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Ágrip 

Inngangur: Þeim gervihnjám sem úthlutað er á Íslandi til einstaklinga sem misst hafa útlim ofan hnés 

má skipta í tvo flokka; annarsvegar eru mekanísk hné sem eru yfirleitt fyrsta hné sem einstaklingi er 

úthlutað, hinsvegar eru örgjörvastýrð gervihné. Umsóknarferli gervihnjáa á Islandi fer yfirleitt í gegn um 

Sjúkratryggingar Íslands og þeir aðilar sem koma að því ferli eru stoðtækjafræðingur, sjúkraþjálfari og 

notandinn sjálfur. Á Íslandi er ekkert staðlað ferli sem sjúkraþjálfarar eða aðrir fagaðilar geta nýtt sér 

við umsókn gervihnjáa. 

Markmið: Að fá álit fagaðila um það hvort staðlað umsóknarferli myndi nýtast þeim við vinnu og að 

gefa tillögu að stöðluðu umsóknarferli á Íslandi. Að fá yfirsýn yfir þá þætti sem hafa verið skoðaðir í 

erlendum rannsóknum varðandi verkferla, sem og klínískan og fjárhagslegan ávinning mismunandi 

gervihnjáa. 

Aðferð: Gagnasöfnun fór fram í gagnabönkum PubMed og Google Scholar til þess að finna greinar 

sem lýsa gervihnjám, samanburð á milli mismunandi gervihnjáa og fjárhagslega þætti þeim tengdum. 

Viðtöl voru tekin við 6 fagaðila sem koma að umsóknarferli gervihnjáa. Þeir fagaðilar starfa á sviði 

stoðtækjafræði, sjúkraþjálfunar og Sjúkratrygginga Íslands. Viðtölin fóru fram með samskiptaforritinu 

Zoom og símleiðis. Niðurstöður viðtala voru greindar út frá þemagreiningu með það að markmiði að 

svara rannsóknarspurningunni um hvort staðlað umsóknarferli myndi nýtast fagaðilum í starfi. 

Niðurstöður voru kóðaðar af höfundi með opinni kóðunaraðferð og flokkuð í þemu. 

Niðurstöður: Niðurstöðum viðtala var skipt niður í flokka sem tengjast spurningum viðtala og þeim 

niðurstöðum sem komu fram í þeim. Hlutverk sjúkraþjálfara er rauður þráður í öllum viðtölum við 

fagaðila, sem álitu aðkomu sjúkraþjálfara einna mikilvægast að staðla. Sjúkraþjálfarar starfa á 

mismunandi stöðum í heilbrigðiskerfinu og hafa mismunandi reynslu af endurhæfingu og umsóknarferli 

aflimaðra einstaklinga. Þáttur notenda í umsóknarferli gervihnjáa er, að því virðist, umdeildur og 

þarfnast stöðlunar. Eftirfylgd með notenda í kjölfar úthlutunar stoðtækis er mikilvægur þáttur í 

endurhæfingu og verður að vera tekinn skýrt fram í byrjun umsóknarferlis.  

Samantekt: Umsóknarferli gervihnjáa á Íslandi er í ágætum farvegi, það sem helst má bæta er stöðlun 

á verkferlum fagaðila og þátt notenda hverju sinni. Sérstaklega mun stöðlun á verkferlum 

sjúkraþjálfara nýtast við umsókn á gervihnjám. Fagaðilar voru allir sammála um að stöðlun á 

verkferlum myndi gera starf þeirra þægilegra ásamt því að gera umsóknarferlið sanngjarnara og 

faglegra. 
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Abstract 

Introduction: The types of prosthetic knees that are commissioned to those who have lost a limb 

above the knee can be devided in to two categories; non-microprocessor controlled knees (NMPK‘s), 

which are usually the first choice following an amputation, and microprocessor controlled knees 

(MPK‘s). The commissioning of prosthetic knees is usually managed by Sjúkratryggingar Islands. The 

health-care professionals that are involved in this procedure are a certified prosthetist and orthotist, a 

physical therapist and  the recipient. 

Aims: To gain the opinions of health-care professionals wether a standardization regarding the 

commissioning of prosthetic knees would benefit them in practice and to make a notion regarding a 

standardized commissioning procedure. To conduct a review of the literature regarding the difference 

between different prosthetic knees.  

Method: The database search of the comparison between different prosthetic knees was conducted 

via PubMed and Google Scholar. Individual, semi-structured interveiws were conducted with 6 

individuals who are involved in the rehabilitation of amputated patients and in the commissioning of 

prosthetic knees. The health-care professionals include prosthetists, physical-therapists and 

employees of Sjúkratryggingar Íslands. The inderviews were conducted via the online communication 

program Zoom and by telephone. The results of the interveiws were analyzed by the author with the 

aim to answer the research question; whould a standardized procedure benefit the health-care 

professionals in practice. The results were coded using open-coding and subcategorized in to themes. 

Results: The results from the interviews were devided into categories related to the questions asked 

during the interviews and interesting results from them. The role of the physical therapist is a recurring 

theme in the results from the interveiws and the most important role in regards of standardization of 

work-procedures. Physical therapist occupy many different fields of the health-care system and they 

have different levels of experience regarding the rehabilitation of amputated individuals and managing 

the application of prosthetic knees. The role of the recipient in the commissioning procedure is 

debated and is in need of standardization. After an individual has been perscribed a prosthetic knee, 

follow-ups on regular intervals are an important factor of the rehabilitation and must be clearly stated 

during the first steps of commissioning a prosthetic knee.  

Summary: The commissioning policy of prosthetic knees is well functional but can be improved, 

specifically regarding the standardization of work procedures. The role of the physical therapist, is 

particularly, in need of a standardization. Health-care professionals agree that a standardization of the 

commissioning policy would benefit them clinically, as well as making the commissioning more fair and 

more professional. 
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Þakkir 
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þeim skrítnu tímum sem voru í samfélaginu á meðan á þessari rannsókn stóð. 

 



  

viii 

Efnisyfirlit 

Ágrip ........................................................................................................................................................ iii 

Abstract..................................................................................................................................................... v 

Þakkir ...................................................................................................................................................... vii 

Efnisyfirlit ............................................................................................................................................... viii 

Myndaskrá ................................................................................................................................................ x 

Listi yfir skammstafanir ............................................................................................................................. x 

1 Fræðilegur bakgrunnur ..................................................................................................................... 1 

1.1 Faraldsfræði............................................................................................................................. 2 

1.2 Notendur gerviliða ................................................................................................................... 3 

1.3 Lífsgæði ................................................................................................................................... 3 

1.3.1 Heilsutengd lífsgæði .................................................................................................... 4 

1.4 Notkun á gervilið ...................................................................................................................... 4 

1.5 Fjárhagsleg hagkvæmni .......................................................................................................... 5 

1.5.1 Heilsuhagfræði............................................................................................................. 5 

1.6 Umsóknarferli hjá NHS í Englandi ........................................................................................... 6 

1.6.1 Skilyrði fyrir þjónustu ................................................................................................... 7 

1.6.2 Valferli .......................................................................................................................... 7 

2 Markmið ..........................................................................................................................................10 

3 Efni og aðferðir ...............................................................................................................................11 

3.1 Þátttakendur .......................................................................................................................... 11 

3.2 Viðtöl ...................................................................................................................................... 11 

3.3 Heimildaleit ............................................................................................................................ 12 

4 Niðurstöður .....................................................................................................................................13 

4.1 Umsóknarferlið....................................................................................................................... 13 

4.2 Hlutverk sjúkraþjálfara ........................................................................................................... 14 

4.3 Hvað finnst sérfræðingum ábótavant við umsóknarferlið? .................................................... 15 

4.3.1 Þáttur sjúkraþjálfara ................................................................................................... 15 

4.3.2 Þáttur notenda ........................................................................................................... 16 

4.4 Álit fagaðila á stöðlun verkferla við umsóknarferlið ............................................................... 16 

4.5 Eftirfylgd notenda eftir úthlutun gerviliðar .............................................................................. 17 

5 Umræða ..........................................................................................................................................19 

5.1 Niðurstöður viðtala við fagaðila ............................................................................................. 19 



  

ix 

5.2 Þáttur notenda ....................................................................................................................... 20 

5.2.1 Takmarkanir rannsóknar ............................................................................................ 21 

5.2.2 Áframhaldandi vinna .................................................................................................. 21 

6 Ályktanir ..........................................................................................................................................22 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................23 

Fylgiskjöl / birtar greinar .........................................................................................................................26 



  

x 

Myndaskrá 

Mynd 1. Örgjörvastýrt gervihné .......................................................................................................... 1 

Mynd 2. Mekanískt gervihné .............................................................................................................. 2 

Mynd 3. Flæðislíkan sem lýsir valferli á einstakling eftir aflimun (NHS) ............................................. 7 

 

 

Listi yfir skammstafanir 

MPK = Microprocessor controlled knee 

NHS = National Health Service 

NMPK = Non-Microprocessor controlled knee 

SF1 = Stoðtækjafræðingur 1 

SF2 = Stoðtækjafræðingur 2 

SÍ = Sjúkratryggingar Íslands 

SÍ1 = Starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands 1 

SÍ2 = Starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands 2 

SÞ1 = Sjúkraþjálfari 1 

SÞ2 = Sjúkraþjálfari 2 

 



  

1 

1 Fræðilegur bakgrunnur 

Aflimun á útlim er atburður í lífi einstaklings sem hefur gríðarleg áhrif á getu hans til að framkvæma 

athafnir daglegs lífs. Því nær miðju líkama (e. proximal) sem aflimun er, því meiri áhrif hefur hún á 

athafnagetu einstaklings (Hafner o.fl., 2007). Fyrir flesta aflimaða einstaklinga felst endurhæfing í 

kjölfar aflimunar í því að aðlaga athafnir að nýjum gervilið. Gerviliðir geta veitt notenda möguleika á því 

að endurheimta tapaða færni í kjölfar aflimunar. Val á viðeigandi gervilið er mikilvægur þáttur varðandi 

hversu mikla færni einstaklingur getur endurheimt. Einstaklingar sem hafa getu til þess að ganga aftur 

eftir aflimun fá stoðtæki sem samanstendur af hulsu, gervihné og gerviökkla (Hafner o.fl., 2007). Í 

þessari ritgerð er sjónum okkar sérstaklega beint að gervihnjám. 

Notendur gervihnjáa eru mismunandi hvað varðar aldur, kyn, líkamlega eiginleika og virkni. Það eru 

margar mismunandi tegundir af gervihnjám á markaðnum í dag. Eins og staðan er í dag er 

umsóknarferlið fyrir gervihné nokkuð óljóst og hefur ekki verið staðlað á Íslandi. Hnén eru mismunandi 

hvað varðar hönnun, verð og þau þjónusta mismunandi þörfum einstaklinga.  

