
 

 

Lokaverkefni til BS-prófs í sjúkraþjálfun 

Klifurmeiðsli 

Tíðni, áhættuþættir og forvarnir 

Hjördís Björnsdóttir 

Leiðbeinandi: Árni Árnason 

 

 

Námsbraut í sjúkraþjálfun 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2015 

  



 

Thesis for a BS degree in Physical Therapy 

Climbing injuries 

Frequency, risk and preventative measures 

Hjördís Björnsdóttir 

Supervisor: Árni Árnason 

 

 

 

Department of Physical Therapy 

Faculty of Medicine 

School of Health Sciences 

May 2015



i 

Ritgerð þessi er til BS gráðu í sjúkraþjálfun og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Hjördís Björnsdóttir 2015 

Prentun: Prentsmiðja Háskólaprent 

Staður, Ísland 2015 



ii 

Ágrip 

Bakgrunnur: Mikill uppgangur hefur verið í klifuríþróttinni undanfarin ár með betri aðstöðu og búnaði 

og fleiri þátttakendum. Líkamlegt álag er mikið í efri útlimum við klifur og koma fram sérhæfð 

klifurmeiðsli eins og í öðrum íþróttum.  

Markmið: Lítið fræðilegt efni á íslensku er til um klifur og markmið þessarar ritgerðar var að auka 

aðgengi íslenskra klifrara á greinum á móðurmáli um 1) tíðni klifurmeiðsla og algengustu meiðslin í efri 

útlimum, 2) áhættuþætti klifurmeiðsla og 3) mögulegar forvarnir. 

Aðferð: Kerfisbundin leit var framkvæmd með 5 leitarorðum. Tveir gagnabankar voru notaðir, 

PubMed.gov og Leitir.is. Greinar þurftu að vera á ensku eða íslensku og titill þurfti að tengjast á 

einhvern hátt klifri. 

Niðurstöður: Alls voru 41 grein notuð frá leitarorðum en 12 frá öðrum leiðum en uppfylltu 

leitarskilyrði. Niðurstöður sýndu 1) meiðslatíðni á bilinu 0,02 meiðsli/1000 klst. – 37,5 meiðsli/1000 klst 

en meiðslatíðnin valt á aðferðafræði rannsóknanna. Algengasta staðsetning meiðsla var í fingrum. 2) 

Litlar vísindalegar sannanir eru á áhættuþáttum en áhrif mismunandi klifurgripa á líffærarfræðilega 

þætti fingra sýndi marktækt meira álag á hringlaga bönd 2 og 4 í kantgripi á móti opnu gripi. 3) Fáar 

marktækar niðurstöður á forvörnum en leiðir til þess að minnka bráðameiðsli við fall og 

tryggingarmistök fundust auk styrktaræfinga til þess að minnka líkur á álagsmeiðslum. 

Ályktun: Sportklifur og grjótaglíma er tiltölulega hættulitlar klifuraðferðir í þeim rannsóknum sem 

sýna samanburðarhæfar tölur yfir meiðslatíðni. Rannsaka þarf betur áhættuþætti og forvarnir en mælt 

er með því að nota opið grip í stað kantgrips þegar kostur er og að gæta alltaf fyllsta öryggis við 

klifuriðkun. 
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Abstract 

Background: There has been a rise in the climbing sport in recent years with better facilities and 

equipment and increase of participants. Much physical stress is put on upper extremities in climbing 

and special sports injuries come up just as in other sports. 

Purpose: Reviewed literature about climbing in Icelandic is scarce. The purpose of this thesis is to 

increase assess of Icelandic reviews about 1) climbing injury frequency 2) injury risk and 3) possible 

preventative measures. 

Design: Systematic search was carried out with 5 words. PubMed.gov and Leitir.is databases were 

used. Studies had to be in English or Icelandic and the title had to relate to climbing.  

