. Hjá tveimur foreldrum (15%) voru t-

gildi undir meðaltali, 45,1 og 49,3. 

Niðurstöður úr t-prófi fyrir áhrif verkja á daglegar athafnir þar sem foreldrar svöruðu má sjá í töflu 4. 

Niðurstöður sýndu tölfræðilegan marktækan mun á áhrif verkja barna með CP á daglegar athafnir, þar 

sem foreldrar svöruðu, samanborið við viðmiðunarhóp. Áhrif verkja á daglegar athafnir var meiri hjá 

rannsóknarhóp. Viðmiðunarhópurinn samanstóð af bandarískum foreldrum sem svöruðu fyrir hönd 

ófatlaðra barna sinna sem voru ekki með verki. Viðmiðunarhópur var fenginn frá fyrri rannsóknum PHO 

(Health Measures, 2019). 

 

Tafla 4. Munur á áhrifum verkja á athafnir í daglegu lífi milli rannsóknarhóps (svör foreldra) og 
viðmiðunarhóps  

 Fjöldi (n) Meðaltal Staðalfrávik t P 

Foreldrar svara 13 59,6 6,75 
3,454 0,001* 

Viðmiðunarhópur 1548 50 10 

*Marktækur munur 
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5 Umræða 

Meginniðurstaða þessarar rannsóknar var að 17 af 32 þátttakendum (53%) voru með verki síðustu sjö 

daga. Flestir þátttakendur, sem greindu frá verkjum, voru með verki 4-5/10 á verkjaskala. Verkir voru 

algengastir í báðum fótleggjum og næst algengastir í baki eða hrygg. Börnin fjögur sem svöruðu sjálf 

spurningum og sögðust vera með verki, lýstu því að verkir trufluðu hvorki athafnir í daglegu lífi né hefðu 

mikil áhrif á hegðun þeirra. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á verkjahegðun (þar sem foreldrar 

svöruðu fyrir börnin), miðað við viðmiðunarhóp. Aftur á móti sýndu niðurstöður tölfræðilegan marktækan 

mun á rannsóknarhóp á áhrif verkja á daglegar athafnir þegar foreldrar svöruðu, samanborið við 

viðmiðunarhóp.  

5.1 Tíðni, verkjaskali og staðsetning verkja 

Í þessari rannsókn voru 47% barnanna sem tóku þátt, ekki með verki síðustu sjö daga. Þær niðurstöður 

eru í samræmi við erlenda rannsókn sem kemst að þeirri niðurstöðu að 44,5% barna á aldrinum 8-18 

ára og með grófhreyfifærni í flokki I-III eru ekki með endurtekna stoðkerfisverki (Ramstad o.fl., 2011). 

Hin 53% barnanna í þessari rannsókn sögðu að verkirnir væru oftast endurteknir. Vegna þess hve fáir 

tóku þátt var ekki hægt að bera saman tíðni verkja hjá þeim sem gengu óstuddir eða með 

gönguhjálpartæki. Ekki var heldur hægt að bera saman hvort munur væri á milli kynja, aldurshópa eða 

eftir búsetu. 

Samkvæmt kerfisbundinni samantekt frá 2011 á rannsóknum um verki hjá ófötluðum börnum og 

unglingum var tíðni verkja þeirra 11%-38%. Algengasti verkur var höfuðverkur, svo kviðverkir og því 

næst stoðkerfisverkir og aðrir verkir (King o.fl.). Samantektinni var síðan skipt niður eftir staðsetningu 

verkjanna. Alls voru fjórar rannsóknir á stoðkerfisverkjum og verkjum í útlimum skoðaðar sem náðu til 

alls 3842 barna og unglinga á aldrinum 9-18 ára. Tíðni vikulegra stoðkerfisverkja var 9%-32%. Þessi 

íslenska rannsókn styður það sem hefur komið fram í erlendum rannsóknum að tíðni verkja hjá 

ófötluðum börnum og unglingum er umtalsvert lægri en hjá börnum og unglingum með CP. 