Aflimun neðri útlima getur haft mikil áhrif á virkni einstaklings, sálræna þætti, félagslega þætti og 

hefur áhrif á athafnir daglegs lífs (Zidarov, Swaine og Gauthier-Gagnon, 2009). Það eru margir þættir 

sem geta haft áhrif á lífsgæði einstaklings eftir aflimun, t.d fylgikvillar, getan til að framkvæma athafnir 

daglegs lífs (Weiss, Gorton, Read og Neal, 1990), slæm aðlögun að venjulegu lífi (Nissen og 

Newman, 1992), hækkaður aldur (Leung, Rush og Devlin, 1996) og aðlögun að aflimun og gervifæti 

(Gauthier-fiagnon, Crise og Potvin, 1998). Lífsgæði eru flókin og það er engin ein skilgreining um 

hvaða þættir heyra þar undir (Zidarov o.fl., 2009).   

 

Mynd 1. Örgjörvastýrt gervihné 

 

Gerviliðir fyrir aflimaða fyrir ofan hné hafa tekið miklum breytingum síðastliðna þrjá áratugi. Nú til dags 

er aðallega notast við vélræn hné, yfirleitt kölluð „mekanísk hné“ (non-microprocessor knee, NMPK) 

eða örgjörvastýrð hné með gervigreind (microprocessor knee, MPK) (Michael, 1999).  Mekanísk hné 
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notast við vélræna löm sem kemur í stað hnjáliðar. Lömin sveiflast í takt við göngu og er yfirleitt 

stjórnað með einhverskonar vökvastýrðu kerfi. Örgjörvastýrð hné með gervigreind notast við háþróaðri 

aðferð til að stjórna hreyfingum hnéliðsins. Til þess að tölvustýring geti átt sér stað eru upplýsingar 

fluttar frá skynjurum sem nema þungann sem verkar á hnéð þegar stigið er í, sem og hröðunarnemum 

sem gefa upplýsingar um áttir, hröðun og horn á gervihnénu. Þannig gerir stýringin hnénu kleift að 

bregðast við hreyfingum notandans með því að aðlaga sig að þeim aðstæðum sem hann er í, svo sem 

í stiga, halla eða þegar viðbragð þarf að vera snöggt eins og við byltur. Göngulag einstaklinga á 

örgjörvastýrðu gervihné líkist betur eðlilegu göngulagi heldur en göngulag þeirra á mekanísku hné og 

er stöðugra (Ottobock, e.d.)(Kaufman, Frittoli og Frigo, 2012). Helsti klíníski ávinningur slíkra hnjáa er 

líklegast aukið öryggi sem það veitir (Highsmith o.fl., 2010). Rannsóknir og reynsla benda til þess að 

fallhætta sé eitt helsta áhyggjuefni aflimaðra fyrir ofan hné. Þannig leiði endurtekin föll sem og 

hræðslan við að falla til langtíma hrörnunar á hreyfikerfum líkamans vegna minnkaðrar hreyfigetu og 

sjálfstæðis, þar sem einstaklingar forðast ákveðnar athafnir (Miller, Deahte, Speechley og Koval, 

2001)(Miller, Speechley og Deathe, 2001). Aðspurðir, telja 60% einstaklinga með aflimun fyrir ofan 

hné sig hafa dottið að minnsta kosti einu sinni síðasta mánuðinn (Sawers og Hafner, 2013), því er 

þetta málefni sem höfðar sterkt til þessara einstaklinga. Mismunandi rannsóknir sýna fram á að með 

notkun á örgjörvastýrðu hné minnki fallhætta um 59-85% (Mileusnic, Rettinger, Highsmith og Hahn, 

2019). 

 

Mynd 2. Mekanískt gervihné 

 

1.1 Faraldsfræði 

Af 34 einstaklingum með aflimun á neðri útlimum í rannsókn á Íslandi (Ragnarsdóttir og Knútsdóttir, 

2012), voru æðasjúkdómar/sykursýki og slys jafn há prósenta af orsökum (38% - N:13). Sykursýki var 
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aðalorsök í 12% tilvika. Aðrar orsakir voru sýkingar (12%), krabbamein (6%) og annað (6%). 

Æðasjúkdómar voru aðalorsök aflimunar hjá 74% einstaklinga yfir 60 ára aldur. Slys voru aðalorsök 

hjá 60% einstaklinga undir 60 ára aldri. Opinberar tölur varðandi fjölda aflimaðra á Íslandi eru ekki til, 

en í fyrrnefndri rannsókn í 34 manna úrtaki voru 29% (N:10) aflimaðir fyrir ofan hné. 

Í rannsókn frá árinu 2005 sem var gerð í Bandaríkjunum á algengi aflimaðra einstaklinga kemur í 

ljós að um 1.6 milljón manns eru aflimaðir þar (Ziegler-Graham, MacKenzie, Ephraim, Travison og 

Brookmeyer, 2008). Hæsta prósenta aflimaðra eru hjá þeim sem eru með æðasjúkdóma (54%) og af 

þeim eru um 2/3 með sykursýki. Slys eru næst hæsta orsök aflimunar eða 45% og krabbamein er 

orsök 1-2% aflimana. Prósentur eru mismunandi eftir aldursbili, rétt eins og á Íslandi, en þar hækkar 

fjöldi aflimaðra vegna sjúkdóma með aldri og lækkar vegna slysa. 42% aflimaðra voru yfir 65 ára aldur 

og 65% voru karlmenn. 65% aflimaðra voru aflimaðir á neðri útlimum og meira en helmingur voru 

stórar aflimanir (þ.e svæði stærra en tær er tekið). 

1.2 Notendur gerviliða 

Einstaklingar sem misst hafa neðri útlim er jafnan skipt upp í K-stig þar sem K0 er lægsta stig 

athafnagetu og K4 er hæsta stig. Einstaklingar á K0 stigi hafa ekki getu í að færa sig á milli staða, með 

eða án aðstoðar, og stoðtæki eykur hvorki þessa getu né lífsgæði. Einstaklingar á stigi K4 hafa jafna 

eða meiri getu en grunnþarfir gera kröfur til við almenna tilfærslu. K1-K3 stig eru þar á milli (Hafner og 

Smith, 2009). 

1.3 Lífsgæði 

Hreyfigeta (e. mobility) er mikilvægur þáttur heilsutengdra lífsgæða. Almenn ganga einstaklinga sem 

misst hafa útlim fyrir ofan hné getur reynst erfið vegna þeirrar staðreyndar að í stað þess fullkomna 

hreyfi- og skynkerfis sem heilbrigðir liðir hafa þurfa þeir að reiða sig á gervilið til að bera líkamsþunga 

og við að halda jafnvægi (Kaufman o.fl., 2012). Göngulag einstaklinga með aflimun ofan hnés er 

ósamhverft. Bæði er stöðu- og sveiflufasi aflimaðra ólíkur göngulagi heilbrigðra einstaklinga. Stöðufasi 

á heila fætinum er lengri og sveiflufasi aflimaða fótar er sömuleiðis lengri (Jaegers, Arendzen og de 

Jongh, 1995). Breyttur þungaflutningur getur leitt til verkja í baki og í stúfi (Burke, Roman og Wright, 

1978)(Ephraim, Wegener, MacKenzie, Dillingham og Pezzin, 2005), slitgigtar í stúfi (Kulkarni, Adams, 

Thomas og Silman, 1998), og annara stoðkerfisverkja (Ephraim o.fl., 2005). Þessar breytingar geta 

hindrað þátttöku einstaklings í hversdagslegum athöfnum og minnkað lífsgæði hans. 

Fyrir einstaklinga sem eru aflimaðir fyrir ofan hné, er gervifóturinn í heild mjög mikilvægt stoðtæki 

sem spilar flókið hlutverk í stöðugleika hnés sem quadriceps vöðvar sinna venjulega (Kaufman o.fl., 

2012). Fjöldi rannsókna hafa borið saman mismunandi gervihné. Í yfirlitsgrein frá Kaufman og félögum 

(Kaufman o.fl., 2012) má sjá að þegar litið er á niðurstöður varðandi göngu má sjá að einstaklingur á 

örgjörvastýrðu gervihné notar minna súrefni og orku við göngu en sá sem notar mekanískt hné 

(Johansson, Sherrill, Riley, Bonato og Herr, 2005)(Perry, Burnfield, Newsam og Conley, 2004), hann 

hefur aukinn gönguhraða (Hafner, Willingham, Buell, Allyn og Smith, 2007)(Orendurff, Segal, Klute og 

McDowell, 2006)(Perry, Burnfield, Newsam og Conley, 2004), hann hefur bætta frammistöðu í 

stigagöngu og í göngu niður brekkur (Orendurff o.fl., 2006)(Hafner o.fl., 2007) ásamt því að hafa 
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bættan eiginleika til að aðlaga göngu að mismunandi gönguhraða (Orendurff o.fl., 2006). Notendur 

örgjörvastýrða hnjáa greindu frá færri föllum og nær-föllum ásamt minnkaðrar skapraunar vegna falla 

(Hafner o.fl., 2007)(Orendurff o.fl., 2006)(Segal o.fl., 2006). Að lokum lýsa notendur örgjörvastýrðra 

hnjáa yfir aukinni ánægju með gervilið (Hafner o.fl., 2007)(Kaufman o.fl., 2008). 

1.3.1 Heilsutengd lífsgæði 

Heilsutengd lífsgæði geta verið mæld með almennum eða sérstökum mælitækjum fyrir ástand 

einstaklings (e. condition-specific) (Zidarov o.fl., 2009). Kostur við að nota almenn mælitæki er sá að 

þá er hægt að bera einstakling saman við meðalþýði. Ókostur við það er hinsvegar að slík mælitæki 

taka ekki tillit til sérstakra vandamála einstaklings með heilsufarsbresti eins og aflimun (Zidarov o.fl., 

2009). Mælitæki sérstaklega aðlöguð að ástandi/heilsufarsbrestum eins og The Trinity Amputation and 

Prosthesis Experience Scales-Revised (Tapes-R) (Psychoprosthetics, e.d.) og Prosthetic Limb Users 

Survey of Mobility (PLUS-M) (Hafner o.fl., 2017) ávarpa sérstaklega þau vandamál sem má áætla að 

þessi afmarkaði hópur lendi í. 

Rannsókn sem var framkvæmd á Íslandi sem fjallar um vellíðan og líkamlega virkni hjá aflimuðum 

á árunum 2000-2009 sýndi fram á að lífsgæði voru minni á flestum sviðum “Heilsutengdra lífsgæða” 

spurningalistans hjá aflimuðum ofan hnés en aflimuðum neðan hnés (Ragnarsdóttir og Knútsdóttir, 

2012). Rannsakendur notuðu Locomotor Capability Index (LCI) sem mælir eiginleika einstaklings til að 

framkvæma auðveldar og erfiðar athafnir/hreyfifærni.  