Results: 41 studies were found with the search words but 12 came from other resources but 

fulfilled the search terms. The results showed 1) injury frequency between 0,02 injuries/1000 hours – 

37,5 injuries/1000 hours, the numbers varies from methodology for each research. Most common 

injury location was in fingers. 2) Few scientific studies report on the risk of injury, but one risk factor is 

the impact on anatomical parts of the finger in different types of grips. Studies show significant more 

stress on annular ligaments 2 and 4 by using crimper grip rather than open grip. 3) Few significant 

results were found about preventative measures but ways to limit acute injuries by falling or belaying 

mistakes were found as well as strengthening exercises to limit overuse  injuries 

Conclusion: Studies with comparative results showed that sport climbing and bouldering are 

relative safe climbing methods. There is a need for more research about injury risk and preventative 

measures but its recommended to use open grip instead of crimper when its suitable and to be careful 

at all times. 
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Þakkir 

Ég vil þakka eftirtöldum aðilum við gerð þessa lokaverkefnis til BS gráðu í sjúkraþjálfun: 

Árna Árnasyni dósent, fyrir umsjón með verkefninu, góðar leiðbeiningar og hvatningu. 

Foreldrum mínum, Birni Gunnlaugssyni og Evu G. Þorvaldsdóttur, fyrir gagnlegar ábendingar 

varðandi texta, yfirlestur og hvatningu. 
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1 Inngangur 

Klifuríþróttin er ung íþróttagrein, fyrsta heimsmeistaramótið var haldið 1991 og þá tóku aðeins 20 

þjóðir þátt (Án höf., 1991, 1991; Schöffl, Morrison, Schwarz, Schöffl og Küpper, 2010). Klettaklifur 

byrjaði sem æfingaaðferð fyrir þá sem stunduðu afar erfiðar fjallaferðir en hefur þróast í að vera 

sjálfstæð íþróttagrein og hafa Alþjóðlegu klifursamtökin (e. The International Federation of Sport 

Climbing) sótt um að klifur öðlist réttindi til þess að verða ólympíugrein (Schöffl, Morrison, o.fl., 2010). 

Uppgangur hefur verið undanfarin ár í klifuríþróttinni og með betri útbúnaði og aðstöðu, þá aðallega 

tilkomu innanhúsklifurs, hefur iðkendum fjölgað og hópurinn sem stundar klifur orðið fjölbreyttari 

(Schöffl, Morrison, o.fl., 2010).  

Á Íslandi komu fyrstu innanhúsklifurveggirnir hjá björgunarsveitarfélögum í kringum 1990. 

Klifurfélag Reykjavíkur var svo stofnað út frá klifurfélagi Vektors árið 2002 þegar klifuraðstaða var 

stækkuð og klifurhús opnað í Skútuvoginum. Aðstaðan var svo stækkuð enn frekar haustið 2014. Í 

nýlegu klifurhúsi í Ármúla í Reykjavík eru reglulega haldnar klifurkeppnir í innanhúsklifri og margar 

nýjungar eru að koma fram eins og æfingahópar með þjálfurum, klifurjóga og betri aðstaða til æfinga. 

Líkamlegar og andlegar kröfur eru miklar við klifur og þarf að þjálfa báða þessa þætti. Mikið álag er 

sett á fingur þar sem líkamsþunginn er að miklu leiti á þeim þegar haldið er í klifurgrip eða klett og sum 

grip eru svo lítil að snertiflötur er aðeins fjærkjúkur fingra. Auk þess þarf að hafa góðan almennan 

líkamlegan styrk og vera liðugur til þess að geta beitt líkamanum eins vel og kostur er. Andlegi 

þátturinn er ekki síðri en sá líkamlegi, en mikilvægt er að stressast ekki upp þegar komið er í nokkurra 

metra hæð. Klifurmeiðsli eru sértæk íþróttameiðsli og því þurfa þeir sem meðhöndla meiðslin, 

sjúkraþjálfarar og læknar að þekkja orsakir, helstu mismunagreiningar og meðferðir.  

Í rannsókn þar sem úrvalsklifrarar voru skoðaðir með tilliti til álagsmeiðsla í höndum og 

fingrum. Þeir klifrarar sem sótt höfðu til heilbrigðiskerfisins kvörtuðu yfir því að þar hafi líkamlegt álag 

við klifur ekki verið metið rétt og klifrari hafi ekki fengið nægilega góða greiningu né meðferð 

(Rohrbough, Mudge og Schilling, 2000). Á þessari öld hafa fleiri rannsakendur skoðað algengustu 

klifurmeiðslin, meiðslatíðni, orsakir, hvernig best sé að mismunagreina milli meiðsla svo og 

endurhæfingu eftir þessi meiðsli. Þekking sjúkraþjálfara og lækna á álagsmeiðslum og meiðslamunstri 

hjá klifrurum getur leitt til frekari rannsókna og þróunar á meðferðum og forvörnum í þessari sívaxandi 

íþróttagrein. Í þessari BS ritgerð er fjallað um meiðslatíðni, helstu áhættuþætti klifurmeiðsla og 

mögulegar forvarnir. 

