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Ágrip 

Álagsmeiðsli í baki áhaldafimleikakvenna: 

 Áhættuþættir og hlutverk sjúkraþjálfara í fræðslu og forvörnum 

 

Álagsmeiðsli í baki eru með algengari meiðslum sem hrjá konur í áhaldafimleikum. 

Áhættuþættir slíkra meiðsla eru margskonar og gerir forvarnarstarf gegn þeim mjög flókið. 

Þekking þjálfara, iðkenda og aðstandenda á þessum áhættuþáttum er oft á tíðum ekki til 

staðar og aðferðum sem geta aukið líkur á þróun álagsmeiðsla viðhaldið. 

Tilgangur þessarar heimildaritgerðar var að taka saman upplýsingar um helstu 

álagsmeiðsli í baki kvenna í áhaldafimleikum, kortleggja faraldsfræði þessara meiðsla og 

áhættuþætti þeirra. Einnig verður farið yfir orsakir, áverkalýsingu og greiningu. Markmiðið 

var einnig að setja fram tillögur að því hvernig þekking sjúkraþjálfara getur komið að gagni í 

forvarnarstarfi gegn þessum meiðslum. Niðurstöður ritgerðarinnar eiga að sýna fram á 

mikilvægi þess að þróa uppbyggjandi og heilsusamlegri leiðir við þjálfun 

áhaldafimleikakvenna. Samkvæmt þeim upplýsingum er grunnur lagður að kennsluefni fyrir 

markhóp sem eru áhaldafimleikaþjálfara, iðkendur og aðstandendur iðkenda og er 

markmiðið með því forvarnir gegn álagsmeiðslum. 
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Abstract 

Overuse injuries of the spine in women's artistic 
gymnastics: Risk factors and a physical therapist's role in 

education and prevention 

 

Overuse injuries in the lower back are some of the most common injury types 

that affect women in artistic gymnastics. Risk factors for those injury types are 

multiple and that makes injury prevention a very complex problem. Knowlege about 

these risk factors is often lacking amongst coaches, participants and families and 

coaching techniques that increase the risk of developing injuries are often 

sustained. 

The purpose of this essay is to examine which types of overuse injuries of the 

spine are most common in women artistic gymnastics, examine the epidemiology 

of these injuries and find out what are the risk factors. Furthermore the essay will 

look into Injury description, analysis and causes of these injuries. Also the aim was 

to find out how physical therapists can use their knowlege to prevent those serious 

injuries from happening. Results of those findings should demonstrate the 

importance of keeping up constructive and healthy ways of training women in 

artistic gymnastics. The information can lay a foundation for teaching the audience 

that are artistic gymnastics coaches, gymnasts and their families. 
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1 Inngangur  

1.1 Bakgrunnur 

Álagsmeiðsli eru fyrirbæri sem herja á þátttakendur í öllum tegundum íþrótta,  konur, 

karla og einnig börn og unglinga. Fimleikafólk er þar því engin undantekning þar sem 

fimleikaæfingar leggja mikið á líkama íþróttafólksins og þvinga í ótrúlegustu hreyfingar og 

stellingar.  

Samkvæmt gögnum fyrri ára virðast konur í áhaldafimleikum almennt vera útsettari fyrir 

álagsmeiðslum en karlar og þá sérstaklega álagsmeiðslum í baki (Vain og Kums, 2002). 

Tíðni álagsmeiðsla í baki er eitt af algengari vandamálum sem hrjá áhaldafimleikakonur og 

samkvæmt bandarískri rannsókn frá árinu 2003 sem framkvæmd var á þriggja ára tímabili 

á 7-18 ára áhaldafimleikakonum mátti sjá að um það bil 70% af þeim meiðslum sem skráð 

voru og meðhöndluð, voru álagsmeiðsli (Caine o.fl., 2003). Þar kom einnig í ljós að 

meirihluti álagsmeiðslanna voru meiðsli sem hrjáðu bak eða bol kvennanna. Sambærilegar 

niðurstöður komu úr 5 ára framskyggnri meiðslarannsókn á áhaldafimleikakonum í 

Bandaríkjunum en þar reyndust álagstengd mjóbaksvandamál vera eitt viðamesta 

vandamál þátttakenda (Sands, Shultz og Newman, 1993). 

Hér á landi hefur iðkendafjöldi í fimleikum ríflega tvöfaldast á undanförnum árum eða úr 

4793 iðkendum árið 2004 í 9096 árið 2012 (tafla 1) Kvenkynsiðkendur eru í miklum 

meirihluta en árið 2012 voru þeir 6679  (73,4%) og karlkyns iðkendur 2419 (26,6%.) (tafla 

2). Hugsanlega má þessa miklu eftirspurn meðal annars rekja til góðs gengis íslensks 

fimleikafólks á erlendri grund en íslenskar hópfimleikakonur urðu Evrópumeistarar árið 

2010 og aftur árið 2012 og íslensk áhaldafimleikakona komst í fyrsta skipti í úrslit á 

einstöku áhaldi á Evrópumóti árið 2013. 

Ný glæsileg fimleikahús hafa risið mjög hratt um allt land á síðustu árum og eru því 

aðstæður til iðkunar orðnar á heimsmælikvarða. Þrátt fyrir glæsilegan húsakost ná tækifæri 

til iðkunar ekki að svara eftirspurn í þessari gríðarlegu aukningu í iðkendafjölda þar sem 

íþróttina skortir þjálfara með næga menntun og tíma í æfingasölum. Þúsundir barna eru á 

biðlistum eftir að getað byrjað að stunda íþróttina og má nefna að hjá einu tilteknu 

fimleikafélagi eru rúmlega þúsund börn sem biðu eftir plássi í upphaf annar árið 2013 

(Auður Inga Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 8. maí 2013). 

  Áhaldafimleikar hafa eins og flestar íþróttir þróast í tímans rás. Nú á dögum eru 

framkvæmdar æfingar sem engum hefði dottið í hug að væru mögulegar fyrir nokkrum 

áratugum síðan. Sands (2000) nefnir að stöðugt hækkandi erfiðleikastig nýrra æfinga innan 

íþróttarinnar setji þjálfara og rannsakendur í stöðugan eltingaleik við íþróttina. Líkamlegt 

hreysti sem dugði til framkvæmda æfinga áður fyrr er ekki líklegt til þess að duga nú til 
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dags og því telur höfundur að þjálfarar þurfi að þrýsta stöðugt meira á fimleikafólkið til þess 

að það nái að halda í við þróun íþróttarinnar. 

Þessi þróun íþróttarinnar kallar á aukna sérhæfingu þjálfara, iðkenda og annarra sem 

koma að einstaklingunum sjálfum. Þessi sérhæfing þarf að snúa jafnt að þekkingu á 

mannslíkamanum, hugarfarslegum þáttum og öðrum helstu þáttum sem áhrif hafa á þróun 

álagsmeiðsla. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ýmsir áhættuþættir geta haft áhrif á 

áhaldafimleikakonur og tilhneigingu þeirra til þess að þróa með sér álagsmeiðsli. Þessir 

áhættuþættir eru bæði innri þættir einstaklinganna og ytri þættir umhverfis sem þeir lifa og 

hrærast í. Ýmsir þessarra þátta eru atriði sem hægt er að komast hjá eða draga úr með 

aðferðum sem þekktar eru (Weaver, Marshall og Miller, 2002). Hér á landi er mikill skortur 

á fimleikaþjálfurum sem hafa þá þekkingu sem þarf til þess að byggja upp færa og 

heilbrigða íþróttamenn. Það vantar því vel menntaða þjálfara með þekkingu á þjálffræði, 

hreyfingafræði, heilsu og jafnvel sálfræði. 

Sjúkraþjálfarar eru heilbrigðisstétt og sérfræðingar í hreyfingu og ættu því að vera hæfir 

og hafa mikilvægu hlutverki að gegna í forvörnum gegn álagsmeiðslum í baki hjá 

áhaldafimleikakonum. Það geta þeir til dæmis gert með því að vinna að bættri menntun 

fimleikaþjálfara og með því að stíga fram sem frumkvöðlar í forvarnarstarfi innan 

fimleikahreyfingarinnar.  

1.2 Tilgangur  

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á helstu bakálagsmeiðsli hjá  

áhaldafimleikakonum með því að taka saman niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið 

á fimleikakonum víðs vegar um heim. Áhættuþættir bakmeiðsla verða skoðaðir 

sérstaklega, bæði innri áhættuþættir einstaklinga og ytri þættir umhverfis, þjálfunar og 

aðstöðu. Þá verða rannsóknarniðurstöður nýttar til að varpa ljósi á mögulegt hlutverk 

sjúkraþjálfara í að vinnu gegn þessum áhættuþáttum og stuðla þannig að forvörnum gegn 

slíkum meiðslum. 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar verða nýttar til þess að leggja drög að 

fræðsluefni til forvarna. Markmiðið er að sjúkraþjálfarar muni sjá um fræðsluna og 

markhópurinn verða fimleikaþjálfarar, iðkendur og aðstandendur iðkenda.  

1.3 Rannsóknarspurningar  

1. Hver eru helstu álagsmeiðsli í baki áhaldafimleikakvenna? 

2. Hverjir eru áhættuþættir þeirra?  

3. Hvert er hlutverk sjúkraþjálfara í að vinna gegn þessum áhættuþáttum og vinna þannig að 

forvörnum og heilsueflingu áhaldafimleikakvenna? 



  

12 

4. Hvaða grunnþætti á sjúkraþjálfari að leggja áherslu á í fræðsluefni fyrir þjálfara, iðkendur 

og aðstandendur?  
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2  Fræðileg samantekt 

2.1 Gagnaöflun 

Heimildum fyrir þessa ritgerð var aflað með notkun leitarvélanna leitir.is og 

pubmed.com, lestri fræðibóka og með því að leita til Fimleikasambands Íslands og 

framkvæmdastjóra fimleikadeildar Gerplu eftir tölulegum gögnum sem tengjast 

fimleikaiðkun á Íslandi. Leitarvélar nýttust til þess að finna ritrýndar greinar og upplýsingar 

um rannsóknir. Í upphafi samanstóðu leitarorðin sem notuð voru af  “artistic gymnasts”, 

“female gymnast” og “gymnast injuries”. Að því búnu var leitin þrengd með orðunum 

“female gymnasts AND injuries”, "back injuries", "overuse injuries", "Spine injuries", “female 

AND gymnastics og einnig leitað að greinum sem innihéldu orðin “Scandinavia AND 

gymnastics”. Ekki var mikið um ritrýndar greinar frá Norðurlöndum. Að lokum var leitað 

með íslenkum leitarorðum á leitir.is þar sem engar nothæfar heimildir fundust.   

Engar rannsóknir fundust við heimildaleit um árangur af íhlutun sjúkraþjálfara í 

forvarnarstarfsemi álagsmeiðsla í baki í áhaldafimleikum. Við leit að efni því tengdu voru 

notuð mörg af sömu leitarorðum og hér fyrir ofan og pöruð saman við "physical therapy", 

"physiotherapy", "injury prevention" o.fl. 

Meiðsli í áhaldafimleikum kvenna reyndust hafa verið rannsökuð víða um heim en ekki 

fundust upplýsingar um rannsóknir á álagsmeiðslum meðal kvenna í áhaldafimleikum á 

Íslandi eða öðrum Norðurlöndum. Við val á heimildum var reynt að notast sem minnst við 

gamlar rannsóknir. Fræðilegi kaflinn sem fylgir hér á eftir byggir þess vegna á rannsóknum 

frá þjóðum sem er ólíkar Íslendingum hvað menningu varðar og teljast jafnvel til bestu 

fimleikaþjóða heims. Þar eru æfingatímar áhaldafimleikakvenna hugsanlega mun fleiri og 

ákefð þjálfunar meiri en þekkist hér á landi. Áhaldafimleikakonur í þeim löndum búa jafnvel 

í svokölluðum æfingabúðum og því hugsanlega undir meira álagi, líkamlegu og andlegu en 

þekkist á Norðurlöndunum.  Þótt fimleikamenning sé önnur hér á landi en þar sem 

rannsóknirnar voru gerðar þá má segja að æfðar séu sömu grunnæfingar og 

framhaldsæfingar og ætti því að vera samskonar álag á líkama einstaklinganna. 

 

2.2 Fimleikar á Íslandi 

 Yngstu iðkendur hefja æfingar í grunnhópum þar sem meginmarkmið eru að þjálfa  

hreyfifærni í formi leikja í fimleikaumhverfi (Bradshaw, 2010) Flest barna hér á landi munu 

halda áfram æfingum og taka þátt í einhverkonar keppnum en aðeins örfá koma til með að 

komast upp í meistaraflokka og æfa undir miklu líkamlegu og andlegu álagi margar 

klukkustundir á dag. 
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Fimleikar eru gríðarlega vinsælir úti um allan heim og ein vinsælasta áhorfsíþrótt 

Ólympíuleikanna. Þessar vinsældir fara stöðugt vaxandi og Ísland hefur ekki orðið útundan. 

Alls eru starfræktar 20 fimleikadeildir á Íslandi (Fimleikasamband Íslands, 2013) og 

undanfarin ár hefur orðið sprenging í eftirspurn eftir plássi til þess að hefja fimleikaiðkun. 

Frá árinu 2004 hefur iðkendafjöldi aukist úr 4793 einstaklingum upp í 9096 iðkendur árið 

2012 (tafla 1). Þessi mikla gróska í fimleikum undanfarin ár hefur aukið þrýsting á 

íþróttafélög landsbyggðarinnar að bæta aðstöðu til iðkunar. Stúlkur jafnt sem drengir eru 

ólm í að leggja stund á íþróttina og flest félög anna ekki eftirspurn mikils hluta þeirra barna 

sem vilja. Fimleikafélögin eru mörg hver með biðlista þar sem hundruð barna bíða eftir að 

geta hafið æfingar (Karen Kjartansdóttir, 2012). Meðalaldur iðkenda hefur farið stöðugt 

vaxandi frá árinu 2004 og var fjöldi iðkenda 16 ára og eldri 8,1% árið 2012 á móti 6,4% af 

heildariðkendafjölda árið 2004 (tafla 2). Stúlkur og konur eru í þó nokkuð miklum meirihluta 

og árið 2012 voru kvenkyns iðkendur 6679 eða 73,4% og karlkyns iðkendur 2417 eða 

26,6% (tafla 2).  