1.4 Notkun á gervilið 

Borið saman við einstaklinga sem eru aflimaðir fyrir neðan hné, eru aflimaðir ofan hnés mun líklegri til 

að hætta að nota, eða vilja hætta að nota gervifót á fyrstu fimm árum eftir útskrift (37,7% borið saman 

við 8,1%). Þegar litið er á lýðfræðilega þætti hafa aldur og kyn ekki áhrif á notkun gerviliðs (Gauthier-

fiagnon o.fl., 1998). Einstaklingar með lágt menntunarstig og lága innkomu virðast nota gervilið minna 

og eru minna virkir utandyra. Líkamlegir heilsukvillar, s.s sykursýki, æðasjúkdómar og gigtsjúkdómar í 

óaflimuðum útlim, krampar og sár virðast einnig vera mikilvægir þættir þegar kemur að notkun gerviliðs 

bæði utan- og innandyra (Gauthier-fiagnon o.fl., 1998).  

Í kjölfar aflimunar og með tilkomu nýs gerviliðar þarf einstaklingur að gangast undir verulega þjálfun 

í notkun á gervilið og þjálfun í athöfnum daglegs lífs. Meðlimir endurhæfingateymis hafa jafnan 

áhyggjur af raunverulegri notkun gerviliðs í daglegu lífi og vandamálum sem einstaklingur getur lent í á 

þeim mánuðum og árum í kjölfar útskriftar frá endurhæfingarteymi (Gauthier-fiagnon o.fl., 1998). Því er 

mikilvægt að í kjölfar tilkomu nýs gerviliðar sé þjálfun og endurhæfingu fylgt eftir. 

Skilgreiningar á notkun gerviliðs eru mjög breytilegar en nokkrir mikilvægir þættir eru: notkun 

gerviliðs m.t.t. daglegrar notkunar og klukkutímar á degi í notkun, notkun með eða án hjálpartækja, 

hversu mikið eftirlit einstaklingur þarf, athafnir framkvæmdar og öryggi (Gauthier-fiagnon o.fl., 1998). 

Gauthier-fiagnon og samstarfsmenn greindu frá því að ástæða fyrir aflimun hafði ekki áhrif á notkun 

gerviliðs, en staðsetning aflimunar hafði mikil áhrif. 
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1.5 Fjárhagsleg hagkvæmni  

Gauthier-fiagnon og kollegar (1998) fjölluðu um fjárhagslega hagkvæmni. Í Québec, þar sem þeirra 

rannsókn var framkvæmd, er stoðtækja- og endurhæfingarþjónusta að fullu kostuð af ríkinu (Gauthier-

fiagnon o.fl., 1998) en sama gildir um Ísland. Hagkvæm notkun auðlinda felur í sér að raunhæf 

markmið séu sett einstaklingum sem fá gervilið og fyrir endurhæfingu. Það krefst vitundar um þá þætti 

sem eru líklegir að hafa áhrif á niðurstöður endurhæfingar og aðlögun gerviliðs (Gauthier-fiagnon o.fl., 

1998). Samkvæmt fræðilegu líkani Green’s (Green, Kreuter, Deeds, Partridge og Bartlett, 1980), eru 

þrír flokkar atriða sem geta mögulega haft áhrif á aðlögun einstaklings að gervilið; Móttækileiki 

(Predisposing), virkjandi þættir (enabling) og styrkjandi þættir (reinforcing). Móttækileiki miðar að 

líkamlegu ástandi, lýðfræðilegum eiginleikum, meðferðaráætlun og hvatningu einstaklings. Virkjandi 

þættir eru þeir er varða hreyfifærni og styrkjandi þættir varða félagslega-, einstaklings- og 

umhverfiskosti. Fáar rannsóknir hafa hinsvegar skoðað tölfræðilegt samband milli þessara þátta og 

raunverulegrar notkunar gerviliðs (Gauthier-fiagnon o.fl., 1998).  

1.5.1 Heilsuhagfræði 

Háþróuð gervihné með örgjörvastjórnun bjóða mörgum notendum upp á aukin lífsgæði. Hinsvegar eru 

slík hné dýrari en hefðbundin mekanísk hné og því þurfa greiðendur að fá góðan rökstuðning fyrir 

umsókn slíkra hnjáa (Chen o.fl., 2018). 

Chen og samstarfsmenn (2018) þróuðu líkan til að meta mismunandi klínískar niðurstöður og 

kostnað við örgjörvastýrð hné borin saman við vélræn hné. Þetta líkan skoðar fjárhagslegar og 

klínískar breytur er varða aflimaða ofan hnés með sérstöku tilliti til muns á örgjörvastýrðu hné og 

vélrænu hné. Þau notuðust við fræðilega samantekt af klínískum og fjárhagslegum áhrifum gervihnjáa, 

héldu pallborðsumræður með fagaðilum, söfnuðu saman breytum sem skipta máli og bjuggu til 

forspárslíkan fyrir 10 ára tímabil fyrir aflimaða ofan hnés á K3-K4 bilinu.  

Þegar litið er á helstu rannsóknir sem fjalla um mun á mismunandi gervihnjám eru flestar 

niðurstöður í formi göngugetu, jafnvægis, öryggis og orkusparnaðar (Brodtkorb, Henriksson, 

Jannesen-Munk og Thidell, 2008). Hinsvegar, þegar fanga skal hið umfangsmikla svið sem heilsa og 

vellíðan er, getur verið þýðingarmikið að lýta til Gæðaára (einnig nefnd lífsgæðavegin lífár sem er 

þýðing á enska heitinu quality-adjusted life years, QALY). Mælieiningin er sett þannig upp að eitt lífár 

er margfaldað með einni lífsgæðaeiningu á milli 0 og 1 þar sem 0 er dauði og 1 er full heilsa (Íslensk 

Heilsuhagfræði, e.d.)(Brodtkorb o.fl., 2008). 

Niðurstöður sýna að af hverjum 100 manneskjum eru 82 færri sem lenda í alvarlegum föllum sem 

leiða til meiðsla, 62 færri sem lenda í minniháttar föllum, 16 færri sem greinast með slitgigt eða 

slitbreytingar og 11 færri sem missa líf sitt á ársgrundvelli þegar borin eru saman örgjörvastýrð hné við 

vélræn hné (Chen o.fl., 2018). Örgjörvastýrð hné minnka beinan kostnað fyrir heilbrigðiskefið um 

3676$ og óbeinan kostnað um 909$, en hækka kostnað er tengist stoðtækjum og viðgerðum um 

6287$ og beinan kostnað um 1702$. Fyrir hverja manneskju eru samanlögð útgjöld tengd 

örgjörvastýrðum hnjám 10,604$ og auka lífslengd einstaklings um 0,11 ár ásamt því að auka gæðaár 

um 0,91 ár. 
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Rannsóknin sýnir fram á að háþróuð gervihné fyrir aflimaða ofan hnés, sérstaklega örgjörvastýrð 

hné, eru tengd við aukinn klínískan hagnað borið saman við hefðbundin vélræn hné. Fjárhagslegir 

kostir eru jafnir eða meiri en þeir sem eru venjulega endurgreiddir af sjúkratryggingum í USA (Chen 

o.fl., 2018). 

1.6 Umsóknarferli hjá NHS í Englandi 

NHS clinical commissioning policy frá Englandi mælir með eftirfarandi þáttum til að notast við þegar 

ákveða hverskonar gervihné eigi að úthluta til einstaklings (England, 2016).  

1) Útkomumælingar 

Þær geta verið mældar fyrst á núverandi hné einstaklings og aftur síðar á nýju hné. Útkomumælingar 

skulu innihalda mismunandi mælingar á athafnamiðuðum verkefnum, þátttöku einstaklings og 

markmiðasetningu. Valdnar mælingar skulu innihalda bæði huglægar mælingar einstaklings sem og 

hlutlægar mælingar.  

Gott er að notast við ákveðnar „Kjarnamælingar“ sem eru staðlaðar fyrir allar umsóknir, og 

„Viðbótar valfrjálsar“ mælingar. 

2) Kjarnamælingar 

Prosthesis Evaluation Questionnaire (PEQ), tölur yfir föll og nær-föll yfir síðastliðna 6 mánuði, 

tímamæld göngupróf (bæði innan- og utandyra), tímamælt upp og gakk próf (Timed Up and Go), 

Reintegration to Normal Living Index (RNLI) og hreyfiferlar. 

3) Viðbótar valfrjálsar mælingar 

L- test, mælingar framkvæmdar á rannsóknarstofu s.s göngumælingar, LCI (Locomotor Capability 

Index), AMP PRO (Amputee mobility predictor), jafnvægismælingar t.d. The Tinetti‘s balance 

assessment tool, Canadian Occupational Performance Measure (COPM), Goal Attainment Scale 

(GAS), Hospital Anxiety and Depression scale (HAD Scale) og myndbandsupptökur sem sýna fram á 

breytingar á göngulagi einstaklings fyrir/eftir íhlutun. 
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1.6.1 Skilyrði fyrir þjónustu  

 

Mynd 3. Flæðislíkan sem lýsir valferli á einstakling eftir aflimun (NHS) (England, 2016) 

 

Til að einstaklingur sé gjaldgengur fyrir gervihné þarf hann að uppfylla ýmis skilyrði. Ítarlega útlistun 

atriða má finna í viðauka 1. Til að einstaklingur uppfylli skilyrði fyrir örgjörvastýrðu hné þarf hann að 

mæta skilyrðum varðandi tegund aflimunar, athafnagetu og hreyfigetu. Hann þarf sjálfur að sýna fram 

á skuldbindingu varðandi endurhæfingu og þarf að sýna fram á nægilegan styrk til að virkja gervilið og 

stjórna honum. Einstaklingur þarf að hafa a.m.k eina ábendingu í kaflanum „ábendingar“ og enga 

frábendingu í kaflanum „frábendingar“. Ef frábending er til staðar, þarf að laga meðferð að því að 

koma frábendingu frá. Dæmi um ábendingu er: Ef minnkaður orkukostnaður er við göngu á 

örgjörastýrðu hné frá mekanísku sem veitir einstaklingi tækifæri á aukinni hreyfingu og öryggi við 

göngu utandyra. Dæmi um frábendingu er: Takmörkuð vitræn geta til að stjórna gervilið. Nánari 

útlistun á ábendingum og frábendingum má finna í viðauka 1. 

1.6.2 Valferli 

Allir notendur þurfa að fara í gegnum valferli ef þeir eigi að vera gjaldgengir fyrir örgjörvastýrðu 

gervihné. Valferlið er sem hér segir: 

Val á notenda 



  

8 

Einstaklingar sem geta mögulega nýtt sér kosti örgjörvastýrðs gervihnés eru valdir út frá sérhæfðu 

teymi fagaðila sem fylgja fyrrnefndum ferlum um val notenda. Notendur geta einnig nálgast fagaðila 

sjálfir og sótt um að gangast undir hæfnismat með tilliti til reynslulausnar á örgjörvastýrðu gervihné. 