1.1 Íslensk efni um klifur 

Lítið fræðilegt efni er til á íslensku um klifuríþróttina, en höfundur fann tvær BS ritgerðir um klifur. 

Önnur fjallar um klifurþjálfun, líkamlega þjálfun jafnt sem andlega og tæknileg þjálfun (Smáradóttir, 

2010). Hin ritgerðin er nokkurskonar handbók þar sem farið er yfir helstu þætti og aðferðir við klifur og 

er hugsuð fyrir þá sem vilja kynna sér klifur (Kjartansdóttir, 2010). Nokkrar klifurhandbækur um 

klifursvæði á Íslandi hafa verið teknar saman en þær eru uppflettirit um skráðar klifurleiðir ásamt 

öðrum upplýsingum, til dæmis Hnappavallahamrar, klifurhandbók (Jón Viðar og Stefán Steinar, 2013). 
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Nýrri útgáfa hefur verið gefin út með uppfærslum. Höfundi er ekki kunnugt um greinar á íslensku um 

klifurmeiðsli, áhættuþætti, meðferðir við klifurmeiðslum og því mikilvægt fyrir íslenska klifurmenningu 

að fá meira efni á okkar móðurmáli til þess að efla klifuríþróttina. 

1.2 Klifuraðferðir 

Til eru nokkrar klifuraðferðir sem eru mismunandi með tilliti til erfiðleika, tækni, aðgengi og áhættu. 

Sumar aðferðir er hægt að stunda bæði utandyra og innanhúss, og þá með plastklifurgripum sem 

líkjast alvöru gripi í kletti og jafnvel eru til grip sem líkjast ís. Hér að neðan er helstu klifuraðferðum lýst 

gróflega. 

1.2.1 Grjótaglíma (e. bouldering) 

Grjótaglíma hefur þá sérstöðu að í henni er klifrari ekki í línu enda er eðli hennar slíkt að ekki er þörf á 

slíkum öryggisbúnaði þar sem hæðin er aðeins 2,4-4,5 m (Josephsen o.fl., 2007). Þegar klifrari hefur 

lokið klifurleið eða dettur, hoppar hann niður á dýnu sem er fyrir neðan hann. Í grjótaglímu innanhúss 

er þykkum dýnum raðað þétt saman fyrir neðan klifurvegginn með dúk yfir en við grjótaglímu utandyra 

eru klifrarar með minni dýnu eða dýnur sem raðað er undir klifurleið. Við grjótaglímu er algengt að 

notast við aðstoðarmenn, sem á íslensku klifurmáli kallast spottarar. Hlutverk þeirra er að auka öryggi 

klifrarans en þeir styðja við hann í falli til þess að minnka líkur á alvarlegum meiðslum. Auðvelt er að 

stunda grjótaglímu því hún þarfnast ekki mikils útbúnaðar og er aðgengileg jafnt úti sem inni í 

klifurhúsum og því er hún vinsæl meðal byrjenda. Hún krefst þó talsverðrar tæknilegrar færni þar sem 

leysa þarf samfellda röð erfiðra hreyfinga, en við það er talsverð hætta á því að iðkendur fari fram úr 

getu sinni, þar sem hreyfingarnar eru endurteknar með hámarkstyrk.  

1.2.2 Sportklifur (e. sport climbing) 

Í sportklifri eru klifurleiðir almennt hærri en 10 metrar og því er klifrari í línu til öryggis ef hann skyldi 

falla. Hægt er að skipta sportklifri í tvo flokka, annars vegar er klifrað í ofanvaði (e. toprope) þar sem 

línan er fyrirfram föst efst í klifurleið og hins vegar leiðsluklifur (e. lead climbing) þar sem klifrari tryggir 

sig á leiðinni upp í fyrirfram fasta bolta í klettinum. Í flestum klifurhúsum er bæði hægt að stunda klifur í 

ofanvaði og leiðsluklifur. Sportklifur er tæknilegri aðferð en grjótaglíma að því leyti að klifrari þarf að 

búa yfir kunnáttu á helstu öryggisþáttum eins og meðhöndlun tryggingartóla, hnúta og réttri aðferð til 

þess að festa línuna í boltana. Sportklifurleiðir geta verið yfir 100 metra langar en þar sem klifurlínur 

eru flestar aðeins 60 metrar, þá þarf að klifra leiðina í áföngum og tryggja sig við klettinn á milli áfanga. 