Börnin sem svöruðu sjálf mátu verkina sína 4/10 að meðaltali en foreldar sem svöruðu fyrir hönd 

barna sinna töldu þá vera 5/10 að meðaltali. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar segja 

yfirleitt að verkir séu verri og meiri en börnin sjálf greina frá (Parkinson o.fl., 2010; Ramstad o.fl., 2011) 

og er það í samræmi við niðurstöður í þessari rannsókn. Þó er ekki mikill munur á milli 4 og 5 á 

verkjakvarðaskala og erfitt að draga miklar ályktanir um þennan mun þegar það er haft í huga að aðeins 

fjögur börn svöruðu fyrir sig sjálf í þessari rannsókn.  

Flest börn í þessari rannsókn greindu frá verkjum í neðri útlimum og er sú staðsetning í samræmi við 

aðrar erlendar rannsóknir hjá börnum með grófhreyfifærni í flokki I-III (Alriksson-Schmidt og Hagglund, 

2016; Ramstad o.fl., 2011; Westbom o.fl., 2017). Eins og fram hefur komið er líkleg ástæða fyrir því að 

staðsetning verkja hjá þeim er yfirleitt í neðri útlimum sú að þungaberandi liðirnir sem eru í skekkju verða 

fyrir miklu álagi (McKinnon o.fl., 2018).  

  



  

23 

5.2 Verkjahegðun  

Börnin fjögur sem svöruðu fyrir sig sjálf lýstu því að verkir seinustu sjö daga hefðu ekki mikil áhrif á 

hegðun þeirra. Þrjú þeirra (75%) greindu frá að þau báðu aldrei um lyf þegar þau upplifðu verki en einn 

(25%) sagðist næstum alltaf biðja um lyf við verkjum síðustu sjö daga. Helmingur barnanna (n = 2) 

sögðust oft hlífa þeim hluta líkamans sem þau verkjaði í. 

Þeir foreldrar sem svöruðu spurningum um verkjahegðun fyrir hönd barna sinna, greindu frá því að 

verkirnir hefðu nokkur áhrif á hegðun þeirra. Áttatíu og fimm prósent foreldra sögðu að síðustu sjö daga 

hafi barnið þeirra aldrei eða næstum aldrei beðið um lyf þegar það var með verki. Síðustu sjö daga 

þegar barnið var með verki sögðu 38% foreldra að barnið þeirra legðist oft eða næstum alltaf niður, 38% 

sögðu að barnið hlífði oft eða næstum alltaf þeim hluta líkamans sem það verkjaði í og 46% sögðu að 

barnið hreyfði sig oft eða næstum alltaf hægar. Ekki var þó marktækur munur á milli svara foreldra og 

viðmiðunarhóps. Viðmiðunarhópur voru bandarískir foreldrar að svara fyrir hönd barna sinna sem voru 

með verki, svo sem börn með vefjagigt, gigt eða sigðfrumusjúkdóm (e. sickle cell disease). Börn með 

CP sýna því samskonar verkjahegðun og aðrir hópar barna sem eru með langvinna verki.  

Til er erlend rannsókn frá 2005 þar sem foreldrar barna með CP segja frá verkjahegðun þeirra. 

Algengasta verkjahegðun barnanna var að gráta, minnkuð líkamleg virkni, leita huggunar, stynja, vera 

ósamvinnuþýð o.fl. Þess má geta að þau börn voru ekki fær um að standa sjálf né ganga og voru því 

líklega með grófhreyfifærni í flokki IV-V (Hadden og von Baeyer). Rannsakandi gat þó ekki fundið neinar 

rannsóknir tengdar verkjahegðun hjá börnum og unglingum með CP með grófhreyfifærni í flokki I-III. 

Rannsakanda sýnist ljóst að þörf sé á frekari rannsóknum og virðist þessi rannsókn vera góð byrjun á 

að svara ósvöruðum spurningum varðandi verkjahegðun barna og ungmenna með CP með 

grófhreyfifærni í flokki I-III.  