Gert er ráð fyrir því að flestir nýjir notendur á örgjörvastýrðu gervihné hafi áður verið á mekanísku hné, 

þó einhverjir nýlega aflimaðir geti verið tilnefndir ef mekanískt hné hentar þeim ekki. 

Hafa skal í huga hvernig megi hámarka notkun örgjörvastýrðs gervihnés í daglegu lífi einstaklings. 

Sum gervihné innihalda tækni sem gerir framleiðanda kleift að lesa upplýsingar um hversu mörg skref 

einstaklingur tekur yfir gefinn tíma.  

Forgangsröðun 

Þar sem tryggingarfélög hafa takmarkað fjármagn til úthlutunar á stoðtækjum er ómögulegt að allir 

aflimaðir séu gjaldgengir fyrir örgjörvastýrðu gervihné. Einnig getur biðlisti myndast og þá skal raða 

einstaklingum eftir klínískri þörf þeirra á gervilið. 

Klínísk skoðun 

Felur í sér að taka ítarlega sögu og líkamlega skoðun ásamt mati á félagslegum þáttum, athöfnum 

daglegs lífs og atvinnu og afþreyingu einstaklings. Ábendingar fyrir örgjörvastýrðu gervihné skulu 

teknar skýrt fram og mögulegar frábendingar útilokaðar. 

Markmiðasetning 

Þetta er notendamiðað ferli sem felur í sér að taka tillit til getu einstaklings, markmiðum hans og vona. 

Það er mikilvægt að setja niður SMART markmið í kjölfar úthlutunar á gervilið (sértækt, mælanlegt, 

aðlaðandi, raunhæft og tímamælt).  

Reynslutímabil 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að einstaklingur sé gjaldgengur fyrir örgjörvastýrðu gervihné 

tekur við reynslutímabil þar sem einstaklingur notar hnéð í samráði við framleiðanda.  

Útkomumælingar 

Útkomumælingar skulu vera framkvæmdar á því gervihné sem einstaklingur notaði fyrr, áður en 

mælingar eru framkvæmdar á örgjörvastýrðu gervihné og verða að innihalda hreyfiferla. Sömu 

mælingar eru framkvæmdar á örgjörvastýrðu gervihné til samanburðar. Þýðingarmiklar, 

athafnamiðaðar breytingar ættu að vera auðsjáanlegar. Útkomumælingar ættu að vera 

einstaklingsmiðaðar og endurspegla kröfur daglegs lífs hjá hverjum notenda. Myndbandsupptaka af 

göngulagi einstaklings er sérstaklega viðeigandi sem sönnun bætinga. Útkomumælingar skulu síðar 

vera framkvæmdar eftir 12 mánuði til að meta viðloðandi langtímahagnað. 

Ákvæði 

Á fundi með teymi fagaðila þar sem notandi er viðstaddur skal honum gert grein fyrir eftirfarandi: 

Frekari gönguþjálfun er nauðsynleg, sé tilefni til, til að hámarka ávinninga einstaklings á nýjum gervilið. 

Notenda er gert grein fyrir hans ábyrgð varðandi umönnun gerviliðs, viðhald, ábyrgð og takmarkanir. 

Samningur varðandi endurhæfingu er háður milli fagaðila og notenda. Gerviliðurinn er eign 

tryggingafélags/framleiðanda og er í útláni. 
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Til að geta fullnægt kröfu yfirvalda um fjárhagslega hagkvæmni skal fagaðilli úthluta því stoðtæki sem 

uppfyllir kröfur einstaklings og markmiðum á eins hagkvæman hátt og hægt er. 

Endurmat (reviews) 

Endurmat skal framkvæmt á 6 mánaða fresti fyrsta árið og síðar árlega. Í endurmati eru upphafleg 

markmið notenda endurmetin til að hámarka ávinning notenda á örgjörvastýrðu gervihné. Breytingar á 

lífi einstaklings geta haft áhrif á notagildi gerviliðs og því er mikilvægt að endurmeta stöðugt hvort 

breyta þurfi stoðtæki. 

Kröfur framleiðanda og ábyrgð gerviliðs geta falið í sér endurmat á fyrirfram ákveðnum tímum og 

samþykki notenda í upphafi á því er nauðsynlegt. Það er í höndum þjónustuaðila og notenda að vera 

ábyrgur fyrir reglulegu viðhaldi, eins og mælt er með frá framleiðanda. 
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2 Markmið 

Markmið þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annarsvegar er fræðilegur bakgrunnur þar sem farið er yfir 

mismunandi gervihné sem venjulega eru úthlutuð til aflimaðra einstaklinga. Þar er farið yfir klínískan 

og fjárhagslegan ávinning mismunandi gervihnjáa með sérstakri áherslu á lífsgæði, athafnir og 

slysahættu. 

Hinsvegar er markmiðið að nálgast álit sérfræðinga á Íslandi á núverandi umsóknarferli og setja 

niðurstöðurnar fram með áherslu á það hvort þörf sé á frekari stöðlun á verkferlum sjúkraþjálfara og 

annara fagaðila sé viðeigandi.  

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar hljóðar svona: 

- Hverjir eru verkferlar í dag, varðandi umsóknarferli gervihnjáa á Íslandi og er þörf á að staðla 

þá? 
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3 Efni og aðferðir 

Þessi rannsókn er eigindleg með fyrirbærafræðilegri nálgun. Hér er verið að skoða reynslu og upplifun 

þátttakenda af umsóknarferli gervihnjáa og því tel ég það hentugasta rannsóknarsniðið. Notast var við 

COREQ 32-Item Checklist for Qualitative Studies (Tong, Sainsbury og Craig, 2007) við framkvæmd og 

úrvinnslu niðurstaðna. Rætt var við persónuverndarnefnd og starfsmenn hennar tóku þá afstöðu að 

ekki þyrfti sérstakt leyfi þaðan. 

3.1 Þátttakendur 

Notast var við þægindarúrtak við val á þátttakendum. Viðmælendur voru sex talsins og voru valdir út 

frá hentugleika og tilgangi rannsóknar (e. purposive sampling). Aðalatriði var að þátttakendur hefðu 

allir reynslu af fyrirbærinu (Creswell, 1998). Fagaðilar sem koma að umsóknarferli og meðferð í kjölfar 

aflimunar einstaklings voru ákvarðaðir í samvinnu við leiðbeinanda. Þeir aðilar sem rannsakendur 

vildu hafa samband við voru: stoðtækjafræðingar, sjúkraþjálfarar og starfsmenn Sjúkratrygginga 

Íslands. Þeim fagaðilum sem var boðið að taka þátt (upprunalega 8 manns) var sent kynningarbréf 

með útskýringu á verkefni. 

3.2 Viðtöl 

Viðtöl voru framkvæmd með hálf-skipulögðum (e. Semi-structured) viðtölum sem fóru fram ýmist í 

gegnum síma eða samskiptaforritið „Zoom“. Leiðarvísir af viðtali innihélt fjóra meginþætti er 

beintengdust rannsóknarspurningunni hvort stöðlun umsókna á gervihnjáum á Íslandi sé viðeigandi: 1) 

Hvert hlutverk fagaðila er varðandi umsóknarferlið; 2) Hvað, ef eitthvað, finnst fagaðila vera ábótavant 

við ferlið; 3) Hvað, ef eitthvað, finnst fagaðila vera gott við ferlið; og 4) Myndi stöðlun umsóknarferlis 

breyta ferlinu fyrir fagaðila, ef svo er á hvaða hátt. Hver þáttur innihélt eina opna spurningu og 2-3 

fylgispurningar þar sem við átti. Einungis voru höfundur og viðmælandi viðstaddir við viðtal og 

viðmælendur voru látnir vita að viðtalið væri tekið upp. Nafnleynd ríkti yfir öllum viðtölum. Lengd 

viðtalanna voru 33 til 56 mínútur (meðaltal 41 mínúta).   

Gögnum var safnað af höfundi ritgerðar sem er meistaranemi í sjúkraþjálfun. Rannsóknin var hans 

fyrsta reynsla af vinnu með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Höfundur hafði engin fyrri kynni af 

þátttakendum rannsóknar, fyrir utan einn sjúkraþjálfara sem hann hafði verið undir handleiðslu hjá í 

verknámi árið 2019. Allir þátttakendur vissu fyrir að höfundur væri nemandi í sjúkraþjálfun. 

3.3 Úrvinnsla og greining gagna 

Við greiningu gagna var notast við þemagreiningu. Hún er sveigjanleg og hentug til að svara nánast 

hvaða rannsóknarspurningu sem er og er notuð til að greina ýmiskonar upplýsingar með stærri eða 

smærri gagnasöfnun (Braun og Clarke, 2013). Þemagreining er m.a. gagnleg í rannsóknum sem snúa 

að reynsluheimi einstaklinga. 

Viðtöl voru hljóðrituð og síðar skrifuð niður orð frá orði. Notast var við dulnefni í viðtölum og 

staðarheiti, nöfn á vinnustöðum og annað sem gæti auðkennt þátttakendur var ekki skráð. Öll viðtölin 
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fóru fram á íslensku. Ekki var notast við neitt forrit við afritun og vistun gagna. Viðtölin voru einungis 

sex talsins og ekki var talin þörf á neinu forriti við úrvinnslu niðurstaðna.  

Þegar skráningu viðtala var lokið hófst greiningarvinna með því að kóða gögnin. Aðferðin sem 

notast var við var opin kóðun (e. open coding) (CESSDA Training Team, 2017-2020) þar sem 

niðurstöður viðtala er nálgast án fyrirfram ákveðinna þema eða hugtaka. Með þessu móti getur 

höfundur túlkað niðurstöður út frá þeim þemum eða sameiginlegum niðurstöðum mismunandi viðtala 

sem koma í ljós og rannsakandi leitast við að koma auga á það sem þykir áhugavert með það 

markmið að svara rannsóknarspurningunni (CESSDA Training Team, 2017-2020).  

Hlustað var á hljóðupptökur, með niðurskrifaðan texta til hliðsjónar, til að tryggja að allt sem fór 

fram í viðtölum væri rétt skráð. Gögn voru síðar lesin yfir með rannsóknarspurningu í huga til að fá 

fram yfirsýn yfir heildarmyndina. Niðurstöður viðtala voru síðan kóðuð og flokkuð í þemu út frá orðum, 

setningum og málsgreinum. Reynt var að hafa þemu fá talsins og að hafa þau eins einsleit (e. 

homogenous) og hægt var (Krippendorff, 2013).  