Þetta kallast fjölspanna klifurleið. 

1.2.3 Hefðbundið klifur (e. traditional climbing) 

Við hefðbundið klifur eru engar fyrirfram festar tryggingar og því þurfa klifrarar alfarið að treysta á 

búnað sinn og kunnáttu. Þeir hafa með sér ýmsar gerðir trygginga, sem þeir festa í sprungur 

jafnóðum. Helsta hættan við þessa aðferð klifurs er að tryggingarnar bresti við fall vegna þess að þeim 

var ekki komið nægilega vel fyrir. 
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1.2.4 Sólóklifur (e. solo climbing) 

Við sólóklifur er enginn öryggisbúnaður notaður jafnvel þó að klifrarar fari marga metra háa leið. Þessi 

aðferð er flokkuð með jaðaríþróttum (e. extreme sport) þar sem miklar líkur eru á að mistök við iðkun 

leiði til dauða (Brymer og Schweitzer, 2013). Ekki eru margir sem stunda þessa klifuraðferð en þeir eru 

þó til. 

1.2.5 Ísklifur 

Ísklifri svipar til hefðbundins klifurs en eins og nafnið gefur til kynna þá er hér klifrað upp ís. Klifrari 

tryggir sig með ísskrúfum á leið sinni upp en notar auk þess búnað eins og ísaxir og brodda á skó. Þá 

krefst þessi aðferð góðrar kunnáttu á eiginleikum íss. 

1.3  Erfðileikastig 

Erfiðleikastig klifurleiða er ákvarðað með nokkurm gráðukerfum. Mismunandi kerfi eru notuð og 

innihalda þau tölustafi og tákn sem erfitt er að nota í samanburðarrannsóknir. Nýr skali í metrakerfinu 

án tákna og bókstafa er ráðlagður ef gefa á til kynna klifurgráður í rannsóknum en hann var umbreyttur 

frá gráðum Alþjóðlegu klifur- og fjallgöngusamtakanna (UIAA, f. Union Internationale des Associations 

d'Alpinisme) (Schöffl, Morrison, Hefti, Ullrich og Kupper, 2011) (Tafla 1). Klifrarar eru betri eftir því sem 

þeir klifra hærri gráðu en það er breytilegt hvaða gráður ákvarða munin á góðum klifrara, færum og 

úrvals.  

Tafla 1 mismunandi flokkunarkerfi á erfiðleikastigi klifurleiða (Schöffl o.fl., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrakerfi         IUIAA    Franskargráður          BNA gráður 
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1.4 Skráning meiðsla  

Til þess að bera saman niðurstöður rannsókna þarf að vera með staðlaðar niðurstöður. Eðli 

klifuríþróttarinnar er slíkt að erfitt er að útbúa staðlaðar reglur og hver klifuraðferð er frábrugðin annarri 

og því erfitt að bera þær saman. Gerðar hafa verið faraldsfræðirannsóknir meiðsla við klifuriðkun þar 

sem niðurstöður eru sýndar með margvíslegum meiðslastigum sem er erfitt að bera saman. 

Vinnuhópur á vegum læknanefndar UIAA útbjó nýjan staðlaðan meiðslaskala á fundi sínum árið 2008 

sem byggður er á NACA meiðlaskalanum (National Advisory Committee for Aeronautics) (Schöffl o.fl., 

2011). Nýji skalinn sem gengur undir heitinu IIC (Injury and Illness Severity Classification) er betri en 

NACA skalinn að því leyti að hann tekur tillit til afdrifa einstaklinga eftir meðferð vegna meiðsla (Tafla 

2). Hópurinn lagði til að rannsakendur notuðu þennan skala til þess að einfalda samanburð á 

rannóknum í framtíðinni.  

Tafla 2 Flokkun meiðsla og sjúkdóma eftir alvarleika skv. læknanefnd UIAA, IIC skali (Injury and 

Illness Severity Classification) og skv. NACA skala (National Advisory Committee for 

Aeronautics). 