 

Tafla 1. Þróun iðkendafjölda í áhaldafimleikum á Íslandi frá árinu 2004 til ársins 

2012  

Ár 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Kvk 
undir 
6ár 1.217 1.156 847 1.006 966 944 747 791 595 

Kvk yfir 
6 ár 5.462 4.853 4.787 4.343 4.478 4.774 3.975 3.323 3.126 

Kk 
undir 
6ár 671 597 459 551 486 574 408 370 295 

Alls 
undir 
6ár 1.888 1.753 1.306 1.557 1.452 1.518 1.155 1.161 890 

Alls yfir 
6 ár 7.208 6.383 6.188 5.566 5.806 6.142 5.028 4.219 3.903 

Heild 9.096 8.136 7.494 7.123 7.256 7.660 6.183 5.380 4.793 
1.Tölur frá Fimleikasambandi Íslands, Helgi Jóhannesson, 4. febrúar 2013 

 

 

Tafla 2. Þróun kynja- og aldursdreifingar iðkenda í áhaldafimleikum frá árinu 2004 til 

2012  

Ár 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
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Kvk >16 
ára 6.124 5.427 5.074 4.778 4.801 5.234 4.387 3.907 3.4 

Kvk 16< 
ára 555 582 550 478 530 378 222 122 222 

Kk  >16  
ára  2.233 1.935 1.691 1.613 1.656 1.822 1.381 1.19 965 

Kk 16<   
ára 184 192 147 134 128 93 57 53 76 

Alls >16 
ára 8.357 7.362 6.765 6.391 6.457 7.056 5.768 5.097 4.365 

Alls 16< 
ára 739 774 697 612 658 471 279 175 298 

kvk alls 
 6.679 6.009 5.624 5.256 5.331 5.612 4.609 4.029 3.622 

% 16<    
ára kvk 8,3% 9,7% 9,8% 9,1% 9,9% 6,7% 4,8% 3,0% 6,1% 

Kk alls 
 2.417 2.127 1.838 1.747 1.784 1.915 1.438 1.243 1.041 

%16< 
ára kk 7,6% 9,0% 8,0% 7,7% 7,2% 4,9% 4,0% 4,3% 7,3% 

%16< 
ára alls 8,1% 9,5% 9,3% 8,7% 9,2% 6,3% 4,6% 3,3% 6,4% 

2.Tölur frá Fimleikasambandi Íslands, Helgi Jóhannesson, 4. febrúar 2013 

 

Ef borið er saman hvernig þjálfun er háttað í Bandaríkjunum má sjá að stúlkur byrja 

vanalega að æfa áhaldafimleika á aldrinum 5-6 ára. Æfingaálag eykst og á unglingsaldri 

eru stúlkurnar farnar að æfa allt að 20-30 klukkustundir á viku. Bestu áhaldafimleikakonur 

Bandaríkjanna eru áhaldafimleikakonur á heimsmælikvarða og æfa að jafnaði 24-36 

klukkustundir á viku, 12 mánuði ársins (Caine o.fl., 2003). Hér á landi er þessu eins háttað, 

stúlkur byrja að stunda áhaldafimleika 5-6 ára gamlar og klukkustundunum sem eytt er í 

fimleikasalnum fer jafnt og þétt fjölgandi eftir því sem þær eldast og hækka í 

keppnisþrepum fimleikasambandsins sem eru eins og er sex talsins (Fimleikasamband 

Íslands, 2013). Í kringum 12 ára aldur eru áhaldafimleikastúlkur sem stunda keppni farnar 

að æfa 18-20 klukkustundir á viku og hér á landi er algengt að í efstu keppnisþrepum 

(stúlkur á aldrinum 13-19 ára ) æfi einstaklingarnir allt að 24 klukkustundir á viku. 

Þjálfurum í áhaldafimleikum hér á landi býðst að sitja námskeið á vegum 

Fimleikasambands Íslands. Til þess að geta hafið slíka menntun þarf einstaklingur að hafa 

náð 16 ára aldri og lokið grunnskólamenntun. Námskeið sem boðið er upp á eru fjögur 

talsins og byggjast upp á þann hátt að grunnnámskeið fræðir um grunnþætti 

fimleikaþjálfunar og er gert ráð fyrir að ungir þjálfarar bæti við sig námskeiðum eftir því sem 

þjálfaraferill þeirra lengist. Efstu námskeiðin leggja áherslu á undirbúning iðkenda fyrir 
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keppni, meiðsli og tækniæfingar. Ekki er ljóst hvort fimleikafélög hér á landi skyldi þjálfara 

sína á þessi námskeið. Dæmigerður þjálfari í Bandaríkjunum er með menntaskólagráðu en 

enga formlega gráðu í fimleikaþjálfun, þroska barna, meiðslaforvörnum, meiðsla 

endurhæfingu eða mörgum öðrum mikilvægum þáttum sem lúta að þjálfun fimleikaiðkanda 

á öllum aldri (Sands, 2000). Hér á landi virðist ástandið vera svipað þó svo að inni á milli 

séu vel menntaðir þjálfarar. 

2.3 Faraldsfræði álagsmeiðsla í baki áhaldafimleikakvenna 

Hér á landi er algjör skortur á rannsóknum á álagsmeiðslum í baki áhaldafimleikakvenna 

og því er vitneskja um vandamálið að skornum skammti þrátt fyrir gríðarlega mikla 

ástundun ungra kvenna. Við skoðun á erlendum rannsóknum kemur í ljós að álagsmeiðsli í 

baki virðast vera meðal algengustu meiðsla í áhaldafimleikum kvenna (Caine o.fl.,2003; 

Sands o.fl., 1993). Auk þess virðist svo vera, samkvæmt samantektarniðurstöðum Caine 

og Nassar (2005) að mjóhryggur sé sá hluti hryggjar sem algengast er að verði fyrir 

meiðslum hjá áhaldafimleikakonum. Niðurstöður Bennett, Nassar og DeLano (2006) sýna 

fram á að svo virðist vera sem áhaldafimleikakonur sem keppa í hæstu erfiðleikastigum 

séu nær aldrei einkennalausar hljóti þær bakmeiðsli þar sem íþróttin er svo krefjandi fyrir 

bak þeirra. 

2.4 Álagsmeiðsli í baki áhaldafimleikakvenna 

Álagsmeiðsli í baki geta myndast á löngum tíma og er upphaf verkja nær alltaf tengt við 

hreyfingu eða ástundun íþrótta. Verkir geta komið og farið með hléum í upphafi en verða 

eftir það stöðugir ( d'Hemecourt, Gerbino og Micheli, 2000). Rannsóknir á álagsmeiðslum í 

baki áhaldafimleikakvenna sýna að þau helstu eru hryggjarliðslos (e.spondylolysis), 

Hryggjarliðsskrið (e.spondylolisthesis), hryggliðaklökkvi (e.juvenile kyphosis), afrifubrot á 

hryggjarliðum og áverkar á liðbrjóski (Bennett o.fl.,2006; Cain o.fl. 2005; d'Hemecourt o.fl., 

2000; Hollingsworth, 1996; Kruse og Lemmen, 2009). Hér á eftir verður farið yfir og gerð 

grein fyrir orsökum, áverkalýsingu og greiningu þessarra  meiðslagerða. 

2.4.1 Hryggjarliðslos og hryggjarliðsskrið 

Sýnt hefur verið fram á að álag sé orsök 75 % allra tilfella af bakverkjum hjá börnum og 

unglingum og að algengasta orsökin sé hryggjarliðslos (Hu o.fl., 2009). Hryggjarliðslos er 

það ástand þegar áverki hefur orðið á baklæga hluta (e. pars intraarticularis) 

hryggjarliðarboga. Greinist þessi áverki bæði beggja vegna (e.bilateralt) og öðru megin 

(e.unilateralt) en í lang flestum tilfellum verður áverkinn beggja vegna (Standaert og 

Herring, 2000). Samkvæmt nýlegum rannsóknum er talið að hryggjarliðslos tengist L5 

hryggjarlið í 95 % tilfella og minnka líkur á áverkanum eftir því sem ofar dregur í hryggnum 
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(Leone, Cianfoni, Cerese, Magarelli og Bonomi, 2011). Talið er víst að hryggjarliðslos sé 

áunnið vegna álags eftir endurtekin högg (e.micro-trauma) en einnig eru dæmi um að um 

fæðingargalla sé að ræða. Út frá þessum endurteknu höggum á viðkvæm svæði getur 

álagssprunga eða brot í beini byrjað að myndast (Leone o.fl., 2011). Þættir sem hafa áhrif 

á þroska einstaklingsins eins og líkamstaða og endurteknar réttihreyfingar í hrygg eru 

taldar geta átt þátt í þróun álagsbrotsins og greinist það í flestum tilvikum á unglingsaldri 

(Leone o.fl., 2011). 

Meiðslagerð þessi er vel þekkt meðal ungs íþróttafólks og það á einnig við um 

áhaldafimleikakonur (Kruse og Lemmen, 2009). Hryggur áhaldafimleikakvenna verður 

stöðugt fyrir álagi mikilla krafta þar sem æfingar sem þær framkvæma samanstanda af 

endurteknum snúningum og yfirréttuhreyfingum hryggjar (Kruse og Lemmen, 2009).  

Áverkinn getur valdið óstöðugleika í hrygg, verkjum og taugaeinkennum. Taugaeinkenni 

eru þó óalgeng í yngri einstaklingum (Leone o.fl., 2011). Hjá fimleikakonum eru verkir 

yfirleitt stöðugir og geta haft leiðni niður í rasskinnar og í aðlæga hluta neðri útlima. Margar 

fimleikaæfingar sem fela í yfiréttu- og snúningshreyfingar í baki geta aukið verkina eða 

vakið þá upp. Lendingar úr stökkum, högg  við fráspyrnu fóta í stökkseríum eða hverskonar 

álag í öxulstefnu á hrygg getur þá einnig verið einkennavaldandi (Kruse og Lemmen 2009). 

Göngulag einstaklingsins getur breyst með skertri skreflengd og ófullnægjandi sveiflufasa 

auk þess sem aukin stífni verður í aftanlærisvöðvum (e. hamstrings) (Hu, Tribus, Diab og 

Ghanayem, 2008). Í mörgum tilfellum er það svo að verkir skána að einhverju leyti við hvíld 

(Leone o.fl. 2011). 

Þegar grunur leikur á að meiðsli  af þessum toga séu til staðar er klínísk prófun ein og 

sér ekki nægilega nákvæm til þess að staðfesta ástandið og því er mikilvægt að gera 

einstaklingnum og aðstandendum hans grein fyrir mikilvægi þess að rannsaka ástandið 

enn frekar (d'Hemecourt o.fl., 2000). Rannsókn í formi tölvusneiðmyndatöku 

(e.Computerized Tomography) er talin nákvæmasta aðferð til þess að greina ástandið 

(Kruse og Lemmen, 2009). 

Hryggjarliðsskrið er næsta stig í þróun hryggjarliðslos sé ekki spornað gegn því eða að 

einstaklingurinn sé ekki látinn taka hlé frá álagi á áverkanum sem orðið hefur (Leone o.fl., 

2011). Hugtakið vísar til þess að hryggjarliður rennur yfir aðliggjandi hryggjarlið fyrir neðan 

(Motley, Nyland, Jacobs og Caborn, 1998). Slíkt gerist þegar álagsbrot á 

hryggjarliðabogum beggja vegna á sama hryggjarlið verður (Purcell og Micheli, 2009). Sú 

tegund hryggjarliðsskriðs sem líklegust er til að þróast hjá fimleikakonum er svokölluð 

isthmic hryggjarliðsskrið (Kruse og Lemmen, 2009). Slíkur áverki getur orðið í kjölfar 

álagsbrots eða vegna skyndilegs brots á hryggjarliðabogum (e. pars intraarticularis) 

(Motley o.fl., 1998). Alvarleiki hryggjarliðsskriðs er mældur í prósentum, að hve miklu leyti 
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hryggjarliður hefur skriðið yfir annan og skipt í þrjá flokka (gráður) eftir því. Sé alvarleikinn 

af gráðu eitt og tvö er talað um stöðugt ástand en fari skrið upp í gráðu þrjú og hærra er 

áverkinn orðinn óstöðugur (Motley o.fl., 1998). Mögulegt er að greina hryggjarliðsskrið með 

venjulegum röntgenmyndum en tölvusneiðmynd gefur nákvæmari niðurstöður (Kruse og 

Lemmen, 2009). 

2.4.2 Hryggliðaklökkvi (Scheuerman sjúkdómur)  

Hryggliðaklökkvi greinist í flestum tilvikum hjá ungmennum sem leggja stund á íþróttir 

sem fela í sér hraðar stefnubreytingar í réttu úr beygju stöðu hryggjar og öfugt. Ýmsar 

áhaldafimleikaæfingar valda slíku átaki og álagi á hrygg áhaldafimleikakvenna (Purcell og 

Micheli, 2009). Samkvæmt rannsóknum má rekja upphaf ástandsins til áverka, skyndilegra 

eða endurtekinna högga á ófullþroska hrygg og oft eiga einstaklingar sem greinast með 

þennan áverka í erfiðleikum með að gera sér grein fyrir hvenær einkenni byrjuðu 

(Hollingsworth, 1996).  