3.4 Heimildaleit 

Heimildaleit fór fram í gagnagrunnum PubMed og Google Scholar og leitarorð sem notast við voru: 

Microprocessor knee OR MPK AND mechanical knee OR NMPK og Transfemoral amputation/s auk 

„cost AND/OR economic benefits“. Aukalega voru greinar fundnar út frá tilvísunum sem komu frá ofan 

nefndum greinum og með aðstoð leiðbeinanda. Niðurstöður voru takmarkaðar við greinar birtar eftir 

1998 þó vitnað hafi verið í stakar eldri greinar. Ágrip og titlar voru skimaðir með tilliti til  þess hvort 

umfjöllunarefni eigi við. Notast var við greinar á ensku og íslensku. 
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4 Niðurstöður 

Af átta fagaðilum sem var boðið að taka þátt voru það í heildina viðtöl við sex fagaðila sem þessar 

niðurstöður byggja á. Þegar fjallað verður um þessa aðila í niðurstöðum verða þeir nefndir sem hér 

segir: 

- Stoðtækjafræðingur 1 – SF1 

- Stoðtækjafræðingur 2 – SF2 

- Sjúkraþjálfari 1 – SÞ1 

- Sjúkraþjálfari 2 – SÞ2 

- Starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands 1 – SÍ1 

- Starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands 2 – SÍ2 

 

Niðurstöður viðtala voru settar fram kaflaskipt út frá þeim þemum sem komu í ljós. Sumir kaflar snúa 

beint að spurningum viðtala, en aðrir fjalla um áhugaverð málefni er komu í ljós, eins og eftirfylgd með 

notenda og hlutverk hans. Allt eftirfarandi efni er tekið úr viðtölum, beint eða umorðað. Svörum 

fagaðila er skipt upp í eftirfarandi þemu: 

- Umsóknarferlið 

- Hlutverk sjúkraþjálfara 

- Hvað er ábótavant við umsóknarferlið 

- Álit fagaðila á stöðlun verkferla 

- Eftirfylgd notenda eftir úthlutun gerviliðs 

 

Sérstaklega var aðkoma sjúkraþjálfara að umsóknarferli gervihnjáa mikið rædd. 

4.1 Umsóknarferlið 

Ferlið er þannig að það kemur inn umsókn frá lækni til Sjúkratrygginga Íslands. Ef einstaklingur er 

nýaflimaður er ferlið þannig að læknir sendir inn umsókn sem er án vals á gervihné en þar er lýsing á 

ástandi sjúklings og sjúkdómsgreining. SÍ sendir þá svarbréf þar sem óskað er eftir nákvæmri lýsingu 

á því hvaða gervihné viðkomandi þarf. Þegar það gerist eru stoðtækjafræðingar yfirleitt búnir að senda 

SÍ tölvupóst til þess að spyrjast fyrir um hvort umsókn læknis hafi borist SÍ. Í kjölfar þess sendir 

stoðtækjafræðingur, sem fylgir einstaklingnum eftir, umsókn um hulsur og fyrsta gervilið og oft eru 

fyrstu gervihné af einfaldri gerð. Sú umsókn er nánast án undantekninga samþykkt. SÍ er bundin 

reglugerð og þau samþykkja visst margar mjúkar og harðar hulsur fyrir hvern einstakling. Þessi 

reglugerð er útfærð nánar í vinnureglum, sem er rammi sem starfsmenn SÍ geta stuðst við í 

umsóknarferli og úthlutun stoðtækja. Reglugerðin kveður á um að það séu samþykktar tvær mjúkar 

hulsur og ein hörð á ári fyrir hvern einstakling, aðrar óskir eru skoðaðar sérstaklega eftir þörfum hvers 

og eins. 

Þegar sótt er um örgjörvastýrt gervihné er ferlið svolítið öðruvísi. Slíkt hné er dýrara en hefðbundin 

mekanísk gervihné og því er sterkari krafa um ítarlegt mat á einstakling sem kemur til með að nota 

gerviliðinn. Réttindamálanefnd SÍ hefur sett upp þríþætt mat. Í fyrsta lagi þarf að koma umsókn frá 
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stoðtækjafræðingi sem skrifar greinargerð frá sinni hlið. Annarsvegar er greinargerð sjúkraþjálfara. 

Það er svolítið í lausu lofti hvað skuli koma fram í þeirri greinargerð en þar er óskað eftir mati á 

göngufærni út frá faglegri þekkingu sjúkraþjálfara og hvort hann telji einstakling hafa not af þessum 

flókna búnaði ásamt því hvaða ávinninga einstaklingur hljóti af örgjörvastýrðu gervihné. Í þriðja lagi er 

óskað eftir greinargerð frá notendanum sjálfum. Það atriði hefur verið umdeilt (SÍ1), sérstaklega ef 

einstaklingur er nýlega aflimaður en það er mjög viðkvæmur tími í lífi einstaklings.  

Yfirleitt er það þannig að einstaklingur, sem sótt er um örgjörvastýrt gervihné fyrir, hefur verið á 

mekanísku hné í einhvern tíma, nema í örfáum tilvikum þar sem ungir einstaklingar eða sérstaklega 

heilsuhraustir missa útlim vegna t.d. slyss.  

4.2 Hlutverk sjúkraþjálfara 

Þegar SÍ hefur tekið á móti umsókn fyrir gervihné senda starfsmenn SÍ svarbréf á sjúkraþjálfara og 

stoðtækjafræðing þar sem óskað er eftir frekari gögnum um notenda. Helstu upplýsingar sem SÍ óska 

eftir eru spurningar varðandi aldur og virkni notenda, hvort notandi sé í vinnu og hvernig vinnu notandi 

er í. Þáttur sjúkraþjálfara í umsóknarferlinu er að miklu leiti fólginn í því að meta göngufærni 

einstaklings út frá sinni faglegu þekkingu og meta hvort einstaklingur hafi not af örgjörvastýrðu 

gervihné eða ekki.  

 

„Sjúkraþjálfarar eru góðir í að meta hreyfifærni, slitbreytingar, lyfjanotkun, verki og jafnvægi. 

Það eru allt mikilvægir þættir að vita þegar umsókn á gervihné fer fram. Einnig eru upplýsingar 

um hvaða áhrif tiltekið gervihné hefur á líkama notenda og hreyfingu hans upplýsingar sem 

eiga að koma frá sjúkraþjálfara“ (SÍ2) 

 

Þegar sótt er um gervihné fyrir einstakling er munur á umsókn þegar sótt er um fyrsta gervihné eftir 

aflimun og þegar sótt er um uppfærslu frá mekanísku yfir á örgjörvastýrt gervihné. SÞ1 segir muninn 

vera helst fólginn í því að þegar sótt er um örgjörvastýrt gervihné sem fyrsta hné sé greinargerð 

notenda öðruvísi. Þá hefur notandi enga reynslu af því að vera á gervifæti og getur því ekki lýst því 

fyllilega hvaða áhrif það muni hafa á atvinnu eða athafnir daglegs lífs. Auk þess er ekki hægt að 

framkvæma göngupróf, jafnvægispróf eða önnur próf sem krefjast þess að einstaklingur noti 

gerviliðinn þar sem hann er svo nýtilkominn að ómögulegt reynist að framkvæma krefjandi próf. Þá 

skiptir huglægt mat fagaðila meira máli en niðurstöður úr prófum. 

Þegar umsókn á endurnýjuðum gervilið er framkvæmd, nefnir sjúkraþjálfari að það geti verið erfitt 

fyrir sjúkraþjálfara á Grensás að taka á móti einstaklingi sem hefur verið aflimaður í langan tíma í mat 

hjá þeim vegna þess að þau hafa ekki séð einstaklinginn í langan tíma. Hann segir það skipta mestu 

máli að lýsa vel virkni og hvað einstaklingur sé að gera í sínu daglega lífi, þá er notandinn líklega betur 

til þess fallinn heldur en sjúkraþjálfari. 
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4.3 Hvað finnst sérfræðingum ábótavant við umsóknarferlið? 

Ýmsir hlutir komu í ljós í kjölfar viðtala við fagaðila sem þeim finnst vera ábótavant við umsóknarferlið. 

Helstu niðurstöðum má skipta niður í þátt sjúkraþjálfara og þátt notenda. 

4.3.1 Þáttur sjúkraþjálfara 

„Mat sjúkraþjálfara er þáttur í umsóknarferli sem við höfum rekið okkur á, í sífellu, að sé 

vandamál. Hlutverk stoðtækjafræðings er öðruvísi, sá aðilli þekkir sitt sérsvið, sem er 

stoðtækið, mjög vel og getur lýst ávinningum mismunandi hnjáa út frá sinni faglegu þekkingu. 

Notandi sjálfur getur lýst sínum aðstæðum í daglegu lífi, atvinnu og slíku án mikilla 

vandkvæða. Þegar það kemur að því að fá mat sjúkraþjálfara koma stundum upp vandamál“ 

(SÍ1). 

 

SÍ1 hefur rekið sig á það í gegnum tíðina að sjúkraþjálfarar viti ekki alveg hvað skuli koma fram í 

greinargerð þeirra og þeir vita ekki hvert þeir eigi að snúa sér til að leita upplýsinga. Það er öðruvísi 

þegar nýaflimaðir einstaklingar eru á Grensásdeild Landspítalans, þar eru sjúkraþjálfarar sem sérhæfa 

sig í endurhæfingu aflimaðra einstaklinga og hafa unnið með slíkum einstaklingum í mörg ár og vita 

þar af leiðandi hvernig skuli haga umsókn á gervilið. Þegar notandi hefur lokið meðferð á Grensás og 

hefur jafnvel notað gervihné í mörg ár án þess að vera í sjúkraþjálfun, eða verið í sjúkraþjálfun á stofu 

þar sem sjúkraþjálfari er ekki sérfræðingur í aflimun,  fer síðan í umsóknarferli á nýju gervihné vandast 

málin.  

 

„Þá óskum við eftir greinargerð frá sjúkraþjálfara sem hefur jafnvel aldrei tekið þátt í umsókn á 

gervihné. SÍ óskar eftir mati á göngugetu en það fer eftir því hvað hver og einn sjúkraþjálfari er 

vanur að vinna við, hvaða próf hann framkvæmir“ (SÍ1). 

 

Frá sjónarhorni SÍ2 er það helst aðkoma sjúkraþjálfara að umsóknarferli sem er ábótavant. Hann 

segist vilja sjá sjúkraþjálfara vera meira inni í umsóknarferlinu alveg frá upphafi við val á gervilið, 

sérstaklega þegar um er að ræða dýrari stoðtæki eins og örgjörvastýrt gervihné.  