Stig ICC skali NACA skali 

0 Engin meiðsli eða sjúkdómar. Engin meiðsli eða sjúkdómar. 

1 Væg meiðsli eða sjúkdómar, meðferð á vegum 
heilbrigðiskerfis ekki nauðsynleg, sjálfmeðferð. 

Meiðsli eða sjúkdómar án meðferðar frá 
bráðalækni. 

2 Miðlungs eða mikil meiðsli eða sjúkdómar, ekki 
lífshættulegt. Lengri meðferð án aðgerða eða 
minniháttar aðgerð, meðferð á göngudeild, 
skoðun hjá lækni eftir stuttan tíma (dagar), 
vinnutap vegna meiðsla, læknast án varanlegs 
skaða.  

Meiðsli eða sjúkdómar sem þurfa skoðun og 
meðferð læknis en innlögn á sjúkrahús ekki 
gefin til kynna. 

3 Mikil meiðsli eða sjúkdómar, ekki lífshættulegt. 
Innlögn á sjúkrahúsi, aðgerð nauðsynleg, aðstoð 
undir læknishöndum nauðsynleg strax, vinnutap 
vegna meiðsla, læknast án eða með varanlegum 
skaða.  

Meiðsli eða sjúkdómar án bráðri lífshættu með 
innlögn á sjúkrahús. 

4 Bráð lífshætta. Fjöláverkar, bráðalæknir eða 
lærður bráðaliði ef möguleg, bráðaaðgerð. 
Útkoma: lifandi með varanlegum skaða. 

Meiðsli eða sjúkdómar sem getur mögulega 
raskað lífsmörkum. 

5 Bráð lífshætta. Fjöláverkar, bráðalæknir eða 
lærður bráðaliði ef möguleg, bráðaaðgerð. 
Útkoma: dauði 

Meiðsli eða sjúkdómar sem veldur bráðri 
lífshættu. 

6 Skyndilegur dauði. Meiðsli eða sjúkdómar, einstaklingur fluttur á 
sjúkrahús eftir árangursríka endurlífgun. 

7 - Banvæn meiðsli eða sjúkdómar (án eða eftir 
endurlífgunartilraunir) 

 

 

Til þess að bera saman meiðslatíðni við klifuriðkun og aðrar íþróttir lögðu höfundar til að komandi 

rannsakendur reiknuðu út meiðslatíðni á hverja 1000 klukkustundir af ástundun. Eldri rannsóknir gefa 

margar upp fjölda daga sem varið var í íþróttina en til þess að geta borið þær saman við nýrri 

rannsóknir á meiðslatíðni reiknuðu höfundar meðaltíma sem fólst í heilum degi í hverri klifuraðferð fyrir 

sig (Schöffl o.fl., 2011). Þeir komust að þeirri niðurstöðu að hver dagur sem varið var í klifur 

samkvæmt eldri rannsóknum samsvaraði 2 klst. iðkun innanhúss og 4 klst. iðkun á sportklifri utanhúss.  
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1.5 Markmið samantektar og rannsóknarspurningar 

Klifuríþróttin er ung en mikill uppgangur hefur verið undanfarin ár. Lítið íslenskt efni er til um klifur og 

vil ég auka aðgengi íslenskra klifrara á greinum á móðurmáli um meiðsli, áhættuþætti og mögulegar 

forvarnir. Þannig er möguleiki á að íslenskir klifrarar verði meðvitaðari um algeng meiðsli og hættur 

sem fylgja því að stunda klifur. Vegna eðli íþróttarinnar er mikið líkamlegt álag á efri útlimum, sér í lagi 

fingrum, og er lögð áhersla á meiðsli í efri útlimum í þessari ritgerð. Klifuraðferðir eru sérstæðar og því 

lögð áhersla á klifuraðferðir sem hinn almenni klifrari tekur mest þátt í eða grjótaglímu og sportklifur. 

Lagt er upp með þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Hver er meiðslatíðni klifrara og hver eru algengustu meiðslin í efri útlimum? 