Heilsutengd lífsgæði er meira um líðan (e. well being) en verkjahegðun. Margar rannsóknir eru til um 

heilsutengd lífsgæði hjá börnum og unglingum með CP með grófhreyfifærni í flokki I-III. Rannsókn á 

börnum með CP, á aldrinum 8-12 ára sýndi að verkir hafa mikil áhrif á heilsutengd lífsgæði þeirra. Verkir 

voru algengir hjá þeim og kom fram að þeir voru tengdir minni heilsutengdum lífsgæðum á öllum sviðum 

(Dickinson o.fl., 2007). Önnur rannsókn um heilsutengd lífsgæði unglinga með CP á aldrinum 13-17 ára 

sýndi fram á sterk tengsl milli verkja og lægri heilsutengdra lífsgæða á næstum öllum sviðum (Colver 

o.fl., 2015). Í þessari rannsókn var þó ekki verið að skoða heilsutengd lífsgæði barna með CP. En í ljósi 

þess að rúmlega helmingur barnanna í rannsókninni var með verki undanfarna sjö daga er ekki ólíklegt 

að það hafi áhrif á heilsutengd lífsgæði þeirra. Vert væri að rannsaka frekar áhrif verkja á lífsgæði barna 

og þyrfti aðra rannsókn til að skila úr því. 

5.3 Áhrif verkja á athafnir í daglegu lífi 

Í þessari íslensku rannsókn voru áhrif verkja á daglegar athafnir marktækt hærri hjá hópnum með CP, 

samanborið við viðmiðunarhóp. Viðmiðunarhópur voru bandarískir foreldrar sem svöruðu fyrir hönd 

ófatlaðra barna sinna sem voru ekki með verki. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að börn og ungmenni með 

CP sem eru með stoðkerfisverki eða verki almennt eru líkleg til þess að vera með hamlanir í athöfnum 

í daglegu lífi og takmarkaða þátttöku í samfélaginu vegna verkjanna (Engel o.fl., 2005; Fauconnier o.fl., 

2009; Penner o.fl., 2013; Tervo o.fl., 2006).  
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Börnin fjögur sem svöruðu fyrir sig sjálf lýstu því sem svo að verkirnir síðustu sjö daga hefðu ekki 

mikil áhrif á athafnir þeirra í daglegu lífi. Tvö börn af fjórum greindu þó frá því að þau áttu oft eða næstum 

alltaf erfitt með að gleðjast þegar þau voru með verki. Eitt barn átti næstum alltaf erfitt með að ganga 

stuttar vegalengdir (um 100 m) eða hlaupa þegar það var með verki.  

Foreldrarnir sem svöruðu fyrir hönd barna sinna lýstu því að verkir hefðu gjarnan áhrif á athafnir í 

daglegu lífi. Alls sögðu 61,54% foreldra að barnið þeirra ætti stundum eða oft erfitt með að vinna 

skólaverkefni þegar það var með verki síðustu sjö daga. Sambærileg erlend rannsókn frá Tervo o.fl. 

(2006), sýndi að 33% foreldra sögðu að verkir hefðu áhrif á skólanám barnsins. Börn með CP eru líklegri 

til þess að vera með sértæka námserfiðleika eða athyglisbrest en ófatlaðir jafnaldrar sínir (Cans, 2000; 

Shank, Kaufman, Leffard og Warschausky, 2010). Sum börn með CP geta því átt erfitt með nám vegna 

þessa þátta og getur það reynst enn þá erfiðara fyrir þau að sinna skólanámi þegar verkir bætast við. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi og eiga 

tækifærin að vera jöfn óháð atgervi þeirra og stöðu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls.41). Skólarnir eiga því að taka tillit til að námsefnið sé við hæfi barnanna en mögulega er ekki tekið 

nægilegt tillit til þess að hjá sumum börnum koma tímabil þar sem verkir bætast ofan á hreyfihömlun og 

sértæka námserfiðleika. Á hinn bóginn getur verið erfitt fyrir kennara að átta sig á því að börnin séu með 

verki. Þau biðja sjaldan um lyf og eru ekki endilega að segja frá verkjunum. Samkvæmt þessari rannsókn 

var aðeins eitt barn sem bað næstum alltaf um lyf vegna verkja og segja flest börnin aðeins stundum frá 

verkjunum. Því er mikilvægt að samskipti séu góð á milli kennara, foreldra og þjálfara til að hægt sé að 