Sá hluti hryggjar sem oftast verður fyrir þessum meiðslum er svæðið á mótum brjóst- og 

mjóhryggjar. Einnig geta meiðslin orðið í brjósthrygg eða mjóhrygg en verði meiðslin í 

mjóhrygg hefur það mestu einkenni og verki í för með sér fyrir einstaklinginn 

(Hollingsworth, 1996). Við klíníska skoðun getur eymslasvæði litið eðlilega út en í sumum 

tilvikum borið á aukinni kúptri stöðu á mótum brjóstbaks og mjóbaks. Við virka yfirréttu ætti 

kúpta staðan að hverfa, borið getur á of mikilli fettu (e.lordosis) aðlægt meiðslasvæðinu og 

einnig hryggskekkju (Hollingsworth, 1996). Einkenni sem einstaklingarnir finna fyrir eru 

vægir til miðlungs miklir verkir og versna þeir til muna við líkamlegt álag og einnig er líður á 

daginn en hvíld dregur úr einkennum. Algengt er að stífni sé í bandvef brjóst- og mjóbaks 

sem einnig getur valdið einkennum (Purcell og Micheli, 2009). Afleiðingar ástandsins geta 

komið fram sem sprungur, (e. schmorl nodes) og afrifubrot á hryggjarliðum (Purcell og 

Micheli, 2009). Til þess að staðfesta að ástandið er hefðbundin röntgenmyndataka nægileg 

(Kruse og Lemmen, 2009).  

2.4.3 Skemmdir á liðbrjóski  

Stöðugt og langvarandi álag á hrygg getur haft þau áhrif á hrygginn að breytingar verða 

á uppröðun kollagenþráða í ytra lagi (e. annulus fibrosus) brjóskþófa hryggjar. Mjóhryggur 

fimleikakvenna er sérstaklega útsettur fyrir slíku álagi þar sem endurteknar hreyfingar eru 

einkennandi fyrir þjálfun innan áhaldafimleika (Kruse og Lemmen, 2009). Áverkar og 

skemmdir á brjóskþófum sem hrjá  áhaldafimleikakonur skiptast í tvo megin flokka: 

brjósklos (e.herniated disc) og hrörnun á liðbrjóski ( e. disc degeneration). 

 

1. Brjósklos er skaði eða rof á kjarna brjósks (e.nucleus pulposus) á milli hryggjarlið 



  

19 

sem hryggur fimleikakvenna getur orðið fyrir vegna stöðugs álags á bakið (Hollingsworth, 

1996).  Einkenni sem komið geta fram eru skerðing á göngulagi eða líkamsstöðu auk þess 

sem hugsanlegt er að taugaprófun sé jákvæð í ganglim og rétta um ökkla (e.plantarflexion) 

skert (Hollingsworth, 1996). Verkir sem eru til staðar tengjast oft beygju í baki og með getur 

fylgt vöðvaspasmi og stífni í aftanlærisvöðvum (Purcel og Micheli, 2009). Þennan áverka er 

hægt að staðfesta með segulómun (e. magnetic resonance imaging) (Hollingsworth, 1996). 

2. Hrörnun á liðbrjóski er ástand sem getur orsakast af langvarandi og miklum 

endurtekningum í áhaldafimleikaæfingum. Hrörnunin getur valdið mjóbaksverkjum og er í 

flestum tilvikum tilkomin vegna snúningsáverka eða mikils, stöðugs álags á svæði 

mjóhryggjar (Purcell og Micheli, 2009). Hreyfing og erfiði getur aukið verki einstaklingsins 

og eru verkirnir yfirleitt stöðugir og geta haft leiðni niður í mjaðmir, þjósvæði og ganglimi 

(Purcell og Micheli, 2009). Þessu fylgir oft á tíðum skyndileg skerðing á liðleika í 

aftanlærisvöðvum og minnkuð geta til þess að beygja sig fram í gegn um mjaðmir (Kruse 

og Lemmen, 2009). Hrörnun á liðbrjóski finnst yfirleitt í fullvaxta einstaklingum en vel er 

þekkt að áhaldafimleikakonur á unglingsaldri greinist með þessa gerð meiðsla (Purcell og 

Micheli, 2009). Staðfesting á þessum meiðslum fer fram með segulómun (e. magnetic 

resonance imaging)  ( Kerssemakers, Fotiadou, Jonge, Karantanas og Maas, 2009).  

2.4.4 Afrifubrot á hryggjarliðbol 

Krefjandi hreyfingar sem fela í sér endurteknar réttu og beygjuhreyfingar í baki geta 

valdið afrifubroti (e. apophyseal) á bol hryggjarliða (Purcell og Micheli, 2009). Slík meiðsli 

eru þekkt meðal áhaldafimleikakvenna og valda verkjum á mjóbakssvæði við 

beygjuhreyfingar og bæði beygja og rétta í hrygg skerðist við þennan áverka. Einnig hefur 

einstaklingrinn oft á tíðum mikið aukna vöðvaspennu í bakvöðvum (e.paraspinal) (Purcell 

og Micheli, 2009). Tölvusneiðmyndun er talin gefa nákvæmustu greininguna 

(Hergenroeder, 1998). 

2.5 Áhættuþættir álagsmeiðsla í baki 

2.5.1 Innri áhættuþættir 

2.5.1.1 Streita og viðbrögð við aðstæðum 

Streita er skilgreind sem andlegt og líkamlegt viðbragð við aðstæðum sem einstaklingur 

ræður ekki við (Herring o.fl. 2006). Þeir íþróttamenn sem þjást af mikilli streitu eru í meiri 

hættu á álagsmeiðslum en aðrir. Ef áhættuþættir streitu eru skoðaðir virðast hópar 

íþróttafólks og einstaklingar sem sem búa við mikið álag heima við eða eru með slaka 

aðlögunarhæfni gagnvart persónulegum vandamálum, vera líklegri til þess að verða fyrir 

álagsmeiðslum en aðrir (Herring o.fl., 2006). Þessar fullyrðingar styður rannsókn á 
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áhaldafimleikakonum þar sem  niðurstöður sýndu fram á lágt hlutfall jákvæðrar streitu og 

hás hlutfalls neikvæðrar streitu hjá áhaldafimleikakonum (Krasnow, Mainwaring og Kerr, 

1999). Þátttakendur voru með lágt hlutfall af jákvæðri streitu en slík streita er nauðsynleg til 

þess að örva andlegan þroska, sköpunargáfu og lífsgleði. Sú jákvæða streita getur einnig 

dregið úr neikvæðri streitu (Krasnow o.fl., 1999). Kolt og Kirkby (1996) rannsökuðu 162 

ástralskar áhaldafimleikakonur en meðal þeirra voru bæði keppendur á hæsta 

erfiðleikastigi og einnig konur sem kepptu á lægri stigum.  Niðurstöður sýndu fram á að 

aukin streita var til staðar hjá öllum þátttakendum sem hlutu einhverskonar meiðsli á þeim 

tíma sem rannsóknin stóð yfir og ekki var marktækur munur á hópunum (Kolt og Kirkby, 

1996). Streituástand veldur einbeitingarskorti sem lýsir sér með lélegri athygli, 

einstaklingurinn getur orðið eirðarlaus, fjarrænn og óöruggur með sjálfan sig. Þetta ástand 

dregur úr hæfni til þess að framkvæma flóknar æfingar og hefur þar að auki neikvæð 

líkamleg áhrif þar sem vöðvaspenna eykst og samhæfing skerðist (Herring o.fl., 2006) 

Útfrá niðurstöðum rannsókna má hugsa sér að langvarandi streituástand sem ekki er 

tekið á geti haft mikil neikvæð áhrif á frammistöðu áhaldafimleikakvenna bæði við langar 

æfingar og í keppni. Einbeitingarskortur og aðrir þættir sem streita veldur hafa hugsanlega 

mikil áhrif á hæfni þeirra til þess að læra tækniæfingar og framkvæma erfiðar æfingar sem 

valda miklu álagi á hrygg og getur dregið úr gæðum. Áhaldafimleikaæfingar krefjast mikillar 

samhæfingar, einbeitingar og vöðvastyrks, svo vari streituástand til lengri tíma má sjá að 

samspil afleiðinga streitu getur verið áhættuþáttur álagsmeiðsla í baki. 

2.5.1.2 Hugarfar og persónugerð 

Hlutverk hugarfarslegra þátta í árangri í íþróttum er umræðuefni sem hlotið hefur aukna 

athygli á undanförnum árum vegna þess hve gríðarlega mikilvæg viðbót við þjálfun það er  

fyrir íþróttafólk á öllum stigum til þess að ná hámarks árangri. Þar eru áhaldafimleikakonur 

líklega engin undantekning.  

Rannsakað hefur verið hvort hugarfar áhaldafimleikakvenna og persónuleiki geti stuðlað 

að auknum líkum á álagsmeiðslum. Sérstakar gerðir persónuleika hafa einir og sér ekki 

verið staðfestir áhættuþættir í þróun álagsmeiðsla. Herring o.fl. (2006) telja að hjá 

fimleikakonum sé ekki til nein sérstök persónugerð sem er líklegri til meiðsla en önnur. 

Þrátt fyrir það telja rannsakendur að vissir persónuþættir geti tvinnast saman og stuðlað að 

aukinni áhættu. Persónuleikaþættir eru innhverfir (e.introvert) og úthverfir (e.extrovert) 

persónuleikar, sjálfstraust eða skortur á því, fullkomnunarárátta og einnig aðrir andlegir 

þættir eins og aðgengi að andlegum stuðning, hæfileiki einstaklingsins til úrvinnslu 

vandamála, aðlögunarhæfni og metnaður (Herring o.fl., 2006). Þetta styðja niðurstöður Kolt 

og Kirkby frá árinu 1996 en í ljós kom að tengsl voru á milli hárrar innri stjórnrótar 

(e.internal locus of control) og meiðlsahættu hjá afreksáhaldafimleikakonunum. 
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Einstaklingar með háa innri stjórnrót trúa því að atburðir í lífi þeirra séu mestmegnis á 

þeirra eigin ábyrgð og þeir geti haft áhrif á þá þætti með eigin viðmóti, átaki og vinnu. Þær 

fimleikakonur vinna því harðari höndum og útsetja sig gjarnan fyrir meiðslum.   

Jákvæð tengsl milli meiðslahættu afrekseinstaklinga með háa innri stjórnrót varpar 

hugsanlega upp nokkuð skýrri mynd af þeirri gerð persónuleika sem algengt er að nái langt 

í áhaldafimleikum. Ástundun afreksáhaldafimleika krefst gríðarlega mikils af einstaklingum 

og eru það þessar persónugerðgerðir sem virðast ná lengra (Kolt og Kirkby, 1996). 

Fimleikar eru íþrótt sem byggir á að leitast að fullkomnun við framkvæmd æfinga í keppni. 

Þessum einstaklingum er hættara við að vera með fullkomnunaráráttu sem getur skilað sér 

í ofálagi án þess að einstaklingarnir geti hugsað sér að stoppa eða fá hvíld þar sem þeir 

trúa því gjarnan að meira sé betra (Kolt og Kirkby, 1996).  Fullkomnunarárátta og hræðsla 

við mistök hjá iðkendum er tengt við aukna neikvæða streitu og hærri meiðslaáhættu 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Krasnow o.fl. (1999). Fimleikakonur skilgreina sjálfar 

sig gjarnan aðeins sem fimleikakonur og líf þeirra snýst algjörlega um íþróttina og allt sem 

að henni kemur (Krasnow o.fl., 1999). Sjálfsmynd af þessum toga virðist vera nokkuð 

viðkvæm fyrir neikvæðni þar sem sjálfsmat bygðist einungis á frammistöðu í íþrótt sem 

gefur sjaldan eða aldrei færi á fullkomnun.  

Árið 2011 lögðu Lund og Myklebust, sænskir rannsóknarmenn, fram tölur sem styðja þá 

fullyrðingu að fimleikakonur vægi sér ekki. Þeir rannsökuðu sænskt hópfimleikafólk en 

hópfimleikar eru grein fimleika innan Evrópska fimleikasambandsins (European Union of 

Gymnastics, 2013) sem líkist áhaldafimleikum að því leyti að mikið er framkvæmt af sömu 

líkamlega krefjandi fimleikaæfingum. Því er mögulega hægt að yfirfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar yfir á áhaldafimleikakonur. Niðurstöðurnar sýndu að fimleikafólkið keppti í 

mörgum tilfellum á mótum þrátt fyrir að hafa hlotið bráð meiðsli stuttu fyrir keppni. Einnig 

kepptu þátttakendur þrátt fyrir að vera með einhverskonar meiðsli eða voru með 

álagsmeiðsl sem einstaklingarnir höfðu ekki jafnað sig af að fullu (Lund og Myklebust, 

2011). Önnur sænsk rannsókn á hópfimleikafólki styður þessar niðurstöður (Harringe, 

Lindblad og Werner 2004). Niðurstöður hennar sýndu að meira en helmingur eða 58% 

þáttakendanna tóku þátt í keppni á mótsdag þrátt fyrir að finna fyrir einhverjum meiðslum 

og verkjum, nýtilkomnum eða álagseinkennum. Af þátttakendunum voru fleiri keppendur í 

eldri flokkum sem kepptu þrátt fyrir meiðsli heldur en í yngri flokkum og 22% kepptu þrátt 

fyrir bakeinkenni (Harringe, Lindblad og Werner 2004). 

Ýmsar neikvæðar þjálfunaraðferðir kynda undir neikvæðar hugsanir og við slíkar 

aðstæður æfa fimleikakonurnar með því hugarfari að kvarta ekki yfir meiðslum og verkjum 

heldur halda ótrauðar áfram æfingum (Marshall, Covassin, Dick, Nassar og Agel, 2007). 
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Þess konar hegðun bendir til þess að miklar líkur séu á að undir mörgum kringumstæðum 

þróist álagsmeiðsli sem hægt væri að koma í veg fyrir. 