2. Hverjir eru áhættuþættir klifurmeiðsla? 

3. Hvernig er hægt að koma í veg fyrir og minnka meiðslatíðni klifrara? 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Skilyrði 

Hér að neðan eru tekin saman skilyrði sem sett voru við leit að þeim heimildum sem notaðar voru við 

gerð þessarar BS-ritgerðar: 

 Titill þurfti að bera nafn sem tengdist á einhvern hátt klifri: 

o klifur (e. climbing) 

o klifrari eða klifrarar (e. climber, climbers) 

o klifuraðferð (e. boulder, sport climbing)  

o hringbandameiðsli (e. pulley injury) 

 Aldur heimilda: Til þess að sjá þróun klifurmeiðsla voru talsvert gamlar greinar valdar en þó 

engar greinar eldri en frá 1988. 

 Valið tungumál: enska. 

 Gerð rannsókna: Faraldsfræðirannsóknir og fræðigreinar um meiðsli efri útlima. Ekki 

tilfellarannsóknir. 

 Þýði: Rannsóknir á unglingum ekki teknar með. 

Þau rannsóknarsnið sem helst var litið til voru kerfisbundnar samantektir (e. systematic review), 

framskyggnar rannsóknir (e. prospective) og afturskyggnar rannsóknir (e. retrospective). Þegar 

rannsakaðir eru áhættuþættir og tíðni eru þessar þrjár rannsóknaraðferðir oft notaðar (Spindler o.fl., 

2005). Einnig var notast við nokkrar fræðigreinar (review) en engar tilfellarannsóknir voru teknar með í 

samantektina. Allar greinar sem notaðar voru í þessu BS verkefni voru í flokki þrjú eða ofar í gæðum 

samkvæmt flokkun á gæðakröfum hjá Oxford Centre for Evidence-based Medicine ((Án höf., 2009).  

2.2 Gagnagrunnar 

Við heimildaleit var notast var við tvo gagnagrunna, PubMED og Leitir.is. Á vefsíðu leitir.is var hakað 

við eftirfarandi gagnagrunna og þar einungis leitað að ritrýndum greinum:  

 Science Citation Index Expanded (Web of Science) 

 SciVerse ScienceDirect (Elsevier) 

 MEDLINE (NLM) 

 ProQuest Research Library  

 ProQuest Central 

Höfundur skráði sig á Lerkið sem er fjaraðgangur að bókasafni Landspítalans til þess að fá aðgang að 

fleiri greinum. Af þeim greinum sem ekki var hægt að opna voru tvær greinar pantaðar. 

2.3 Leitarorð 

Kerfisbundin leit var notuð til þess að finna almenna meiðslatíðni og áhættuþætti í margvíslegum 

klifuraðferðum. Auk þess var kafað dýpra í álagsmeiðsli á efri útlimum og nánari áhættuþætti á þeim 

Þar var notast við nákvæmari leitarorð tengd við meiðsli í efri útlimum: 
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 Klifurmeiðsli (e. Rock climbing injury/ies): n = 34 

 Meiðsli í fingrum og klettaklifur (e. Finger injury and rock climbing): eftir endurtekningar og 

skilyrði n = 1 

 Axlir og klettaklifur (e. Shoulder and rock climbing): eftir endurtekningar og skilyrði n = 2 

 Bönd um beygjusinar fingra og klettaklifur (e. finger pulley and rock climbing): eftir 

endurtekningar og skilyrði n = 4 

 NACA meiðslaskali (e. injury score): n = 1 

Auk þessara leitarorða voru einnig teknar með 7 greinar sem höfundur hafði séð áður í PubMED 

gagnagrunninum og vöktu áhuga, sem og 5 greinar sem voru valdar útfrá heimildalistum og uppfylltu 

skilyrði sem sett voru við heimildaleit fyrir ritgerðina. Íslenskar og heimildir til samanburðar voru 6 og 2 

sýndu úrslit úr klifurkeppni. 

2.4 Leitastrengurinn „rock climbing injury“ 

Til að gera grein fyrir hvernig unnið var með leitarorð, tökum við sem dæmi leitarorðið „rock climbing 

injury OR rock climbing injuries“ sem var flett upp á PubMED.gov og leitir.is (Mynd 1). Engar greinar 

fundust með orðréttri samsetningunni „rock climbing injury“ á pubMed en tvær á leitir.is og því var 

leitað aftur án þess að nota gæsalappir utan um leitarorðið og því komu einnig fram greinar sem voru 

um annarskonar meiðsli en klifurmeiðsli. Til þess að greinarnar úr leitinni yrðu skoðaðar nánar þurfti 

titill að innihalda „climbing/climber*“ eða heiti ákveðinna klifuraðferða t.d. „bouldering“ og „sport 

climbing“. Við lestur útdrátts voru greinar fjarlægðar sem ekki féllu undir skilyrði og þær greinar sem 

fjölluðu um meiðslatíðni og áhættu meiðsla, sem og meiðsli í efri útlimum voru lesnar í fullri lengd. 