SF2 segir aðkomu sjúkraþjálfara að umsóknarferli vera ábótavant og myndi njóta góðs af 

einhverskonar stöðlun eða verkferlum. Hann segir greinargerðar vera mjög misjafnar meðal 

sjúkraþjálfara og að það þurfi að vera til staðlað ferli sem þeir fylgi. Hann nefnir einnig muninn á því að 

fá örgjörvastýrt gervihné sem fyrsta stoðtæki eða annað. Ef það er fyrsta stoðtæki sem fer í gegnum 

Grensásdeild Landspítalans er lítið um vandamál hjá sjúkraþjálfurum. Þeir sjúkraþjálfarar eru mjög 

vanir því að vinna með aflimuðum og samstarf á milli sjúkraþjálfara Grensás og stoðtækjafræðinga sé 

mjög gott. Það er helst þegar sótt er um endurnýjun á stoðtæki þar sem stoðtækjafræðingur vinnur 

með sjúkraþjálfara utan Grensás sem hann tekur eftir vandamálum í ferlinu. Þá er það oft sem 

sjúkraþjálfari veit ekki hvað skuli koma fram í greinargerð og það getur einnig komið fyrir að 

sjúkraþjálfari skrifi greinargerð notendanum í hag.  
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„Ég vil alls ekki að það sé þannig [að notenda sé skrifað í hag], það eiga ekki allir að fá 

örgjörvastýrt gervihné. Ég vil bara að fólk sem þurfi virkilega á liðnum að halda, fái hann“ 

(SF2). 

 

SF1 segir samstarf á milli sjúkraþjálfara og stoðtækjafræðinga vera helsta áhyggjuefni varðandi 

umsóknarferli gervihnjáa í dag. 

 

„Sjúkraþjálfarar eru sérfræðingar eftir útskrift í hreyfingu og því sem snýr að líkamlegum parti 

skjólstæðings, á meðan stoðtækjafræðingur er sérfræðingur í sérhæfðri úrlausn fyrir ákveðnar 

hreyfingar. Samspil þessara stétta myndi skila sér í bestu mögulegri meðferð til skjólstæðings“ 

(SF1). 

4.3.2 Þáttur notenda 

Annað sem er ábótavant við umsóknarferlið er þáttur notenda. Það getur verið erfitt fyrir einstaklinginn 

sjálfan að skrifa um sig greinargerð og það myndi hjálpa að hafa staðlaðan spurningalista til útfyllingar 

þar sem helstu upplýsingar sem þurfa að koma fram eru: vinnuaðstæður, fjölskylduaðstæður, 

heimilisaðstæður og fleira að mati SÍ1. 

SÞ1 segir umsóknarferli vera í ágætum farvegi eins og það kemur honum fyrir sjónir. Umræddur 

sjúkraþjálfari starfar innan Landspítalans og hefur því yfirleitt verið að sinna nýaflimuðum 

skjólstæðingum. Hann segir áhersluatriði varðandi virkni notenda vera helst það sem sé ábótavant við 

umsóknarferlið. Þar sé yfirleitt verið að horfa til aldurs einstaklings og atvinnu. Ef kröfur um virkni væru 

færðar neðar eða horft á þær frá öðru sjónarhorni mætti sjá að einstaklingar sem eru ekki jafn 

líkamlega virkir eða þeir sem eru án atvinnu gætu einnig haft mikla not á örgjörvastýrðu gervihné, þá 

sérstaklega er varðar fallvarnir og lífsgæði.  

SF1 tekur einnig undir með SÞ1 og nefnir aldur einstaklings og virkni vera mikilvægustu þættir sem 

Sjúkratryggingar Íslands horfa til varðandi ákvörðun um hvort einstaklingur sé gjaldgengur fyrir 

örgjörvastýrðu gervihné. Þrátt fyrir að nýlegar rannsóknir sýni fram á aukið jafnvægi, minnkaða 

fallhættu og aukin lífsgæði hjá notendum á örgjörvastýrðu gervihné.  

 

4.4 Álit fagaðila á stöðlun verkferla við umsóknarferlið 

 

„Mér finnst aðal vandamálið í umsóknarferlinu vera vöntun á stöðlun“ (SÍ1).  

 

Sérstaklega nefnir hann stöðlun á verkferlum sjúkraþjálfara vera mikilvæga. Það getur komið fyrir að 

fagaðilar þurfi að útskýra fyrir einstaklingi að hann sé ekki gjaldgengur fyrir ákveðnu stoðtæki, sem sá 

einstaklingur hefur kannski kynnt sér og er spenntur fyrir að nota. Þá er mjög mikilvægt að hafa töluleg 

gögn eða próf til að benda á og útskýra hvers vegna einstaklingur sé ekki gjaldgengur fyrir stoðtækinu, 

þá er hægt að haga meðferð þannig að notandi nái lágmarks kröfum fyrir stoðtæki. Einnig má nota 
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niðurstöður prófa til að útskýra fyrir einstaklingnum afhverju stoðtækið henti ekki fyrir hann. Það er ekki 

nóg að hafa eitthvað á tilfinningunni og útskýra það með eigin orðum, slíkt getur farið illa í 

skjólstæðing. SF2 tekur undir þessi orð, hann segir það einfalda ferlið og gera öllum auðveldara fyrir.  

 

„Það er svart á hvítu, einstaklingur fær stoðtækið eða ekki, ef hann ekki uppfyllir þau skilyrði 

sem til þarf, verður hann að fara í viðeigandi þjálfun svo hann geti uppfyllt þau“ (SF2). 

 

SF1 er sammála því að niðurstöður prófa þurfi að vera til staðar til að geta synjað beðni einstaklings 

um stoðtæki.  

 

„Ef einstaklingur hefur undirgengist próf og niðurstöður sýna að stoðtæki sé ekki við hæfi fyrir 

þann einstakling er synjunarferlið að öllu leyti betra og faglegra“ (SF1). 

 

Stöðlun verkferla sjúkraþjálfara er mjög mikilvægur þáttur í því að gera umsóknarferli faglegra. Það 

þarf að vera skjal, eða verkreglur, sem sjúkraþjálfarar geta sótt og fylgt eftir við gerð umsóknarferlis. 

Þessi stöðlun mun koma sér sérstaklega vel fyrir þá sjúkraþjálfara sem ekki hafa sótt áður um gervilið 

eða þá sem gera það sjaldan og með óreglulegu millibili. SF2 nefnir að hann hafi rekið sig á það í 

starfi að sjúkraþjálfari sem er beðinn um að skrifa greinargerð sé að skrifa notendanum í hag. SF1 

segir að í heilbrigðiskerfi í háþróuðu landi verði að fylgja verkferlum þegar verið er að taka  

stórar ákvarðanir eins og hvort einstaklingur sé gjaldgengur fyrir örgjörvastýrðu gervihné eða ekki.     

  

„Svona á að vinna hlutina, það á ekki að vera hægt að taka ákvarðanir í te-partý sem geta 

breytt lífi einstaklings verulega eins og hvernig stoðtæki á að smíða fyrir einstakling“ (SF1). 

 

Ef ferlið er byggt á sannreyndum upplýsingum þá er það sanngjarnt fyrir alla, þetta segir hann vera 

mjög ábótavant í dag, og að fagaðilar séu að nota klíníska reynslu frekar en skráð ferli. 

SÞ1 segir að ekki megi gleyma mikilvægi klínískrar reynslu fagaðila. Huglæg gögn og mat fagaðila 

eru mikilvægur þáttur í umsóknarferli um gervihné. Hver notandi er einstakur og taka þarf mark á 

mörgum mismunandi þáttum þegar hugað er að því hvaða stoðtæki henti. SÞ1 nefnir einnig að það sé 

grundvallarmunur á umsóknarferli fyrsta gerviliðs og á endurnýjun á gervilið. Við umsókn á fyrsta 

gervilið getur reynst erfitt að hafa staðlað ferli því það geta ekki allir einstaklingar undirgengist sömu 

próf. Á þeim viðkvæma tíma, sem fyrstu mánuðir eftir aflimun eru, getur verið erfitt að framkvæma 

umrædd próf sökum þeirra líkamlegu krafna sem þær geta sett á einstakling. 

4.5 Eftirfylgd notenda eftir úthlutun gerviliðar 

Allir fagaðilar sem tóku þátt í þessari rannsókn voru sammála því að eftirfylgd væri mjög mikilvæg í 

kjölfar úthlutnar á gervilið. SF2 segir það vera sjálfsagt mál að notandi skuldbindi sig til endurhæfingar 

og endurprófunar. Með því er fagaðili að fulltryggja að notandi sé að nota gervilið eins vel og hægt er. 
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Tækið er dýrt og notandi verður að geta sýnt fram á það að hann muni nýta sér það. Það verður að 

vera partur af umsóknarferlinu, að einstaklingur sé látinn vita snemma í ferlinu hverju sé búist við af 

honum. SF2 segir 24 mánuði vera langur tími, en það er tímarammi sem NHS mælir með. Það sé 

eitthvað sem fagaðilar verði að skoða og aðlaga sig að með reynslu, en 12 mánuðir sé minnsti tími, að 

hans mati, sem einstaklingur verður að skuldbinda sig varðandi eftirfylgd. Notendur hitta 

stoðtækjafræðing 2-3 sinnum á ári, ef stoðtækjafræðingur tekur eftir einhverju óeðlilegu, eins og mikilli 

þyngdarbreytingu, þá reynir hann eftir fremsta megni að finna út hvað vandamál notenda sé og koma 

honum áleiðis í rétta meðferð. 

SÍ1 segir eftirfylgd vera mikilvægan þátt meðferðar. 

 

„Þegar einstaklingur fer á gervihné tekur erfið þjálfun við og hann þarf að læra að ganga upp 

á nýtt. Sérstaklega getur verið erfitt fyrir einstakling að fara af mekanísku hné yfir á 

örgjörvastýrt hné því göngulagið er ólíkt á milli þeirra tveggja og notandi þurfi að byrja á að 

venja sig af gamla göngulaginu. Því sé mikilvægt að eftirfylgd sé háð í ákveðinn tíma eftir 

úthlutun til að fulltryggja það að notandi sé að nýta sér stoðtækið eins vel og hægt sé“ (SÍ1). 

 

SÍ2 tekur undir þessi orð og segir kröfu um eftirfylgd þurfa að koma skýrt fram, gagnvart notendanum, í 

umsóknarferlinu frá upphafi. Með því móti er hægt að aðlaga meðferð að þeim þáttum sem einstaklingi 

gengur illa með í kjölfar úthlutnar á stoðtæki.  
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5 Umræða 

Ljóst er að töluverður munur er á örgjörvastýrðum gervihnjám og mekanískum hnjám sem verður að 

taka tillit til þegar sótt er um hné fyrir einstakling. Örgjörvastýrð gervihné geta meðal annars verið 

sérstaklega hentug þeim sem eru í fallhættu (Highsmith o.fl., 2019). Örgjörvastýrð gervihné eru dýrari 

en hefðbundin mekanisk hné og því þurfa greiðendur að fá góðan rökstuðning fyrir umsókn slíkra 

hnjáa (England, 2016). 