2.5.1.3 Líkamleg þreyta 

Áhaldafimleikar eru íþrótt sem krefst gríðarlegrar samhæfingar allra skynkerfa og 

líkamshluta. Áhaldafimleikakonur eyða gífurlegum tíma inni í fimleikasalnum og æfingaálag 

virðist sjaldan gefa kost á hvíldartímabilum. Verði þær fyrir meiðslum af einhverju tagi eru 

hugsanlegt að miklar líkur séu á því að hægt sé að finna ótal æfingar sem hægt er að vinna 

með án þess að það hafi teljandi áhrif á meiðslasvæðið. Því ber að veita því athygli hvort 

sú hvíld sem fimleikakonur fá sé nægileg til þess að hafa tilætlandi jákvæð áhrif á 

líkamsstarfsemi þeirra. 

Yfirþyrmandi aðstæður geta valdið ofjálfun stoðkerfissins sem orsakast vegna of mikils 

andlegs, lífaflfræðilegs eða líkamlegs álags (Vain og Kums, 2002). Hæfilegt álag á 

líkamann veldur jákvæðum viðbrögðum á meðan óhófleg lengd og ákefð þjálfunar getur 

orsakað lakari aðlögun frumu- og vefjaviðbragða sem rekja má beint til ójafnvægis milli 

álags og endurheimtar. Þessi viðbrögð geta leitt til ofþjálfunarástands eða verið hluti af því. 

Í kjölfar ástandsins geta sprottið upp stoðkerfismeiðsli, breytingar geta orðið á liðferlum og 

vöðvastyrk eða vöðvavinnu, liðleika og jafnvægi getur orðið fyrir skerðingu og 

álagsviðbrögð í beinum geta gert vart við sig (Vain og Kums, 2002). 

Vitað er að hryggurinn hefur sérhæfða upptökuhæfileika (e.absorbtion) og teygjuvirkni (e. 

elastic) og þegar álag er lagt á hann vinnur þessi mekanismi rétt vegna lögunar hryggjar og 

brjóskþófa milli hryggjarliða. Við ítrekað ofálag í langan tíma geta orðið brjóskbeytingar á 

brjóskþófum milli hryggjarliðanna. Þá nær hryggjarsúlan ekki að taka inn þá orku sem hún 

verður fyrir og álag verður skaðlegt  (Vain og Kums, 2002). 

Rannsókn á söðuleika bols áhaldafimleikakvenna leiddi í ljós að undir kringumstæðum 

þar sem bolvöðvar höfðu verið þreyttir með æfingum sem líktu eftir fimleikaæfingum með 

svipaðri ákefð, hafði stöðugleiki bols minnkað (Dieen, Luger og Eb, 2012). Ekki var hægt 

að meta nákvæm áhrif þreytu á stöðugleika bols en útkoman sýndi þó að þreyttar 

fimleikakonur væru í meiri áhættu fyrir meiðslum við krefjandi fimleikaæfingar og þar af 

leiðandi hryggur þeirra og bakvöðvar útsettari fyrir auknu álagi.  

Auk þess sem stöðugleiki minnkar er möguleiki á að þreyta í vöðvum þau áhrif að 

hreyfistjórnun við framkvæmd flókinna fimleikaæfinga, verði slakari og er hætta á að 

fimleikakonurnar klári þá ekki æfingar sínar nógu vel til að ná fullnægjandi lendingum. 

Lendingar niður á undirlag geta þar af leiðandi orðið óheppilegri og líkamstaða sem 

æskilegt er að náist er ekki undirbúin.  

2.5.1.4 Aldur 

  Áhaldafimleikastúlkur hefja stífar æfingar mjög ungar að aldri. Keppnisferill hefst mjög 
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snemma og endist í kringum 10 til 15 ár. Hann endar því fyrr heldur en til dæmis hjá 

áhaldafimleikakörlum sem halda áfram keppni mun lengur. Skiptar skoðanir eru um hvort 

svo mikil þjálfun hjá ungum börnum hafi áhrif á þróun bakmeiðsla (Sands, 2000).  

  Fimleikaþjálfurum er mjög umhugað um þann aldur sem iðkendur þeirra byrja að læra 

vissar æfingar og hversu þroskuð börnin eru í hreyfingum. Engar traustar læknisfræðilegar 

eða vísindalegar tillögur eru um hvenær heppilegt eða áhættulaust er að byrja að kenna 

ungum stúlkum vissar æfingar sem valda mestu álagi á líkamann (Sands, 2000). 

Ef borin eru saman meiðsli grunnhópa- og framhaldshópaiðkenda kemur í ljós að báðir 

hóparnir eru líklegir til að þróa með sér álagsmeiðsli, hvor á sinn hátt. Caine o.fl. (2003) 

rannsökuðu meiðslatíðni og gerð hjá tveimur aldurshópum og niðurstöður sýndu að ekki 

var marktækur munur á milli hópanna tveggja. Annar hópurinn var skipaður stúlkum fram 

að kynþroskaaldri og hinn var framhaldshópur skipaður unglingsstúlkum og ungum konum. 

Yngri iðkendur sem og eldri þróuðu með sér álagsmeiðsli í baki. 

Samkvæmt annarri rannsókn virtist þó sem eldri áhaldfimleikakonur væru líklegri til 

álagsmeiðsla en yngri og ástæðan talin líklega sú að þeir keppendur höfðu mun lengur 

verið undir því mikla líkamlega álagi sem ástundun áhaldafimleika veldur (Steele og White, 

1986). Einnig væru keppendur líklegri til þess að hafa verið með gömul meiðsli sem gætu 

haft áhrif eða jafnvel valdið álagsmeiðslunum. Sammála þessum niðurstöðum voru Kolt og 

Kirkby (1999) en niðurstöður rannsóknar þeirra færðu einnig rök fyrir því að eldri keppendur 

á hæsta erfiðleikastigi (e.elite) voru líklegri til þess að vera með álagsmeiðsli heldur en 

yngri keppendur. 

Goldstein o.fl. (1991) sýndu fram á að því fleiri klukkustundir á viku sem 

áhaldafimleikakonur æfðu og því hærra keppnisstig sem þær kepptu á, því algengari voru 

álagsmeiðslin. Niðurstaða þeirra var að 9% yngri keppenda, 43% afreks keppenda og 63% 

af þeim áhaldafimleikakonum sem voru á Ólympíustigi reyndust með óeðlileg 

hryggeinkenni eða breytingar í hrygg og hækkandi aldur keppenda tengdist meiri líkum á 

meiðslunum (Goldstein, Berger, Windler og Jackson, 1991).   

Þegar vaxtarkippur á sér stað eiga sinar og vöðvar það til að halda ekki í við öran vöxt 

aðliggjandi beina. Við það myndast ójafnvægi í starfrænni samvinnu vöðva og liðleiki 

minnkar eða tapast (Purcell og Micheli, 2009). Slíkir vaxtarkippir eru algengir á 

unglingsárum en á þeim tíma eru svæði í hrygg einstaklinganna þar sem brjósk vex og 

ófullþroska bein sem er viðkvæmt fyrir togi, samþjöppun og í raun hverskyns álagi. Þessi 

tilteknu svæði eru oftar en ekki veikasti hluti hryggjar þegar hann verður fyrir áhrifum krafta  

við framkvæmd flókinna fimleikaæfinga (Purcell og Micheli, 2009). Vegna þessa virðist sem 

áhaldafimleikakonur á unglingsaldri séu útsettar fyrir álagsmeiðslum í baki,  
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2.5.1.5 Innri kraftar: Líkamsbygging og líkamsstaða 

Slök líkamstaða hefur verið nefnd sem einn áhættuþáttur meiðsla í áhaldafimleikum. Hér 

er vísað til þess hvernig áhaldafimleikakonan heldur líkamsstöðunni í gegn um 

fimleikahreyfingar og æfingar.  Sé líkamsstaða slök getur óæskilegt álag orðið á stoðkerfi í 

gegn um æfingar með rangri dreyfingu krafta og líkamsþunga á strúktúra sem ekki eru 

gerðir fyrir slíkt álag. Slök líkamsstaða er orsök vöðvaslappleika, aflögunar á stoðkerfi eða 

einfaldlega vegna kæruleysi iðkandans (Daly, Bass og Finch, 2001).  

Innri hreyfiorkukraftar (e. kinetics) eru kraftar sem einstaklingurinn sjálfur myndar með 

samspili, samhæfingu og vinnu líkamshluta sinna. Sé vöðvaósamræmi til staðar einhverra 

hluta vegna geta þessir kraftar unnið á móti einstaklingnum. Þeir kraftar sem vinna á móti 

góðrar líkamsstöðu eru aðallega stirðleiki í vöðvum og sinum. Hreyfing hryggjar er háð 

samstylltri vinnu bolvöðva og liðleika í mjaðmagrind (d'Hemecourt o.fl., 2000). Í 

áhaldafimleikum kvenna er algengt að slök líkamsstaða komi fram sem aukin sveigja (e. 

lordosis) í mjóbaki (Daly o.fl., 2001). Aukin sveigja í baki veldur samþjöppun á baklæga 

hluta hryggjar á meðan aukin mjóbaksbeygja veldur samþjöppunarálagi á brjóskþófa og 

framlæga hluta hryggjar (d'Hemecourt o.fl., 2000). Þættir sem geta valdið aukinni sveigju í 

mjóbaki eru framsnúningur á lærlegg (e.femoral anteversion), stuttur mjaðmabeygjuvöðvi 

(e.iliopsoas) og stífur brjóst- og mjóbaksbandvefur sem einnig eykur stífni bols. Séu 

kviðvöðvar slakir veita þeir ekki mótvægi við tog á mjaðmagrind aftanfrá og valda því líkum 

á aukinni sveigju (d'Hemecourt o.fl., 2000). 

Framsnúningur á lærlegg vinnur á móti afturhalla á mjaðmagrind (e.posterior tilt) og er 

því algengt hjá áhaldafimleikakonum með slíka byggingu að aukin fetta (e.lordosis) í 

mjóbaki sé til staðar þegar þær framkvæma æfingar sem krefjast afturhalla á mjaðmagrind 

(d'Hemecourt o.fl., 2000). 

Annar þáttur sem getur haft áhrif á álag á hrygg er ónógur styrkur djúpbolvöðva. 

Stöðugleikavöðvar hryggjarinns, eiga að vinna saman við að draga úr höggum og verja 

bein gegn álagi (d'Hemecourt o.fl., 2000). Séu þessir vöðvar ekki nægilega þjálfaðir verja 

þeir ekki hrygginn fyrir því álagi sem hann verður fyrir við hopp og stökk áhaldafimleika. 

 Rannsakendurnir Steele og White (1986) leituðust við að finna samband milli 

líkamsbyggingarþátta og meiðslaáhættu. Gerðu þeir 20 mælingar á 40 fimleikakonum. Þeir 

athuguðu ofhreyfanleika, almennan liðleika, stöðu hryggjar og líkamshlutföll (Steele og 

White, 1986). Með útkomunni úr rannsókn þeirra má sjá að hægt er að sjá fyrir bæði stóra 

áhættuþætti og minni með því að skoða fimm breitur: Aldur, hæð, þyngd, sveigju í 

mjóhrygg og vöðvabyggingu. Aukin mjóbakssveigja jók hættuna á þróun bakmeiðsla, 

stúlkur og konur með slaka vöðvabyggingu voru í meiri áhættu og að vera lágvaxinn 

(e.short stature) miðað við aðrar var einnig áhættuþáttur einkum ef konurnar voru í þyngri 
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kantinum. Steele og White (1986) nefna einnig að þrátt fyrir að gengið hafi verið útfrá þeirri 

fullyrðingu í upphafi rannsóknar þeirra að samband væri á milli álagsmeiðsla og 

ofhreyfanleika hafi komið í ljós að ekki sé tenging þar á milli. Vilja höfundar meina að með 

þessar upplýsingar sé hægt að gefa einstaklingum í áhættuhópum ráð um hvernig eigi að 

forðast meiðsli (Steele og White, 1986).  

2.5.2 Ytri áhættuþættir  

2.5.2.1 Þjálfunaraðferðir 

Þjálfunaraðferðir eru margar og mismunandi og geta þær verið jákvæðar og 

uppbyggjandi en einnig neikvæðar og niðurbrjótandi. Þjálfunaraðferðir virðast koma inn á 

tvo meginþætti sem tengjast áhættu álagsmeiðsla hjá áhaldafimleikakonum: Annars vegar 

aðferðir sem tengjast andlegu ástandi iðkenda og hins vegar aðferðir sem tengjast 

uppbyggingu líkamlegrar þjálfunar með tilliti til ákefðar, magns og endurtekninga.  

Andlegar þjálfunaraðferðir virðast gera mikið gagn þegar tengsl þeirra við meiðslahættu 

eru skoðuð. Í áhaldafimleikum kvenna er hlutverk fimleikaþjálfarans margþætt  og felur 

meðal annars í sér að vera kennari, samskiptaaðili, sálfræðingur í mörgum tilfellum og í 

tilvikum þar sem áhaldafimleikakonurnar æfa langt frá heimilum sínum þjónar hann 

hlutverki íhlaupaforeldris (Daly o.fl., 2001). Krasnow o.fl. (1999) halda því fram að 

hugsanlegt geti verið að ýmsar þjálfunaraðferðir ýti undir fullkomnunaráráttu og hræðslu við 

mistök hjá fimleikakonum vegna þess hve miklar kröfur eru gerðar á  þær frá unga aldri. 

Fullkomnunarárátta og hræðsla við mistök í perónugerðum eru tengdir við aukna neikvæða 

streitu og hærri meiðslahættu (Krasnow o.fl.,1999) Marshall o.fl. (2007) nefna að 

áhaldafimleikakonur séu gjarnar á að kvarta ekki undan verkjum og er ástæðan gjarnan 

þrýstingur frá þjálfara einstaklingsins að halda áfram æfingum þrátt fyrir meiðsli. Þjálfarar 

eldri kynslóða viðhalda gamaldags hegningar- og umbunaraðferðum og veikleikar iðkenda 

eru ekki samþykktir. Fimeikakonurnar eiga að vera eins og vélmenni sem undir öllum 

kringumstæðum framkvæma gallalausar æfingar (Marshall o.fl., 2007).   