koma til móts við barnið þegar það er með verki. Hugsanlega þarf að minnka kröfur til barnsins í námi 

og hreyfingu t.d. með að leyfa því að nota hjólastólinn sinn meira á verkjatímabilinu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 61,54% foreldra sögðu að barnið þeirra ætti oft eða 

næstum alltaf erfitt með að hlaupa þegar það var með verki síðustu sjö daga. Nefna má að allir foreldrar 

svöruðu því að þegar barnið var með verki átti það í einhverjum erfiðleikum með að hlaupa, því ekkert 

foreldri merkti við svarmöguleikann aldrei. Einungis eitt foreldri (7,69%) merkti við að verkir hefðu 

næstum aldrei áhrif á barnið að hlaupa. Rannsókn Tervo o.fl. (2006), sýndi að 37,7% foreldra sögðu 

barnið eiga erfitt með að hlaupa vegna verkja.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru að 54% foreldra sögðu barnið sitt eiga oft eða næstum alltaf 

erfitt með að ganga stutta vegalengd (um 100 m) síðustu sjö daga. Rannsókn Tervo o.fl., sýndi að 27,3% 

foreldra sögðu barnið eiga erfitt með að ganga þegar það væri með verki (2006). Að geta ekki hlaupið 

eða gengið vegna verkja getur takmarkað þátttöku barna í leik með öðrum börnum. Einnig hefur það 

áhrif á hvernig þau komast um í skólanum t.d. eftir löngum göngum eða á skólalóð. Mikilvægt er því að 

viðkomandi barni sé sýndur skilningur, fái tækifæri til þess að geta notað hjólastólinn sinn meira í skóla 

og tómstundum þegar það er með verki. 

Niðurstöður rannsóknar minnar sýndu að 46% foreldra sögðu að barnið þeirra ætti oft eða næstum 

alltaf erfitt með að standa þegar það var með verki síðustu sjö daga. Sem þýðir að viðkomandi geti m.a. 

átt erfitt með eigin umhirðu eins og standa við að bursta tennur eða þvo sér. Rannsókn Tervo o.fl. (2006), 

sýndi að 31,2% foreldra sögðu barnið eiga erfitt með að standa á meðan það er að þvo sér þegar það 

er með verki. 
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Heildarniðurstöður í þessari rannsókn um áhrif verkja á athafnir í daglegu lífi þar sem foreldrar svara 

fyrir hönd barna sinna eru því í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á þá leið að verkir hafi 

truflandi áhrif á athafnir daglegs lífs (Engel o.fl., 2005; Fauconnier o.fl., 2009; Penner o.fl., 2013; Tervo 

o.fl., 2006). Aftur á móti mælast meiri áhrif í þessari rannsókn en í sambærilegri rannsókn Tervo o.fl. 

(2006). Í þessari rannsókn segja 62,4% þátttakenda að verkir trufli athafnir þeirra stundum, oft eða 

næstum alltaf í daglegu lífi en 33% í rannsókn Tervo o.fl. Mögulega er þessi munur svona mikill vegna 

þess hvers eðlis spurningarnar voru. Í rannsókn Tervo o.fl. var notaður spurningalisti sem snýr einnig 

að athöfnum sem fólk gerir með höndunum sem er ekki svo erfitt þegar verkir eru í neðri útlimum (2006). 

Mikilvægt er að rannsaka hvaða áhrif verkir hafa á athafnir daglegs lífs og þar með þátttöku í 

samfélaginu og bregðast við þannig að börnin og ungmennin njóti sömu réttinda og ófatlaðir. Samræmist 

þetta skyldum Íslands samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland 

hefur samþykkt að lögfesta og er í ferli (UN General Assembly, 2007). Þessa rannsókn má skoða sem 

áskorun til fræðasamfélagsins í að ráðast á frekari rannsóknir á þessu sviði.  