Örgjörvastýrð gervihné virðast veita notendum aukið öryggi, minnka slysatíðni og auka lífsgæði 

notenda (Sawers og Hafner, 2013). Það er ekki hægt að færa þessar niðurstöður yfir á alla notendur 

gervihnjáa (England, 2016). Til þess að geta nýtt sér eiginleika örgjörvastýrðra hnjáa þarf notandi 

uppfylla skilyrði sem notendum slíkra hnjáa eru sett. Til að mynda nýtist örgjörvastýrt gervihné ekki 

einstaklingum, sem hafa ekki vitræna getu til að stjórna því, sem skildi (England, 2016). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að örgjörvastýrð gervihné eru hagkvæm þegar kemur að kostnaði tengdum viðhaldi, 

sjúkrahúsinnlögnum notenda og framlagi einstaklings til samfélagsins (Highsmith o.fl., 2019). Ljóst er 

að umsóknarferli slíkra hnjáa verður að vera staðlað að einhverju leiti. Auk þess virðist vera svigrúm til 

að víkka viðmið sem tryggingarfélög og yfirvöld hafa sett varðandi hverjir séu gjaldgengir fyrir 

örgjörvastýrðu gervihné. Þannig gætu fleiri notið góðs af þeim eiginleikum sem örgjörvastýrt hné hefur 

upp á að bjóða, t.d. eldri einstaklingar og þeir sem hreyfa sig lítið. 

5.1 Niðurstöður viðtala við fagaðila 

Allir viðmælendur voru sammála því að umsóknarferli á gervihnjám á Íslandi mætti betur fara. Helstu 

atriði er nefnd í því samhengi voru stöðlun á verkferlum, sérstaklega þeim tengdum sjúkraþjálfara. 

Einnig ræddu fagaðilar um nánara samstarf þeirra á milli, sérstaklega í fyrstu skrefum umsóknarferlis 

þar sem val á stoðtæki er háð. Auk þess tala fagaðilar um að skilgreina þurfi þátt sjúkraþjálfara betur. 

Einn sjúkraþjálfari mat þátt sinn vera helst fólginn í því að lýsa virkni einstaklings og umhverfi hans í 

daglegu lífi. Hinsvegar taldi starfsmaður SÍ hlutverk sjúkraþjálfara vera að miklu leyti fólginn í því að 

meta göngufærni einstaklings og jafnvægi hans með tilliti til þess hvort ákveðið stoðtæki breyti þessum 

þáttum eða hjálpi til með bætingu þeirra. 

Þeir sjúkraþjálfarar sem starfa á stofum hafa yfirleitt litla sérfræðiþekkingu varðandi gervihné og 

áhrif þeirra. Eini staðurinn á Íslandi með sérhæfða sjúkraþjálfara endurhæfingu aflimaðra einstaklinga 

er Grensásdeild Landspítalans. Sjúkraþjálfarar á Grensás hitta einstaklinga þegar þeir eru nýaflimaðir 

þar til þeir eru tilbúnir til útskriftar. Hér virðist vera glufa í heilbrigðiskerfinu, þ.e. hvert aflimaður 

einstaklingur eigi að leita í kjölfar útskrifar frá Grensás. Ef ákvæði á að vera í samning á milli notenda 

gervihnés og fagaðila varðandi sérhæfða gönguþjálfun, eftirfylgd og endurtekin próf í kjölfar úthlutunar 

á gervihné væri ákjósanlegt að hafa sjúkraþjálfara sem er sérhæfður í slíkri endurhæfingu. Sérhæfð 

gönguþjálfun er mjög mikilvæg í kjölfar úthlutunar gervihnés (England, 2016). Þeir einstaklingar sem 

fara á Grensás eftir aflimun fá slíka gönguþjálfun á meðan á dvöl þeirra stendur þar, en eftir útskrift 

þaðan er lítið um slíka þjálfun að fá hjá sérhæfðum sjúkraþjálfara. Á meðan slík úrlausn er ekki til 

staðar er mikilvægt að hafa verkferla mjög staðlaða svo að sjúkraþjálfari með enga sérhæfingu á 
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meðferð aflimaðra geti sinnt þessum einstaklingum á faglegan máta og geti einnig tekið þátt í umsókn 

á nýju gervihné, ef tilefni er til.   

Aðspurðir, sögðust fagaðilar vera að mestu leyti sáttir við umsóknarferlið eins og það í dag, fyrir 

utan þann þátt er varðar stöðlun á ferlinu. Samstarf milli stofnanna er mjög gott og hagur notenda er 

ávalt hafður í öndvegi. Stöðlun á umsóknarferli myndi gera það faglegra, sanngjarnara og þægilegra 

fyrir alla sem að því koma. Fagaðilar voru allir sammála um að eftirfylgd sé mikilvægur þáttur í kjölfar 

úthlutunar stoðtækis og að ákvæði varðandi það sé viðeigandi viðauki í samning á milli fagaðila og 

notenda varðandi stoðtæki. 

Kaflinn „Umsóknarferli hjá NHS í Englandi“ lýsir því hvernig NHS Clinical Commissioning Policy 

hafa háð umsóknarferli þar í landi. Það umsóknarferli kemur höfundi ritgerðar fyrir sjónir sem 

sanngjarnt, þægilegt í notkun og krefst ekki mikillar sérþjálfunar, sem þýðir að sjúkraþjálfarar sem 

starfa á stofum geta fylgt verkferlum varðandi skoðun á einstakling og tekið þátt í umsókn á gervihné 

fyrir þá.  

5.1.1 Þáttur notenda 

Þáttur notenda í umsóknarferli gervihnjáa virðist umdeildur meðal fagaðila í heilbrigðisþjónustu. Sumir 

segja þeirra þátt nauðsynlegan varðandi það að lýsa líkamlegri virkni þeirra og atvinnu. Aðrir segja 

það vera ósanngjarnt að notandi þurfi að skrifa sjálfur um sig greinargerð. Oft eru umsóknir 

framkvæmdar á mjög viðkvæmum tíma einstaklings og því er vandasamt að biðja hann um að skrifa 

greinargerð um sjálfan sig. Auk þess er gagnrýnivert að verið sé að byggja umsókn á greinargerð 

einstaklinga sem eru misvel skrifandi eða í misgóðu andlegu og líkamlegu jafnvægi. Ef þáttur notenda 

á að vera hafður í umsóknarferli væri líklega sanngjarnast að hafa staðlaðan spurningarlista eða 

staðlaðar, opnar spurningar sem hann getur svarað. Ef einstaklingur hefur fyrri reynslu á gervihné og 

verið er að sækja um framhaldshné hefur notandi tækifæri á að lýsa reynslu sinni á gervihné, og 

jafnvel hvaða mun hann finnur fyrir á mismunandi hnjám.  

5.2 Þrír mikilvægir þættir í umsóknarferli að sögn fagaðila 

Draga má saman þrjá þætti sem þeir fagaðilar sem talað var við í þessari rannsókn telja vera 

mikilvæga að komi fram varðandi stöðlun á umsóknarferli: 

1) Einstaklingsmunur og mikilvægi huglægs mats. Ekki má gleyma huglægu mati og klínískri 

reynslu fagaðila er umsóknarferli gervihnjáa er háð. Mismunandi einstaklingsþættir notenda 

geta leikið veigamikið hlutverk þegar ákvörðun varðandi hvaða gervihné nýtist honum best er 

tekin. Ítarleg skoðun, frammistöðumælingar og álit sérfærðings eru þættir sem skipta allir miklu 

máli varðandi ákvörðunartöku um viðeigandi gervihné. 

2) Mismunandi ferli varðandi fyrsta gervihné og endurnýjun. Ferlið virðist vera mismunandi eftir 

því hvaða hné er sótt um og hvenær. Þegar verið er að sækja um örgjörvastýrt gervihné þarf 

greinargerð fagaðila að vera ítarlegri að sögn starfsmanna SÍ. Það er vegna þess að slíkt hné 

er mun dýrara en mekanísk gervihné og því þarf aukinn rökstuðning. Þegar sótt er um 

örgjörvastýrt gervihné sem fyrsta hné er erfitt að framkvæma frammistöðumælingar þar sem 

einstaklingur er nýlega aflimaður og getur ekki framkvæmt slík próf á öruggan máta. Þegar sú 
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er staðan skiptir huglægt mat fagaðila meira máli en niðurstöður prófa, ásamt 

einstaklingsþáttum notenda eins og atvinna, fyrri hreyfigeta og aldur.  

3) Eftirfylgd með notenda í kjölfar úthlutunar gervihnés. Þegar einstaklingur hefur fengið gervihné 

úthlutað er mikilvægt að hann haldi áfram þjálfun og hitti fagaðila með reglulegu millibili í 

endurmat. Með þessu móti má tryggja það að endurhæfing einstaklings sé með besta móti, 

ásamt því að tryggja það að notkun gervihnés sé rétt og örugg. Ákvæði varðandi þessa 

skuldbindingu einstaklings þarf að koma skýrt fram snemma í umsóknarferlinu. 

5.3 Takmarkanir og kostir rannsóknar 

Fagaðilar er koma að umsóknarferli gervihnjáa á Íslandi eru fáir, því er þýði þessarar rannsóknar lítið. 

Fagaðilar sem koma að umsókn gervihnjáa koma úr mörgum mismunandi áttum og ferlið er 

þverfaglegt. Höfundur rannsóknar er nemandi í sjúkraþjálfun og því eru líkur á hlutdrægni varðandi þá 

atvinnugrein til staðar þegar gagnasöfnun og túlkun niðurstaðna er háð. Auk þess vissu allir 

þátttakendur að höfundur væri nemandi í sjúkraþjálfun og gæti sú vitneskja hafa litað svör þeirra í 

viðtölum. Hinsvegar getur kunnugleiki höfundar að málefni rannsóknar verið mikilvægur þáttur 

varðandi greiningu á niðurstöðum (Krippendorff, 2013). Höfundur hefur persónulega ekki sjálfur tekið 

þátt í umsókn á gervifæti og var því ekki litaður af kostum eða ókostum við umsóknarferlið. Í upphafi 

rannsóknar var lagt upp með að halda borðumræður með öllum fagaðilum sem að rannsókninni koma. 

Ekki náðist að halda þessar borðumræður en þær gætu verið góð leið til að varpa frekara ljósi á hvað 

fagaðilar telji að umsóknarferli þurfi að innihalda. Einnig geta samræður þeirra á milli verið 

grundvallaratriði fyrir fagaðila til að fá skilning á vinnu hvers annars. Varðandi uppbyggingu og 

úrvinnslu niðurstaðna varð breyting á rannsóknaráætlun seint í ferli þessa verkefnis og því var ekki hjá 

því komist að aðferðarfræði rannsóknar var ekki eins og best hefði verið á kosið. 