Þegar áhaldafimleikakonur huga að því að æfa nýjar æfingar er líkamleg uppbygging 

mjög mikilvægur þáttur í að undirbúa þær fyrir álagið sem felst í miklu magni þjálfunar. 

Líkamleg hreysti hefur verið metin útfrá líkamsbyggingu, styrk og liðleika (Sands, 2000). 

Afreksáhaldafimleikakonur virðast æfa á þann hátt að þær þola hátt magn æfingatíma. 

Þrátt fyrir það er algengt að þjálfarar með of litla menntun sjái ekki mikilvægi þess að 

undirbúa þær líkamlega fyrir þetta mikla magn æfingatíma svo þær þoli álagið og ungum 

þjálfurum hættir til þess að herma eftir þjálfunaraðferðum sem viðhafðar eru á hæstu 

erfiðleikastigum. Þó svo að þær aðferðir séu oft á tíðum hentugar fyrir 

afreksáhaldafimleikakonur eru þær misnotaðar á þann hátt að þær eru yfirfærðar yfir á of 
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unga iðkendur eða iðkendur sem hafa ekki burði til þess að þola slíkt álag. Slíkt getur haft 

slæmar afleiðingar í för með sér (Sands, 2000). 

Sands (2000) heldur því fram að þekkt sé að fimleikakonur plati sig oft á tíðum í form á 

þann hátt að þær einfaldlega framkvæma æfingarnar aftur og aftur þangað til líkamlegir 

burðir hafa náðst til þess að framkvæma æfinguna á réttan hátt. Nægilega gott 

líkamshreysti er þá oft ekki til staðar áður en einstaklingarnir byrja að framkvæma 

æfingarnar. Dieen o.fl. (2012) nefna að aukin vitneskja um mikilvægi þess að styrkja 

stöðugleikavöðva og djúpa vöðvakerfi bols hafi undanfarin ár breiðst út um fimleikaheiminn 

og þjálfarar efstu erfiðleikastiga séu yfirleitt meðvitaðir um það. Fimleikakonur eru því 

almennt sterkari en áður og þola betur aukið álag. Þjálfarar þurfi þó að taka þolþjálfun 

bolvöðva auk jafnvægisæfinga inn í áætlanir sínar svo fimleikakonurnar séu megnugar til 

þess að bera sig uppi undir öllum kringumstæðum (Dieen o.fl., 2012). 

Fimleikaþjálfarar afla sér gjarnan upplýsinga um endurtekningar á ákveðnum æfingum 

og æfingamagn sem áhaldafimleikakonur vinna eftir annarstaðar í heiminum og haga álagi 

á sína eigin iðkendur  í samræmi við það. Með því er markmiðið að reyna að halda 

samkeppnishæfni við önnur fimleikafélög eða þjóðir (Sands, 2000). Má vera að í slíkum 

tilfellum sé aðstaða til iðkunar önnur og jafnvel iðkendur á allt öðru getustigi. Þjálfun er talin 

skila mestu sé álagið byggt upp með stignun í hringrás (e.cyclically progressive). Þrátt fyrir 

að reynt hafi verið að dreifa boðskap nútímalegri þjálfunaraðferða til þjálfara er mjög 

algengt að þjálfunaraðferðir séu byggðar upp óreglulega (e.sporadic) og þjálfunarálag 

aukist til muna á síðustu vikum fyrir mikilvæga keppni (Sands, 2000). 

Sands (2000) telur að magn  þjáfunarálags sem fimleikakonur æfa undir sé hægt að 

meta með því að skoða þjálfunarákefð og þjálfunarmagn (e.volume). Þjálfunarmagn er 

hægt að meta í klukkustundum á dag, hversu marga daga er æft eða fjölda fimleikaæfinga 

í æfingalotu (e.routine). Þjálfunarákefð er hægt að meta með því að mæla endurteknar 

fimleikaæfingar á mínútu, lífaflfræðilegt álag og erfiðleikagildi æfingar sem framkvæmd er. 

Endurteknar fimleikaæfingar á mínútu og lífaflfræðilegt álag eru lítið notaðar mælieiningar 

og algengast er að erfiðleikagildi æfinga sé haft til viðmiðs. Slík erfiðleikagildi eru skráð í 

alþjóðlegum dómarareglum (e. code of points). Magn líkamlegs álags virðist samkvæmt 

þessu háð því hversu hátt erfiðleikastig er á þeim æfingum innan heillar æfingalotu (Sands, 

2000). 

Stöðug aukning á erfiðleikastigum æfinga sem einstaklingarnir framkvæma og fjölda 

skipta sem þær eru látnar endurtaka þessar æfingar hefur verið nefnd sem áhættuþáttur 

meiðsla (Sands, 2000). Áhaldafimleikakona virðist vera líkleg til þess að þróa með sér 

álagsmeiðsli vegna þeirrar nauðsynjar að endurtaka sömu æfingarnar hundruðum eða 

jafnvel þúsundum sinnum til þess að öðlast öryggi við framkvæmd æfingarinnar. 
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Einstaklingurinn lendir í sömu líkamsstöðu í gegnum þessar endurtekningar og kraftarnir 

sem verka á líkamann við slík högg eru gríðarlegir og lítið svigrúm er fyrir fjölbreytileika við 

þjálfun vegna þess hversu sérhæfar fimleikaæfingar eru (Sands, 2000). 

Samkvæmt Caine o.fl. (2003) skapast áhætta á meiðslum þegar þjálfari eða 

fimleikakona meta árangur með því að skilgreina hlutfall þess sem iðkandinn bætir sig eða 

æfir á ákveðnu tímahlutfalli. Þetta má skilja þannig að áhaldafimleikastúlka æfir sérstaka 

æfingu og á að framkvæma hana 20 sinnum svo að takist vel til og hefur til þess 15 

mínútur. Takist henni það ekki er árangur hennar talinn slakur. Þetta getur stóraukið 

æfingaálag á allan líkamann eða ákveðna líkamshluta eftir því hvaða æfingar iðkandinn er 

að leggja áherslu á. Niðurstöður Caine o.fl. (2003) sýndu einnig að tengsli milli þreytu og 

æfingamagns átti stóran þátt í þróun meiðsla hjá þeim einstaklingum sem æfðu meira en 

20 klukkustundir á viku og ef áhaldafimleikakonurnar eyddu löngum tíma á sama 

fimleikaáhaldi og framkvæmdu sömu æfingar jókst meiðslaáhættan mikið sökum 

einbeitingarskorts. Purcell og Micheli (2009) eru sammála þeim og telja að meiðsli eigi það 

til að taka sig upp þegar æfingar eða keppni standa yfir í langan tíma í einu, sem er einmitt 

eins og afreksfimleikakonur æfa. Erfitt er að segja til um hversu mikið magn er of mikið og 

mismunandi er milli einstaklinga hversu mikla ákefð hver og einn þolir (Purcell og Micheli 

2009). Meðalfjöldi æfingatíma á viku og að hækkandi ákefð og fleiri æfingatímar hafa 

einnig sýnt sig auka hættu á meiðslum (Goldstein o.fl., 1991). Þessi sama rannsókn sýndi 

að þegar æfingatímum var fjölgað úr 15 klukkustunum á viku hækkaði áhættan á meiðslum 

úr 13% upp í 57%. 

2.5.2.2 Aðstaða til iðkunar 

Þó svo að líkamlegt álag hafi aukist á áhaldafimleikakonur á síðustu árum með erfiðari 

æfingum þá hafa á sama tíma fimleikaáhöldin sem fimleikakonurnar æfa og keppa á, auk 

annarskonar æfingabúnaðar, verið uppfærð og fjaðra betur en fyrr (Sands, 2000).  

Áhaldafimleikakonur keppa og æfa á fjórum fimleikaáhöldum: Gólfæfingum, stökki yfir hest, 

jafnvægisslá og tvíslá. Þessi áhöld hafa í áranna rás þróast og er gríðarlegur gæðamunur á 

þeim sem viðurkennd eru í dag miðað við áhöld sem notuð voru fyrir 50 árum síðan 

(Sands, Caine og Borms, 2003). Ekki er langt síðan að fimleikafólk gerði gólfæfingar á 

viðargólfi án gorma, planka eða mottu til að mýkja högg. Jafnvægisslár og stökkhestar voru 

ófóðruð og aðeins úr viði, án nokkurrar fjöðrunar. Þá voru lendingardýnur sem ætlaðar eru 

til þess að draga úr höggum gerðar úr hrossahári og svipaði til júdódýna. 

Nú til dags eru áhöld vel fjaðrandi og bólstruð, lendingadýnur þykkari og margskonar 

tæki til mótttöku og kennslu fimleikaæfinga. Sértilgerðar púðagryfjur eru í flestum vel 

búnum fimleikasölum þar sem fimleikafólk getur þjálfað sig í nýjum stökkum og æfingum. 

Stöðugt er verið að uppfæra áhöld og þróa til hins betra með öryggi iðkenda í huga en sú 
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uppfærsla hefur gengið hægt. Ástæðan er sú að áhaldafimleikum fylgir gríðarlegt magn 

allskyns tækja, dýna að ekki sé nefnt allt það gríðarlega pláss sem þarf til þess að hægt sé 

að æfa það sem ætlast er til. Þetta mikla magn búnaðar kostar mikið fjármagn og því þarf 

að veita íþróttafélögum um heim allan svigrúm til þess að standast straum þessarrar 

þróunnar (Sands o.fl., 2003).  

Við fimleikaæfingar á þessum áhöldum verður líkami iðkenda fyrir miklum kröftum. 

Uppstökk og lendingar leggja mikið álag á hrygginn og í mörgum æfingum er álagið á hann 

sérstaklega mikið í yfirréttu eða snúningi (Kruse og Lemmen, 2009). Sands (2000) nefnir 

að kraftar sem verka á fimleikakonu frá áhöldum í stökkum og lendingum sé á bilinu 5-17,5 

sinnum líkamsþyngd áhaldafimleikakvennanna. Áhaldafimleikakonur eru berskjaldaðar fyrir 

hárri tíðni lendinga úr mikilli hæð og telja Gittoes og Irwin (2012) að lóðréttur gagnstæður 

mótkraftur geti verið meira en níföld líkamsþyngd kvennanna. Fimleikaæfingar á tvíslá 

krefjast mikils togs á bol fimleikakvenna og niðurstöður úr rannsókn Kruse og Lemmen 

(2009) sýndu að togkraftur á hrygg í sveiflu fór upp í allt að 6,5-9,2 sinnum líkamsþyngd 

einstaklingsins. Æfingaáhöld sem er illa viðhaldið eða eru úrelt geta hugsanlega verið 

áhættuþáttur fyrir álagsbakmeiðsl áhaldafimleikakvenna. Séu æfingar framkvæmdar undir 

slíkum kringumstæðum í langan tíma má hugsa sér að álag á stoðkerfi iðkenda geti verið 

skaðlegt þar sem svo miklir kraftar verka á hrygg einstaklinganna. 

2.6 Hlutverk sjúkraþjálfara í forvörnum og heilsueflingu 
áhaldafimleikakvenna 

Segja má að skjólstæðingur sé lykiluppspretta að þekkingu sjúkraþjálfara á vandamáli 

skjólstæðingsins sjálfs (Jensen, Gwyer, Shepard og Hack, 2000). Góðir sjúkraþjálfarar eiga 

að sjá mikilvægi þess að hafa skilning á félagslegum og sálfræðilegum þáttum 

skjólstæðingsins og rýna ekki einungis í læknisfræðilega greiningu. Skjólstæðingsmiðuð 

nálgun er sú nálgun sem sjúkraþjálfara er hollt að temja sér og má öðlast með því að 

hlusta með opnum huga á skjólstæðinginn (Jensen o.fl., 2000). Hver og einn 

skjólstæðingur er þannig einstakur og ekkert tilfelli sem sjúkraþjálfari tekst á við er eins. Ef 

hugað er að hvert hlutverk íþróttasjúkraþjálfara er gagnvart íþróttamanneskju virðist það 

hlutverk margþætt.  

Bulley o.fl. (2005) lýsa íþróttasjúkraþjálfara sem viðurkenndum fagaðila sem býr yfir 

þróaðri hæfni í að kynna örugga þátttöku í líkamlegri þjálfun, er ráðgefandi og aðlagar sig 

að endurhæfingu og þjálfunarnálgun í meðferð. Markmið með því er að koma í veg fyrir 

meiðsli, ná upp heppilegri færni og taka þátt í að bæta frammistöðu íþróttafólks á öllum 

aldri í hvers konar getuflokki, hjá einstaklingum sem og hópum eða liðum. Á hann að 

tryggja að notuð sé sannreynd meðferð og nota íþróttamiðaða þekkingu. 

Íþróttasjúkraþjálfarar þurfa stöðugt að vera tilbúnir til þess að bæta við sig þekkingu, 
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gagnrýna gamlar aðferðir sem og nýjar, vinna í takt við nýjar hugmyndir og nota sannreynd 

meðferðarform. Hlutverkum íþróttasjúkraþjálfara skiptir Bulley í fjóra þætti: Forvarnir gegn 

meiðslum, meðferð, endurhæfingu og eftirfylgni (Bulley o.fl., 2005).  

 

2.6.1 Sjúkraþjálfari í heimi áhaldafimleika 

Það hlutverk sem sjúkraþjálfari  hefur í forvarnarstarfsemi gegn meiðslum getur skipt 

miklu máli í að fyrirbyggja álagsmeiðsli í baki hjá áhaldafimleikakonum. Það styðja Daly 

o.fl. (2001) sem telja kennslu og fræðslu vera undirstöðu meiðslaforvarna. 