5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að um er að ræða þversniðsrannsókn svo að ekki er hægt að 

greina orsakasamhengi. Auk þess voru þátttakendur fáir sem takmarkar hana og gerir það að verkum 

að ekki var hægt að skoða hvort það hafi verið munur á milli aldurshópa barna, kyns, búsetu eða 

göngugetu. Rannsóknin náði einnig aðeins til þeirra þátttakenda sem skildu íslensku sem útilokar þar af 

leiðandi ákveðinn hóp. Ekki voru mörg börn sem svöruðu án aðstoðar foreldra og getur það skekkt 

niðurstöður þar sem að foreldrar greina yfirleitt öðruvísi frá verkjaupplifun barna sinna en þau greina frá 

sjálf. Eins og fram hefur komið þá greina foreldrar barna með CP oftast frá verri og meiri verkjum en 

börnin sjálf greina frá (Parkinson o.fl., 2010; Ramstad o.fl., 2011). Vegna þess hve fá börn svöruðu fyrir 

sig sjálf var ekki hægt að bera saman svör foreldra við svör barna. Einnig er mögulegt að þeir 

þátttakendur sem hafa sérstakan áhuga á efninu hafi frekar svarað spurningakönnuninni þar sem að 

rannsóknin var rafræn. 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að þetta er fyrsta íslenska rannsóknin þar sem að 

stoðkerfisverkir hjá börnum með CP eru kannaðir og gæti því rannsóknin mögulega verið upphaf að 

frekari rannsóknum hér á landi á þessu sviði. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig ákveðna yfirsýn 

yfir stoðkerfisverki barna með CP á Íslandi sem geta gengið og geta þar af leiðandi aukið þekkingu 

heilbrigðisstarfsmanna um stoðkerfisverki íslenskra barna með CP.  
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6 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að helmingur þátttakenda var með stoðkerfisverki síðustu sjö daga 

sem hafði áhrif á daglegar athafnir, sem er hærra hlutfall en hjá ófötluðum börnum.  

Mikilvægt er að þessi hópur fá viðeigandi meðferð við sínum verkjum. Til þess þarf meðal annars að 

fá yfirsýn yfir stoðkerfisverki þeirra. Þessi rannsókn sýndi að verkir voru algengastir í neðri útlimum og 

hafði mest áhrif á að standa, ganga og hlaupa. Þau hreyfðu sig einnig hægar, hlífðu sér og þurftu jafnvel 

að hætta því sem þau voru að gera. Gildi niðurstaðna úr þessari rannsókn gefa því sjúkraþjálfurum hér 

á landi upplýsingar um hve algengir stoðkerfisverkir eru hjá ákveðnum hópi barna og unglinga með CP, 

hvar verkirnir eru og hvaða áhrif þeir hafa á athafnir þeirra í daglegu lífi.  

Þessi rannsókn getur verið upphaf að frekari rannsóknum á þessu sviði. Hægt væri að gera stærri 

rannsókn þar sem stoðkerfisverkir barna og unglinga með CP sem eru með grófhreyfifærni í öllum 

flokkum (GMFCS I-V) eru kannaðir. Ásamt því væri æskilegt að finna fleiri þátttakendur, ekki einungis 

þá sem eru skráðir í gagnagrunn GRR. Aðrar framtíðarrannsóknir gætu kannað betur orsakir stoð-

kerfisverkja hjá þessum hóp og rannsakað meðferðarúrræðin sem er beitt við stoðkerfisverkjum. Þörf er 

á frekari rannsóknum á þessu sviði til að átta sig á orsökum verkja og tryggja meðferð sem er byggð á 

gagnreyndri nálgun. Slíkt væri til þess fallið að framfylgja skyldum Íslands samkvæmt áðurnefndum 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
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Viðauki 1 – Kynningarbréf 
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Viðauki 2 – Samþykki Vísindasiðanefndar 
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Viðauki 3 – Verkjaskali, spurningar barna  
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Viðauki l 4 – Verkjaskali, spurningar foreldra 
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Viðauki 5 – Verkjahegðun, spurningar barna 
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Viðauki 6 – Verkjahegðun, spurningar foreldra 
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Viðauki 7 – Áhrif verkja á daglegar athafnir, spurningar barna 
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Viðauki 8 – Áhrif verkja á daglegar athafnir, spurningar foreldra 
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Viðauki 9 – Spurningar um bakgrunn þátttakenda 

 

 

 

 

 