5.4 Áframhaldandi vinna 

Í fylgiskjali 2 má sjá hugmynd að stöðlun umsóknarferlis sem höfundur rannsóknar telur vera auðvelt 

að fylgja varðandi klíníska ákvörðunartöku fagaðila sem að umsóknarferlinu koma. Ekki er hægt að 

segja til um klínískar niðurstöður stöðlunar eða hvernig það ferli mun skila sér til einstaklinga þar til 

verkferlum hefur verið fylgt í ákveðinn tíma. Því er mikilvægt að endurmeta ferlið með reglulegu millibili 

og gera breytingar þar sem við á. Mikilvægt er að halda þessari vinnu áfram. Ákjósanlegast væri að 

búa til staðlaða verkferla sem verða gefnir út og auðvelt að fylgja, til dæmis inn á www.sjukra.is. Þá 

geta fagaðilar, sérstaklega sjúkraþjálfarar, fylgt þeim ferlum varðandi umsókn gervihnjáa. Með því móti 

getur sjúkraþjálfari sem er óreyndur eða ósérhæfður framkvæmt skoðun og próf á aflimuðum 

einstaklingi sem hann getur skilað frá sér til Sjúkratrygginga Íslands. Þessi vinna þarf að vera 

framkvæmd í nánu samstarfi við stoðtækjafræðinga. 
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6 Ályktanir 

Hér hefur verið farið yfir þær rannsóknir sem skoða klínískt mikilvæga þætti sem og fjárhagslega 

varðandi það þegar velja á ákjósanlegt gervihné fyrir einstaklinga aflimaða ofan hnés. Niðurstöður 

viðtala við fagaðila sem koma að umsóknarferli gervihnjáa á Íslandi benda til þess að æskilegt sé að 

umsóknarferlið verði endurskoðað og staðlað. Slík stöðlun myndi gera ferlið faglegra og sanngjarnara 

fyrir alla viðkomandi aðila. Ýmis lönd hafa sett á stoðir slíka staðlaða verkferla fyrir fagaðila og til þess 

að aðlaga slíkt ferli að íslenskum aðstæðum þarf að taka tillit til allra þeirra aðila sem að ferlinu koma. 

Ljóst er að sjúkraþjálfarar á Íslandi þurfa almennt betri þekkingu og innsýn á þeim málefnum sem 

skipta máli fyrir notendur gerviliða, ekki síst í tengslum við umsóknarferlið. Ferlið þarf að vera 

einstaklingsmiðað en að sama skapi þarf stöðlun að vera þannig að hægt sé að meta breiðan hóp 

fólks með ólíka hreyfigetu eftir aflimun. 

Rannsóknarspurningu var því svarað; verkferlar á umsóknarferli gervihnjáa á Íslandi í dag eru 

nokkuð óljósir og stöðlun á þeim myndi nýtast fagaðilum í starfi. 
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Fylgiskjöl / birtar greinar 

Fylgiskjal 1. Skilyrði NHS fyrir úthlutun örgjörvastýrðra hnjáa 

Til að einstaklingur uppfylli skilyrði fyrir örgjörvastýrðu hné þarf hann að: 

- Mæta að minnsta kosti einu viðmiði í: „Tegund aflimunar“, „Activity level“ og „Mobility 

level“. 

- Mæta öllum viðmiðum í „einstaklingur þar að sýna fram á“ 

- Hafa að minnsta kosti eina ábendingu í „ábendingar“ 

- Hafa enga frábendingu í „frábendingar“ 

Tegund aflimunar 

- Aflimun fyrir ofan hné á einum útlim 

- Aflimun í gegnum mjaðmarlið 

- Aflimun í gegnum hnélið 

- Aflimun á báðum fótum með að minnsta kosti einni aflimun ofan hnés. 

Activity level/Athafnageta  

- K3, einstaklingur er fær um að ganga á mekanísku hné og hefur getu eða möguleika á að 

getað gengið á mismunandi hraða. Einstaklingur þarf að getað brugðist við kröfum 

umhverfis í daglegu lífi.  

Mobility level/Hreyfigeta 

- SIGAM D eða betra. Einstaklingur getur gengið meira en 45 metra á sléttu undirlagi. 

Einstaklingur þarf að sýna fram á: 

 Skuldbindingu á endurhæfingu á gervilið með endurhæfingarteymi 

 Nægilegan styrk og jafnvægi til að virkja gervilið og stjórna honum 

 Mun nota örgjörvastýrt gervihné daglega  

 Vitræn geta til að stjórna, nota og viðhalda gervilið 

 Líkamleg geta til að mæta þeim kröfum sem notkun gerviliðs setur á göngu utandyra 

 

Ábendingar 

 Sýnir fram á óstöðugt göngulag sem kemur fram í sögu af endurteknum nær-föllum, 

einstaklingur hrasar reglulega eða er í fallhættu. Reynslulausn á örgjörvastýrðu hné er 

krafist til að sýna fram á að einstaklingur sé í minni fallhættu á því en mekanísku hné. 

 Þegar áhætta á meiðslum við föll er mjög mikil vegna undirliggjandi sjúkdóms (t.d. 

aflimun efri útlima, vanhæfni til að vernda höfuð við föll eða aukin hætta á 

beinbrotum).  Reynslulausn á örgjörvastýrðu hné er krafist til að sýna fram á að 

einstaklingur sé í minni hættu á að meiðast á því en mekanísku hné. 

 Ef minnkaður orkukostnaður er við göngu á örgjörvastýrðu hné en mekanísku sem 

veitir einstaklingi tækifæri á aukinni hreyfingu og öryggi við göngu utandyra. 

 

Frábendingar 

 Takmörkuð vitræn geta til að stjórna og sjá um gervilið 
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 K4 athafnir, aðallega athafnir sem fela í sér hlaup þar sem flestir framleiðendur mæla 

gegn slíkum athöfnum. Nema ef framleiðandi tekur sérstaklega fram að gerviliður sé 

hæfilegur fyrir slíkar athafnir. 

 Lág athafnageta – aflimaðir með litla sem enga getu til göngu á sléttu undirlagi 

 Þyngd eða hæð einstaklings fellur ekki undir kröfur framleiðanda gerviliðs 

 Athafnir í vatni, nema ef framleiðandi tekur sérstaklega fram að gerviliður sé hæfilegur 

fyrir slíkar athafnir 

 Ekki nægilegt pláss til að koma fyrir gervilið, eða ef útlit gerviliðs hæfir ekki kröfum 

einstaklings 

 Ef ekki næst að koma harðri hulsu fyrir á einstaklingi, eða ef hún veldur honum miklum 

óþægindum 

 Lág athafnageta (SIGAM A-C), sem ekki er hægt að bæta með tilkomu örgjörvastýrðs 

gervihnés 

 Ef einstaklingur ræður ekki við þyngd gerviliðs 

 Ef einstaklingur ræður ekki við að hlaða batterý gerviliðs reglulega 

 Verulegar styttingar í mjaðmabeygivöðvum sem kemur í veg fyrir rétta uppröðun 

hnjáliðar (e. correct knee alignment) sem framleiðandi mælir með. Ef mjöðm er í 30° 

beygju eða þar yfir er ólíklegt að sá einstaklingur sé geti notað örgjörvastýrt gervihné. 

 Einstaklingur getur ekki sé um reglulegt viðhald á gervihné sem framleiðandi mælir 

með. 
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Fylgiskjal 2. Hugmynd að stöðluðu umsóknarferli 

Hugmynd þessi að stöðluðum verkferlum eru sérstaklega miðuð að þætti sjúkraþjálfara við 

umsóknarferli gervihnjáa á Íslandi. Þessi hugmynd er að miklu leiti byggð á leið NHS Clinical 

Commissioning Group og verður sett upp með svipuðu sniðmáti og þar. Hafa ber í huga að eftirfarandi 

ferli er einungis tillaga að slíkri stöðlun, sum frammistöðuprófa og spurningalista eru á ensku og hafa 

ekki verið staðlaðir á íslensku.  

 

Útkomumælingar.  

Útkomumælingar geta verið framkvæmdar á núverandi gervihné einstaklings og svo aftur á nýju 

gervihné þegar verið er að sækja um uppfærslu frá mekanísku yfir í örgjörvastýrt gervihné. 

Útkomumælingar skiptast í tvennt, annarsvegar eru kjarnamælingar sem eru staðlaðar fyrir allar 

umsóknir, hinsvegar eru viðbótar valfrjálsar mælingar sem sjúkraþjálfari getur notað til hliðsjónar ef 

það er eitthvað varðandi notenda sem honum finnst mikilvægt að komi fram í umsókn. 

Kjarnamælingar:  

 Spurningarlisti sérstaklega fyrir lífsgæði og athafnagetu aflimaðra einstaklinga. NHS notast 

við Prosthesis Evaluation Questionnaire (PEQ), sem er víðamikill spurningarlisti en nýlega 

hefur verið þýddur og staðfærður spurningarlisti sem nefndur er Prosthetic Mobility 

Questionnaire (PMQ) en hann er unninn út frá tveimur undirþáttum PEQ sem mæla 

hreyfigetu. 

 Tímamæld göngupróf (2 mínútna göngupróf eða 6 mínútna göngupróf) 

 Tímamælt upp og gakk próf 

 Hreyfiferlar neðri útlima 

 Jafnvægismælingar (Berg balance scale)  

 Tölur yfir föll og nærföll síðastliðna 6 mánuði 

Viðbótar valfrjálsar mælingar:  

 L-test  

 Göngugreining 

 Jafnvægismælingar t.d The Tinetti‘s balance assessment tool 

 Myndbandsupptökur sem sýna fram á breytingar á göngulagi einstaklings fyrir/eftir íhlutun 

 AMP PRO (Amputee Mobility Predictor) 

 Basic Amputee Mobility Score (BAMS) 

Saga/skoðun 

Taka verður ítarlega sögu einstaklings ásamt frammistöðumælingum. Ítarleg saga getur innihaldið 

mikilvægar upplýsingar varðandi hvaða gervihné henti einstaklingi. Sögutaka verður að innihalda 

spurningar varðandi athafnir daglegs lífs, hreyfigetu einstaklings fyrir aflimun, hreyfigetu einstaklings 

eins og hann er í dag, lýsing á venjulegum degi í lífi eintaklings m.t.t atvinnu, áhugamála og 

heimilisaðstæðna. Hér er gott að taka fram ábendingar einstaklings fyrir ákveðnu gervihné og útiloka 

mögulegar frábendingar.  
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Markmiðasetning 

Ferlið er einstaklingsmiðað og taka verður mið af vonum einstaklings og markmiðum hans. Það er 

mikilvægt að setja niður SMART markmið í slagtogi við einstaklinginn varðandi endurhæfingu og hvað 

hann vilji áorka á nýju gervihné.  

Reynslutímabil  

Lykilatriði í kjölfar úthlutunar gervihnés er reynslutímabil þar sem einstaklingur er undir miklu eftirliti 

bæði sjúkraþjálfara og stoðtækjafræðings. Hér er verið að fylgjast með því hvernig einstaklingi gengur 

að aðlagast lífi á nýju gervihné. Bóka ætti fundi eða sjúkraþjálfunartíma með reglulegu millibili í 

ákveðinn tíma þar til fagaðilar og einstaklingar eru vissir um að nýtt gervihné henti einstaklingnum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