  Ef sjúkraþjálfari á að geta boðið upp á hagnýtar upplýsingar sem ætlast er til að gagnist 

við forvarnarstarfsemi er nokkuð ljóst að hann þarf að hafa þekkingu á íþróttinni sjálfri og 

áhættuþáttum meiðsla. Bulley o.fl. (2005) nefna ýmsa þætti sem íþróttasjúkraþjálfari þarf 

að huga að við vinnu sína með íþróttafólki almennt. Þessa þætti ætti að vera hægt að 

yfirfæra yfir á starf íþróttasjúkraþjálfara með áhaldafimleikakonum.  

 Samkvæmt Bulley o.fl. (2005) þarf íþróttasjúkraþjálfari að geta greint áhrif æfinga og 

þjálfunar á líffærafræði mannsins, hafa þekkingu á þjálffræði, aflfræði og hreyfingafræði. 

Íþróttasjúkraþjálfari þarf að tvinna saman íþróttamiðaða, og vísindalega þekkingu sína til 

þess að styðja lýsingu á mekanisma meiðslaþróunar og hugsanlegan alvarleika þeirra. 

Notast þarf við þróaða þekkingu á hreyfimynstrum til þess að túlka og skilja þær miklu 

kröfur sem gerðar eru á líkama íþróttamannsins. Æfingar sem fimleikakonur framkvæma 

eru gríðarlega sérhæfðar og hreyfingafræðilega flóknar og því virðist það mikilvægt að  

sjúkraþjálfari sem ætlar sér að meta áhættur íþróttarinnar, geri það út með þekkingu á 

íþróttinni. Sjúkraþjálfari sem vinnur með fimleikakonur þarf að kynna sér þær æfingar sem 

krafist er að fimleikakonan æfi og geti framkvæmt. 

Annar mikilvægur þáttur sem Bulley o.fl. taka fram er mikilvægi þess að sjúkraþjálfarinn 

kynni sér  reglugerðir íþróttarinnar og hugsanleg áhrif á þjálfunaraðferðir sem notaðar eru. 

Þjálfunaraðferðir geta verið áhættuþáttur meiðsla auk þess sem búnaður og aðstaða til 

þjálfunar er mjög mismunandi milli íþróttafélaga (Bulley o.fl., 2005). Íþróttasjúkraþjálfari þarf 

því að draga fram mjög nákvæma sögu einstaklingsins til þess að koma auga á líkamlega 

eða andlega þætti sem benda til aukinnar áhættu á álagsmeiðlum hjá 

áhaldafimleikakonum. Til þess að það sé mögulegt þarf þekking að vera til staðar á innri og 

ytri þáttum sem hafa áhrif á og eru áhættuþættir bakálagsmeiðsla í áhaldafimleikum (Bulley 

o.fl., 2005).  

Þegar sjúkraþjálfari hefur safnað slíkum upplýsingum virðist vera sem margbreytileiki 

áhættuþátta sé gríðarlegur og því augljóst að forvarnarstarfsemi sé viðeigandi og þörf. Þá 

nefna Bulley o.fl. (2005) að sjúkraþjálfari þurfi að vera gagnrýninn á rannsóknir sem gefnar 

hafa verið út og fjalla um meiðsli, meiðslaáhættu og matstækni sem notuð er til þess að 
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meta slíka áhættuþætti. Rannsóknir þarf að uppfæra stöðugt og koma þurfi upp viðmiðum 

mælinga. 

Forvarnarstarfsemi sem tekur á öllum áhættuþáttum lítur út fyrir að þurfa að beinast að 

öllum þeim aðilum sem tengjast íþróttinni, fimleikakonunum sjálfum, þjálfurum, 

aðstandendum og stjórnendum fimleikafélaga. Til þess að ná til slíks fjölda virðist sem 

skipulögð fræðsla til þessa hóps sé hentugasta forvarnaaðferðin. 

2.6.2 Fræðsla um áhættuþætti og forvarnir 

Eitt það mikilvægasta sem sjúkraþjálfarar þurfa að búa yfir er góð samskiptahæfni 

(Potter,Gordon og Hamer,2003). Góð tjáskipti, kurteisi og hæfileiki til þess að fræða og 

kenna skjólstæðingum eru nauðsynlegir hæfileikar og sjúkraþjálfari þarf að mæta 

skjólstæðingum sínum þar sem þeir eru staddir svo þeir geti á einhvern hátt myndað 

tengsl. Nái sjúkraþjálfari slíkum tengslum er líklegt að fræðsla sem hann veitir nýtist betur.  

Adirim og Cheng (2003) hafa skipt forvörnum í áhaldafimleikum í þrjá flokka sem 

hentugir eru til þess að vinna forvarnarstarf útfrá. Fyrst er um að ræða inngrip með fræðslu 

um hegðun og hugsunarhátt iðkenda, í öðru lagi íhlutun í umhverfi sem einstaklingarnir lifa 

og æfa í. Í þriðja lagi afskipti af reglum í áhaldafimleikum. Það sem fyrst um ræðir myndi 

hugsanlega flokkast sem bein fræðsla sem beinist að fimleikakonunum sjálfum, þjálfurum 

og aðstandendum fimleikakvennanna. Íhlutun í umhverfisaðstæður gæti verið fræðsla 

hugsuð fyrir þálfara, aðstandendur og hugsanlega aðila í stjórn íþróttafélaga. Þriðji 

þátturinn væri athugasemdir sjúkraþjálfara til Alþjóðlega fimleikasambandsins sem sér um 

reglugerðir íþróttarinnar. Hér á eftir verður fjallað ítarlega um tvo fyrstu þættina. 

2.6.2.1 Íhlutun og fræðsla um hegðun og hugsunarhátt iðkenda 

Þegar sjúkraþjálfari vinnur með áhaldafimleikakonum þarf hann að hugsa út fyrir 

rammann og taka til athugunar alla þá andlegu þætti sem geta tengst eða haft áhrif á 

skjólstæðinga. Andlegir þættir eins og metnaður einstaklingsins gagnvart íþróttinni, líðan 

gagnvart meiðslum, stuðningur sem einstaklingurinn býr við og mismunandi 

aðlögunaraðferðir sem einstaklingar temja sér við álag er mjög einstaklingsbundið (Bulley 

o.fl., 2005). Þar sem þróun fullkomnunaráráttu og hárrar innri stjórnrótar eru mikilir 

áhættþættir meiðsla virðist svo vera sem hentugt sé kynna fyrir viðkomandi aðilum 

hverskonar hugsunarháttur og hegðun stuðli að heilbriðri sjálfsmynd og góðri líðan og 

jafnframt hverskonar hugsanir brjóti iðkanda niður og skerði afköst. Fræðsla þarf að vera 

um áhrif viðhorfa og hegðunar sem leggja áherslu á að tengja verki eða meiðsli við 

aumingjaskap og það að vera einskis virði. Slík viðhorf geta átt við um slagorð eins og "go 

hard or go home" eða "no pain, no gain". Hugsunarháttur af þessum toga getur hugsanlega 

hvatt til hegðunar þar sem áhaldafimleikakonurnar hlífa sér ekki eða kvarta ekki þegar þær 
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finna fyrir bakverkjum en slíkt getur leitt til alvarlegri meiðsla. Purcell og Micheli (2009) telja 

það gríðarlega mikilvægt að kynna fyrir viðkomandi aðilum að bakverkir séu ekki hluti af 

íþróttinni eða eðlilegt ástand. Sé einstaklingur með verki sem aukast sérstaklega við þjálfun 

er mikilvægt að rannsaka hvað liggur að baki til þess að forðast alvarleg meiðsli (Purcell og 

Micheli, 2009)  

Þar sem vitað er að streita getur aukið meiðslahættu getur aðkoma sjúkraþjálfara gegnt 

mikilvægu hlutverki við að fræða um hugsanlega streituvaldandi umhverfisþætti. Hægt er 

að fjalla um neikvæð áhrif streitu bæði á líðan einstaklingsins og frammistöðu og útskýra 

mikilvægi þess að draga á sem mestan hátt úr streituvaldandi þáttum og neikvæðum 

þjálfunaraðferðum. Streita (e. high life stress) hefur verið tengd við neikvæðar tilfinningar 

og hegðun á borð við reiði, þunglyndi, spennu, þreytu, og ringulreið hjá afreksíþróttafólki 

(Galambos, Terry, Moyle og Locke, 2005). Sjúkraþjálfari ætti að kenna mikilvægi þess að 

vera á varðbergi fyrir slíkum almennum vanlíðunareinkennum. Vitað er til þess að góður 

félagslegur stuðningur getur dregið úr streitu (Krasnow o.fl., 1999) og því er mikilvægt að 

aðstandendur og þjálfarar fylgist með og séu meðvitaðir um félagslega aðstöðu 

áhaldafimleikakvenna. Að auki getur kennsla á streitustjórnun dregið úr meiðslatíðni hjá 

íþróttafólki (Herring o.fl., 2006). Sjúkraþjálfari getur þannig veitt þjálfurum, aðstandendum 

og iðkendum fræðslu um hvernig jákvætt hugarfar, félagslegur stuðningur og 

streitustjórnun getur minnkað líkur á álagsmeiðslum. Sérfræðingar í sálrænum meðferðum 

geta aukið lærdóms- og aðlögunarhæfni einstaklinganna og kennt atferlismeðferðir og 

aðrar aðferðir sem hannaðar eru til þess að undirbúa fimelikakonuna andlega (Sands, 

2000). Sjúkraþjálfari gæti hæglega veitt upplýsingar um slíka aðstoð og hvatt til þess að 

áhaldafimleikakonur nálgist og fái slíka aðstoð sé þess þörf.  

Bulley o.fl. (2005) telja að íþróttasjúkraþjálfarinn þurfi einnig að fræða um áhættu 

þjálfunaráráttu og ofþjálfunar sem getur orsakast í kjölfar bæði andlegs og líkamlegs álags. 

Gera þurfi iðkendum, þjálfurum og aðstandendum grein fyrir áhrifum slíks ástands á heilsu 

sem og frammistöðu á íþróttasviðinu (Bulley o.fl., 2005). Ofþjálfun og þjálfunaráráttu getur 

hugsanlega fylgt þráhyggja gagnvart mat. Mikið líkamlegt álag sem fylgir stífri og strangri 

íþróttaiðkun eins og fimleikum er hægt að koma til móts við að einhverju leyti með réttum 

hlutföllum næringarinntöku. Bulley o.fl. nefna að íþróttasjúkraþjálfari gæti miðlað þekkingu 

á þeirri næringu sem hentar fimleikakonum og mikilvægi þess að rétt magn hennar sé neytt 

til hámarksárangurs. Ásamt því gæti sjúkraþjálfarinn frætt íþróttakonurnar og þjálfara um 

áhrif lyfja og fæðubótaefna á meiðslaáhættu og heilsu almennt. (Bulley o.fl.,2005) 

Sérstök fræðsla til áhaldafimleikaþjálfara er æskileg þar sem að hann ætti að geta 

dregið úr mistökum við æfingar en til þess þarf hann að hafa þekkingu á viðeigandi 

forvarnaraðferðum og þjálfunaraðferðum. Daly o.fl. (2001) segja áhaldafimleikaþjálfara 
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vera í einsakri áhrifastöðu þar sem áhaldafimleikakonurnar setja traust sitt í þjálfarans 

hendur og hann er ákveðin fyrirmynd þeirra. Því þurfi þjálfarar að leggja sig fram við að 

skapa umhverfi sem fimleikakonunum líður vel í. Einnig er mikilvægt að þær geti haft 

heilbrigð tjáskipti við þjálfarann um hverskonar verki, óþægindi eða andlega vanlíðan sem 

þær upplifa. Neikvæða refsingu og niðurbrotsaðferðir áhaldafimleikaþjálfara er mikilvægt 

að varast og í stað þess stuðla að jákvæðri uppbyggingu sjálfstrausts og sjálfsmeðvitundar.  

2.6.2.2 Íhlutun og fræðsla um umhverfi iðkenda með áherslu á þekkingu 
þjálfara 

Sjúkraþjálfari sem hyggst fræða um umhverfi áhaldafimleikakvenna þarf að hafa 

þekkingu á viðeigandi þáttum sem lúta að virkni líkamans í íþróttinni til þess að geta notað 

þekkingu sína til þess að setja saman aðferðir sem draga úr hættu á álagsmeiðslum. Þessi 

þekking lítur að: Líkamlegu ástandi sem er hæft til að framkvæma flóknar æfingar, 

viðeigandi styrk og þolþjálfun, þáttum sem hafa áhrif á vöðvastjórn einstaklinga, réttum og 

viðeigandi vöðvateygjum fyrir íþróttagreinina, aðferðum til þess að þjálfa aukna hagkvæmni 

í hreyfingum og að lokum  þekkingu á teipingum, spelkum, kulda- og hitameðferðum til 

öryggis (Bulley o.fl., 2005). 

Segja má að þjálfunaraðferðir séu umhverfisþáttur þar sem það er þjálfari sem velur 

sínar aðferðir sem hann kýs að nota við þjálfun áhaldafimleikaiðkenda sinna. Sjúkraþjálfari 

getur komið að fræðslu áhaldafimleikaþjálfara með því að bæta þekkingu þeirra á byggingu 

mannslíkamans og kröfum sem gerðar eru til hans. Þessum þekkingarþáttum má skipta 

niður í fjóra undirflokka sem fjallað er nánar um hér á eftir.  

2.6.2.2.1 Fræðsla um einstaklingsmiðun, stignun þjálfunarálags og 
þjálfunaraðferðir 

Þjálfunarálag á áhaldafimleikakonur eykst stöðugt til þess að standast samkeppnishæfar 

kröfur, raunhæfar eða ekki. Því gengur þjálfurum oft á tíðum erfiðlega að viðhalda 

vísindalegum og sérhæfðum einstaklingsþjálfunaraðferðum (Sands, 2000). 

Einstaklingsmiðuð þjálfunarnálgun er mikilvægasta kenningin í nútímalegri þjálfun vegna 

þess að slík nálgun sníður þjálfunarálag að þörfum einstaklingsins (Sands 2000). 

Sjúkraþjálfari getur brýnt þörf þess að meta hvern iðkanda fyrir sig með tilliti til aldurs, 

líkamsbyggingar og hugsanlegra líkamlegra eða andlegra einkenna sem bent gætu til 

aukinnar áhættu á álagsmeiðslaþróun. 

   Caine o.fl. (2003) telja að heppilegast sé að setja upp þjálfunaráætlun þar sem stignun 

fer í hringrás á keppnistímabilum og að þá skuli forðast skuli æfingaákefð sem aukist í 

þrepum en slík stignun er mjög algeng nálgun áhaldafimleikaþjálfara. Þegar þjálfun á 

undirbúningstímabili hefst þarf að hafa í huga ákveðna áhættuþætti meiðsla sem gætu 

skotið upp kollinum eins og fyrri meiðsli, ónógur vöðvastyrkur og skortur á liðleika. Meta 
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þarf stöðu hvers einstaklings fyrir sig og vinna út frá því (Purcell og Micheli, 2009). 

Sjúkraþjálfari getur sinnt slíku mati eða aðstoðað við það. Það myndi stuðla að því að 

fyrirbygging meiðsla og ofálags yrði hagkvæmari og framkvæmd æfinga af efstu 

erfiðleikastigum myndi ekki hefjast of snemma í ferlinu. Á þann hátt yrði álag á líkamann 

temprað og ekki undir ákefð sem hann gæti ekki þolað. Purcel og Micheli (2009) telja að 

svo virðist vera sem hentugt sé að áhaldafimleikakonurnar byrji á sérhæfðri 

undirbúningsþjálfunaráætlun þar sem  stignun fer fram í þrepum. Þannig komist þær rólega 

í nægilega gott líkamlegt ástand til þess að þola álag fimleikaæfinga. 

Það að setja upp heilsueflandi þjálfunaráætlun krefst samskipta milli þjálfara, 

íþróttasérfræðinga og sérfræðinga innan heilbrigðisþjónustu. Með hjálp lífaflfræðivísinda er 

hægt að áætla álag sem líkaminn þolir og þannig hægt að hanna þjálfunaráætlanir til þess 

að undirbúa fimleikakonurnar undir mikið álag sem fylgir keppnistímabilum (Sands, 2000). 

Þessi vísindi eru þó skammt á veg komin og magn fimleikaþjálfunar er því erfitt að meta. 

Fjöldi endurtekninga sem iðkandi framkvæmir þarf að vera nægilegur til þess að skila því 

að einstaklingurinn nái tökum á æfingunni. Endurtekningarnar mega þó ekki vera svo 

margar að þær skili sér í aukinni þreytu og álagsmeiðslum. Caine o.fl. (2003) koma með 

hugmyndir útfrá niðurstöðum rannsóknar sinnar þar sem nefnt er að þjálfarar þurfi að taka 

betur mið af þreytuþáttum iðkenda sinna þegar æfingaáætlanir eru settar upp. Leggja 

höfundar til að vikulegar æfingar séu brotnar upp í léttari daga og að á erfiðari dögum væru 

skipulagðir hvíldartímar fyrir fimleikafólkið. Ekki má gleyma mikilvægi þess að viðhalda 

djúpvöðvastyrkþjálfun bolvöðva á öllum tímabilum til þess að stöðugleiki hryggjar sé sem 

bestur og slík fræðsla til þjálfara nauðsynleg. 

Annar mikilvægur þáttur í áhaldafimleikaþjálfun er svokölluð mótttaka. Móttaka hefur 

verið nefnd sem stór þáttur í fyrirbyggingu meiðsla almennt (Sands, 2000) og er hugtak 

sem vísar til þess að þjálfari notar sína krafta til þess að leiða fimleikakonuna í gegn um 

æfingu og leiðrétta á sama tíma. Móttaka er hinsvegar flókin og þarfnast mikillar hæfni 

þjálfara til þess að geta framkvæmt það vel án þess að trufla fimleikakonuna. Móttaka er 

mikilvæg í fyrirbyggingu álagsmeiðsla að því leyti að ekki hlýst jafn mikið endurtekið álag á 

einstaklinginn (Sands, 2000). Sjúkraþjálfari getur hvatt til þess að þjálfarar tileinki sér að 

taka á móti iðkendum sérstaklega þegar verið er að læra nýjar flóknar æfingar sem setja 

mikið álag á hrygg. 

 

2.6.2.2.2 Aldurstengd fræðsla 
Einn mikilvægur þáttur í því að draga úr algengi álagsmeiðsla í baki er að huga að yngri 

iðkendum og aðstæðum þeirra.  Bradshaw (2010) telur að í baráttunni við að koma í veg 

fyrir álagsmeiðsli sé mikilvægt að huga að ungum áhaldafimleikastúlkum á leikskólaaldri og 
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á fyrstu grunnskólaárum og grípa inn í þjálfun þegar kennsla á grunnfimleikaæfingunum er 

að hefjast. Fylgjast þarf með þroska og vexti stúlknanna upp að og frameftir þeim aldri er 

þær fara að hefja keppni. Tilgangurinn með þess háttar fræðslu sjúkraþjálfara til þjálfara 

væri að tryggja að rétt líkamsbeyting yrði kennd og öryggis gætt í æfingabúnaði. Slík 

fræðsla sjúkraþjálfara til áhaldafimleikaþjálfara gæti einnig eflt vitund 

áhaldafimleikaþjálfaranna um mikilvægi þess að kenna iðkendum rétta æfingatækni. Á 

þann hátt er mögulega hægt að afstýra því að börnin læri ranga tækni og festist í 

óhagstæðum hreyfimynstrum við framkvæmd fimleikaæfinga með tilheyrandi auknu álagi á 

hrygg. 

Adirim og Cheng (2003) hafa rannsakað ýmiskonar meiðsli hjá börnum og unglingum og 

niðurstöður þeirra eru að ákveðnar tegundir meiðsla tengist þroska og vexti. Af þeim sökum 

er gríðarlega mikilvægt að reyna að komast hjá slíkum meiðslum með forvörnum þar sem 

þau geta haft áhrif á íþróttafólkið fram á fullorðinsár (Adirim og Cheng, 2003). Komið hefur í 

ljós að unglingsárin og vaxtarkippir virðast vera viðkvæmur tími hjá fimleikakonum og ber 

því að beina athygli forvarna að þeim aldurshópi og einnig yngri flokkum, foreldrum og 

þjálfurum. Vegna þeirrar staðreyndar að ungu íþróttafólki á vaxtarskeiðum hættir til að tapa 

liðleika og ójafnvægi í vöðvavinnu gerir oft vart við sig, hafa rannsakendurnir Purcell og 

Micheli (2009) mælt með að lengd og endurtekningum æfinga sé fækkað á þessum 

tímabilum. Sérstaklega telja þeir gagnlegt að fækka endurtekningum fimleikaæfinga þar 

sem mikið álag er sett á baklægan hluta hryggjar. Þegar ungar fimleikakonur taka 

vaxtakippi ætti að haga þjálfun skynsamlega og auka jafnvel fjölbreytileika þjálfunarinnar. 

 

2.6.2.2.3 Fræðsla um líkamsbyggingu, líkamsstöðu og kröfur 
áhaldafimleika á líkama iðkenda  

Áhaldafimleikar kvenna er sérstaklega flókin íþrótt hvað hreyfingafræði varðar. Mikilvægi 

þess að þjálfarar og aðrir sem vinna með iðkendur séu meðvitaðir um það mikla álag sem 

áhaldafimleikakonur búa við, virðist því vera mikið. Sands (2000) telur að þekking á kröfum 

mismunandi fimleikaæfinga á mannslíkamann geti aðstoðað áhaldafimleikaþjálfara mikið 

við þjálfun. Útfrá þessu virðist svo vera sem fræðsla til þjálfara um líkamsbeytingu sé í raun 

nauðsyn í ljósi þess að líklegt er að aðilar sem hafa ekki þekkingu á hreyfingafræði og 

lífaflfræði (sem á í mörgum tilvikum við um áhaldafimleikaþjálfara) geri sér ekki grein fyrir 

tengslum álags og álagsmeiðsla í baki. 

Sjúkraþjálfarar geta lagt mikilvæg lóð á vogaskálar forvarna með því að fræða þjálfara 

og iðkendur um mikilvægi réttrar líkamsbeytingar við fimleikaæfingar og við annarskonar 

þjálfun áhaldafimleikakvenna svo sem við styrkþjálfun, teygjur og tækniæfingar. Fræðsla 

um ranga líkamsstöðu og beytingu getur hjálpað áhaldafimleikaþjálfurum að skilja 



  

35 

sambandið á milli innri lífaflfræðikrafta áhaldafimleikakvennanna og ytri krafta sem þær 

verða fyrir í æfingum og þá sérstaklega í samstuði við fimleikaáhöld. Slík vitneskja getur 

virkað sem forvörn gegn einstaklingsbundnum bakmeiðslum þar sem endurtekningar á 

fjölmörgum fimleikaæfingum og kraftar sem því fylgja eru stór áhættuþáttur fyrir 

margskonar bakmeiðslum (d'Hemecourt o.fl., 2000). Sands (2000) er því sammála og 

nefnir að slík fræðsla til fimleikaþjálfara geti dregið úr hættu á meiðslum sem verða gjarnan 

við það að læra og endurtaka æfingar margoft sem líkaminn ræður í raun ekki við.  

Rétt tækni við æfingar er að öllum líkindum mjög mikilvægur hlekkur í að forðast 

óþarflegt álag á hrygg. Því virðist mikilvægt að þjálfarar kenni iðkendum sínum rétta tækni 

til þess að koma í veg fyrir að slæm líkamstaða með aukinni sveigju í hrygg þróist með 

langvarandi endurtekningum rangrar tækni. Sjúkraþjálfari getur frætt áhaldafimleikaþjálfara 

um samhæfingu vöðva í neðri útlimum og áhrif vöðvaójafnvægis, stirðleika og fleiri þátta, á 

hrygg áhaldafimleikakvenna (Purcell og Micheli, 2009).  Með slíkri fræðslu eru meiri líkur á 

að áhaldafimleikaþjálfarar geri sér grein fyrir líkamlegu ástandi iðkenda sinna og skilji 

áhættur sem liggja að baki slakrar líkamsstöðu og beytingar. Einnig getur sjúkraþjálfari 

frætt um byggingu líkamans og hvers konar álagi hann verður fyrir við ýmsar 

fimleikaæfingar. Þekking á lífaflfræði getur einnig ýtt undir hönnun fimleikaæfinga sem eru 

hagkvæmari og eðlilegri fyrir iðkanda og dregið þannig úr meiðslahættu og aukið jákvæða 

þátttöku og keppnisupplifun þeirra (Krasnow o.fl., 1999). 

2.6.2.2.4 Fræðsla um æfingaaðstöðu 
Sjúkraþjálfari getur veitt fræðslu til þjálfara um öryggisbúnað og mikilvægi þess að vel sé 

fylgst með ástandi áhalda og æfingatækja og að þau séu endurnýjuð eftir þörfum. 

Fimleikaáhöld eru einn þáttur í fyrirbyggingu meiðsla sem tiltölulega auðvelt virðist að bæta 

(Sands, 2000). Einnig getur íþróttasjúkraþjálfari séð um sérhæfð próf til þess að greina 

mögulega áhættuþætti hjá áhaldafimleikakonum. Slík próf væru færnipróf af ýmsum toga 

sem hægt væri að kynna fyrir áhaldafimleikaþjálfurum og formönnum fimleikafélaga. 

Niðurstöður slíkra prófa mætti nýta til þess að byggja upp forvarnanet þar sem fylgst væri 

með áhaldafimleikastúlkum frá ungum aldri. Í framhaldi þess væri hægt að sníða 

einstaklingsbundnar meðferðaráætlanir til þess að draga úr þessum tilteknu áhættuþáttum.  
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3 Niðurstöður  

 

3.1 Álagsmeiðsli í baki áhaldafimleikakvenna, áhættuþættir og 
sjúkraþjálfun 

Í fræðilegri samantekt var leitað í heimildum eftir svörum við fjórum grunn 

rannsóknarspurningum. Í fyrsta lagi reyndust helstu álagsmeiðsli í baki 

áhaldafimleikakvenna vera hryggjarliðslos, hryggjarliðsskrið, hryggjarliðaklökkvi, afrifubrot 

og áverkar á liðbrjóski. Þessi meiðsli eru algeng hjá áhaldafimleikakonum og í raun með 

algengari álagsmeiðslum innan fimleikaíþróttarinnar. Í öðru lagi kom í ljós að margskonar 

áhættuþættir eru til staðar sem geta aukið líkur á slíkum meiðslum. Jafnframt eru ýmsar 

leiðir færar til þess að forðast slík meiðsli og því er það verðugt verkefni fyrir sjúkraþjálfara 

að finna lausnir á þeim vandamálum sem þessir  áhættuþættir álagsmeiðsla í baki eru. Í 

þriðja lagi er ljóst að þar sem sjúkraþjálfarar eru sérfræðingar í hreyfingu og öllu sem henni 

tengist bera þeir faglega og samfélagslega ábyrgð á að fræða þá sem á þurfa að halda um 

hagstæð hreyfimynstur, rétta líkamsbeytingu, heilbrigða þjálfun og þjálfunaraðferðir. 

Augljóst er að til þess að koma í veg fyrir þróun álagsmeiðsla í baki áhaldafimleikakvenna 

þarf að taka tillit til allra áhættuþátta samtímis. Sjúkraþjálfarar geta því veitt fræðslu um 

forvarnir til þjálfara, iðkenda, aðstandenda og formanna fimleikafélaga en til þess að 

forvarnarstarf gangi upp, þarf hver og ein hlutaðeigandi að vinna samstíga að nákvæmum 

markmiðum. Sjúkraþjálfari getur lagt sitt af mörkunum með því að hvetja til slíkrar 

samvinnu  

      Þar sem slík sprenging í iðkendafjölda í fimleikum hefur orðið hér á landi undanfarin ár 

og árangur íslensks fimleikafólks er metinn í Evrópu- og Norðurlandameistaratitlum er 

mikilvægi fræðslu og forvarna gríðarlegt þegar til framtíðar er litið. Sennilega hefur aldrei 

verið jafn mikil þörf á því að sporna við álagsmeiðslum sem upprennandi fimleikakonur 

geta sloppið við að lenda í með réttri nálgun.  

   

3.2 Nýsköpun- Fræðsluefni fyrir markhóp 

Til þess að svara fjórðu rannsóknarspurningunni voru niðurstöður heimildavinnu nýttar til 

þess að leggja fram drög að fræðsluefni til forvarna og grunn að námskeiði þar sem 

sjúkraþjálfari er kennarinn (viðauki). Fræðsluefnið má nýta á námskeiði sem væri ætlað 

fyrir markhópinn: Áhaldafimleikaþjálfara hér á landi, áhaldafimleikakonur og aðstandendur 

iðkenda. Bornar eru væntingar til þess að slíkt námskeið væri mikilvæg viðbót við 

þjálfaranámskeið sem haldin eru á vegum Fimleikasambands Íslands. Niðurstöður 

fræðilegrar samantektar sýna fram á að álagsmeiðsli í baki eru með algengari 
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álagsmeiðslum hjá áhaldafimleikakonum og áhættuþættir eru margskonar. Val á 

viðfangsefnum námskeiðisins er því byggt upp frá þeim niðurstöðum. Fræðsluefnið 

inniheldur ítarlegri útlistingu á gerðum og áhættuþáttum álagsmeiðsla í baki 

áhaldafimleikakvenna en þekkist hér á landi. Þar er gerð grein fyrir mikilvægi jákvæðra og 

uppbyggjandi þjálfunaraðferða, sérhæfðri þjálfun, einstaklingsbundinni nálgun og réttri 

líkamsbeitingu, mikilvægi hvíldar og mikilvægi andlegs og félagslegs stuðnings við 

iðkendur.  

Sjúkraþjálfari mundi halda utan um námskeiðið sem væri tvískipt og færi fram í formi 

fyrirlestra og umræðna. Fyrri hluti þess er hugsaður sem fræðsla fyrir iðkendur, 

aðstandendur og þjálfara. Í þeim hluta er fræðsla um helstu álagsmeiðsli í baki 

áhaldafimleikakvenna og lýsing á einkennum og orsökum. Farið verður yfir innri og ytri 

áhættuþætti sem tengjast slíkum meiðslum og úrræði til forvarna slíkra meiðsla. Seinni 

hlutinn er eingöngu ætlaður þjálfurum áhaldafimleikakvenna og í þeim hluta miðar fræðslan 

að hlutverki áhaldafimleikaþjálfara og að bæta þekkingu þeirra á: virkni og starfsemi 

líkamans við fimleikaæfingar, umhverfi sem iðkendur æfa í, vali á þjálfunaraðferðum og 

áherslum við þjálfun svo sem móttöku, teygjum og styrkþjálfun. 
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4 Umræður 

Í þessari ritgerð sem byggir á fræðilegum heimildum voru kynnt helstu álagsmeiðsli sem 

herjað geta á bak áhaldafimleikakvenna og áhættuþættir slíkra álagsmeiðsla voru dregnir 

fram. Útfrá þeirri þekkingu voru sett fram drög að fræðsluefni til notkunar í forvarnarskyni. 

Því má segja að takmarki þessarar ritgerðar hafi verið náð. Hér á eftir verður farið yfir 

takmarkanir og hagnýtt notagildi þessa verkefnis. 

4.1 Takmarkanir verkefnis 

Við ritgerðarvinnuna komu fram þættir sem geta haft áhrif á niðurstöður og frekari 

rannsóknir. Hér á landi hafa engar rannsóknir verið gerðar á álagsmeiðslum hjá 

áhaldafimleikafólki og af þeirri ástæðu er ekki hægt að gefa nákvæma mynd af íslenskum 

áhaldafimleikakonum í þessu verkefni. Á Norðurlöndunum er einnig mjög takmarkað magn 

af rannsóknum á áhaldafimleikum og þar af leiðandi lítið um niðurstöður sem mögulega 

væri hægt að yfirfæra á íslenskt áhaldafimleikafólk. Auk þess er almennt skortur á góðum 

nýlegum rannsóknum á álagsmeiðslum í áhaldafimleikum og áhættuþáttum tengdum þeim 

sem og rannsóknum á tengslum sjúkraþjálfunar og áhaldafimleikafólks. Upplýsingar um 

hvernig sjúkraþjálfari getur unnið áhaldafimleikakonur með bak- og álagsmeiðsli eru af 

skornum skammti og eflaust mjög mismunandi milli þjóðfélaga hversu vel er haldið utan um 

heilsu áhaldafimleikakvenna á öllum keppnisstigum. Einnig fannst lítið efni um hentugar 

meðferðir og forvarnir sem sjúkraþjálfari gæti veitt áhaldafimleikafólki.  

Af þessum sökum voru heimildir af skornari skammtinum og oftar en ekki frá 

mismunandi löndum með mismunandi menningu. Bendir það ennfremur á mikilvægi þess 

að rannsaka áhættuþætti bakálagsmeiðsla og aðkomu sjúkraþjálfara að forvörnum hjá 

fimleikafólki. 

4.2 Hagnýtt gildi verkefnis fyrir áhaldafimleika 

Þessi ritgerð tekur saman upplýsingar um áhættuþætti álagsmeiðsla í baki og 

hugsanlegar forvarnir sem hægt er að veita upplýsingar um til markhóps. Ritgerðin 

undirstrikar því mikilvægi þess að fræðsla um forvarnir gegn álagsmeiðslum í baki sé veitt 

réttum aðilum til þess að draga úr líkum á alvarlegum meiðslum og skerðingu á færni og 

heilsu iðkenda. 

Upplýsingar sem koma fram í þessari ritgerð eiga að hvetja til sérhæfðrar íhlutunar 

sjúkraþjálfara hjá ýmsum aldurshópum áhaldafimleikaiðkenda og þá sérstaklega hjá 

aldurshópum sem eru líklegastir til að byrja að þróa með sér álagsmeiðsli. Upplýsingar 

gagnast íþróttinni einnig að því leyti að hún bendir á mikilvægi uppbyggilegra og 

árangursríkra þjálfunaraðferða og þau neikvæðu áhrif sem rangar þjálfunaraðferðir geta 
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haft á andlegt og líkamlegt ástand iðkenda. Fræðsluefni sem unnið er útfrá niðurstöðum 

þessa verkefnis getur nýst iðkendum og þjálfurum á mikilvægan hátt og stuðlað að 

heilbrigðari þátttöku, lengri ferli iðkenda, hugsanlega bættri frammistöðu og virkni og 

vellíðan að fimleikaferli loknum. 

4.3 Hagnýtt gildi fyrir sjúkraþjálfara og skjólstæðinga 

Upplýsingar sem þessi ritgerð veitir nýtist sjúkraþjálfurum sem hyggjast vinna með 

áhaldafimleikafólki. Forvarnarvinna gegn álagsmeiðslum er í sviðsljósinu og mikilvægt afl í 

framförum íþróttarinnar felst í því að finna leiðir til þess að komast hjá slíkum meiðslum. 

Sjúkraþjálfarar geta lært af þessum upplýsingum og einnig nýtt þær í vinnu sinni með 

íþróttafólki í öðrum greinum. Áhaldafimleikar eru einstök íþrótt að því leyti að 

hreyfingafræði fimleikaæfinga er gríðarlega flókin og til þess að skilja uppbygginguna og 

álag á einstaklinginn þarf sjúkraþjálfarinn að hafa yfirsýn yfir helstu áhættur sem steðja að 

áhaldafimleikakonunum. Fyrir sjúkraþjálfara sem fær til sín áhaldafimleikakonu í meðferð 

við bakverkjum gefur þessi ritgerð veitt yfirsýn yfir þætti sem hugsanlega mætti kenna um 

ástandið og því aðstoða við greiningu. Sjúkraþjálfarinn getur gert sér betur grein fyrir 

áhrifum innri og ytri áhættuþátta og haft slíka áhættuþætti í huga þegar saga er tekin. Í 

framhaldi getur lestur aðstoðað við uppsetningu meðferðaráætlanna sem henta 

skjólstæðingnum og miðað við þær kröfur sem gerðar eru í áhaldafimleikum. Einnig er gott 

fyrir sjúkraþjálfara að hafa í huga andleg vandamál og vera þá viðbúnir að benda 

skjólstæðingum og aðstandendum á frekari meðferðir sem taka á slíkum vandamálum. 

4.4 Hagnýtt gildi fyrir menntun sjúkraþjálfara 

Menntun sjúkraþjálfara getur notið góðs af þessari ritgerð að því leiti að sýnt er fram á 

mikilvægi forvarnarvinnu sjúkraþjálfara. Sjúkraþjálfun íþróttafólks takmarkast ekki við 

vandamál og meiðsli sem eru til staðar heldur er í raun meiri sigur í því að uppræta meiðsli 

áður en þau eiga sér stað.  

Við nám í íþróttasjúkraþjálfun er mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir uppbyggingu 

æfinga og hreyfinga innan hverrar íþróttar fyrir sig. Munurinn milli íþrótta er mikill og hafi 

þeir í hyggju að vinna með íþróttafólki þurfa þeir að vera viðbúnir því að þurfa að tileinka 

sér þann breytileika og kafa ofan í áhættuþætti hverrar íþróttagreinar sem þeir vinna með. 

4.5 Hagnýt gildi fyrir rannsóknir í sjúkraþjálfun 

Ritgerð þessi bendir á mikilvægi rannsókna á málefnum áhaldafimleika hér á landi og 

hvetur til þeirra. Halda þarf utan um upplýsingar um heilsu iðkenda til þess að hámarka 

getu þeirra og ánægju við ástundun. Íslenskir fimleikar eru í mikilli sókn og þess konar 

utanumhald er mikilvægur liður í þróun íþróttarinnar.  
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Í kjölfar niðurstaðna þessarar ritgerðar vakna upp hugmyndir að rannsóknum sem hægt 

væri að hrinda í framkvæmd hér á landi um algengi, gerð og áhættuþætti álagsmeiðsla í 

baki hjá áhaldafimleikakonum. Bent er á að beina þarf athygli að breiðum hópi iðkenda til 

þess að hægt sé að hefja forvarnarstarfsemi snemma á ferli iðkenda. Vegna gífurlegrar 

fjölgunar iðkenda á undaförnum árum (tafla 1) er vert að rannsaka það nánar með tilliti til 

bættrar heilsu þeirra, líkamlegrar og andlegrar. Auk þess sem frekari rannsóknir myndu 

hugsanlega stuðla að  framförum í íþróttinni og bættrar þekkingar þjálfara á vinnu sinni.  

 

5 Lokaorð 

Vonast er til að ritgerð þessi hafi sýnt fram á mikilvægi forvarnarvinnu og 

aðkomu sjúkraþjálfara að áhaldafimleikum og á sama tíma mikilvægi þess í öðrum 

íþróttagreinum. Auk þess að lestur hennar hvetji til frekari athugunar á málefnum á 

heilsu fimleikafólks.  
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Viðauki 1 

Drög að fræðslunámskeiði fyrir áhaldafimleikakonur, þjálfara 
og aðstandendur iðkenda 

Námskeiðið er tvískipt og fer fram í formi fyrirlestra og umræðna. Námskeiðið 

rúmast á einum degi með hléi á milli hluta A og B. Námskeið A er tvær 

klukkustundir að lengd og B er 4 klukkustundir að lengd. 

Námskeið A er ætlað áhaldafimleikastúlkum og konum á aldrinum frá 11 ára aldri 

og eldri sem keppa í þrepum og frjálsum æfingum fimleikasambands Íslands. Það 

er einnig ætlað aðstandendum og þjálfurum. Efni námskeiðs A er helstu 

álagsmeiðsli í baki áhaldafimleikakvenna og lýsing á einkennum og orsökum. Farið 

verður yfir innri og ytri áhættuþætti sem tengjast slíkum meiðslum og úrræði til 

forvarna. 

Námskeið B er ætlað þjálfurum áhaldafimleikakvenna sem þjálfa grunn- og 

framhaldshópa. Efni námskeiðs B miðar að hlutverki áhaldafimleikaþjálfara og felur 

í sér fræðslu um virkni og starfsemi líkamans við framkvæmd fimleikaæfinga, 

umhverfi sem iðkendur æfa í, uppsetningu þjálfunaraðferða og áherslur við þjálfun 

svo sem móttöku, teygjur og styrkþjálfun. 
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Námskeið A. Námskeið B. 

 

- Hvað eru álagsmeiðsli? 

-Álagsmeiðsli í baki  áhaldafimleikakvenna 

- Einkenni álagsmeiðsla í baki 

- Orsakir álagsmeiðsla í baki 

  -Innri áhættuþættir 

  -Ytri áhættuþættir 

-Hvernig er komist hjá slíkum meiðslum? 

-Úrræði ef grunur er um meiðsli 

 

 

-Hlutverk áhaldafimleikaþjálfara 

 -Starfsemi líkamans 

  -Helstu vöðvar sem hafa áhrif á 

   bakmeiðsli 

  -Líkamsbeyting 

  -innri kraftar líkamans 

  -Ytri kraftar fimleikaumhverfis 

  -Breytingar á líkama við vöxt iðkenda 

-Að þekkja áhættuþætti álagsmeiðsla í 

   baki 

-Einstaklingsmiðuð þjálfun 

-Uppsetning þjálfunaráætlunar 

-Áherslur í teygjum og styrktaræfingum 

-Mikilvægi kennslu á réttri tækni 

-Móttaka og umhverfismeðvitund 
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