Flestar eldri rannsóknir, frá því fyrir 1995, var ekki hægt að nálgast í opnun aðgangi en einnig fannst 

höfundi þær flestar úreltar eftir að hafa lesið útdráttinn og því aðeins 3 af þeim notaðar. Lögð var 

áhersla á meiðsli efri útlima því voru önnur leitarorð eins og fingur og axlir skeytt saman við klifur við 

aðrar leitir. 
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 Mynd 1 Flæðirit sem sýnir hvernig unnið var með heimildir fyrir leitarorðið „rock climbing 
injury/(-ies)“ 

 

 

 

	

	

	

	

	
	

Leitarorð rock climbing injury 

OR rock climbing injuries í 
gagnagrunni pubMed  

n = 107 

	

Leitarorð rock climbing injury 

OR rock climbing injuries í 
gagnagrunni Leitir.is þrengt 

við ákv. gagnasöfn og 
ritrýnd tímarit 

n = 157 

Titill og útdráttur skimaður  

n = 74 

	

Greinar í fullri lengd 

yfirfarnar 
n = 29 

Titill og útdráttur skimaður 

og endurteknar greinar frá 
pubMed fjarlægðar  

n = 25	

Greinar í fullri lengd 

yfirfarnar 
n = 5 

Greinar notaðar í samantekt  

n = 34 
 

Greinar á öðru 
tungumáli en ensku 

n = 10 
Tilfellarann-sóknir 

n = 7 
Neðri útlimir og innri 

líffæri 
n = 7 

Ungmenni 
n =1 

Greinar sem ekki voru 
aðgengilegar  

n = 17 
Óviðeigandi greinar 

n = 3 

Greinar sem 

tengdust ekki á 
nokkurn hátt klifri 

vegna notkunar á 
ósamsettu leitarorði 

n = 33 
 

Endurtekningar 

frá leitarvélum 
leitir.is og frá 

pubMed 
n = 132 

Greinar á öðru 

tungumáli en ensku 
n = 3 

Tilfellarann-sóknir 
n = 1 

Ungmenni 
n =5 

Greinar sem ekki voru 
aðgengilegar  

n = 2 
Óviðeigandi greinar  

n = 9 
 

 
 

 



9 

3 Niðurstöður 

Kerfisbundin heimildaleit skilaði 43 greinum til að gera samantekt um tíðni klifurmeiðsla og 

áhættuþætti. Í 21 grein voru niðurstöðurnar nothæfar til þess að útbúa samanburðatöflu sem gefur 

yfirlit yfir meiðslatíðni, áhættuþætti, tegund og staðsetningu meiðsla. Ekki var unnt að nota fleiri greinar 

til þess að gera þessa samanburðartöflu vegna þess að í þær vantaði gögn um tíðni eða áhættuþætti.  

3.1 Klifur og meiðsli 

Jafnan hefur verið talið að fjallaklifur sé hættuleg íþrótt með háa meiðslatíðni við iðkun og jafnvel 

dauðsföll. Lengi vel voru það aðeins allra hörðustu einstaklingar sem stunduðu þessa íþróttagrein en 

með aukinni tækni og bættu aðgengi, svo sem í klifurhúsum, er breiðari hópur byrjaður að stunda 

klettaklifur. Rannsóknir sýna að meiðslatíðni er mjög breytileg eða allt frá 0,02 meiðslum á hverjar 

1000 klst. (Schöffl, Hoffmann og Küpper, 2013) og upp í 37,5/1000 klst. (Bowie, Hunt og Allen, 1988). 

Töluverður munur er á aðferðafræði hverrar rannóknar og í þessum tveim rannsóknum voru 

annarsvegar skoðuð meiðsli við iðkun innanhúss og hinsvegar meiðsli við iðkun utanhúss. Einnig er 

hér um að ræða eina af nýjustu rannóknunum sem getið er í ritgerðinni og einni elstu (Tafla 2). Þetta 

telst alls ekki mikil tíðni borin saman við aðrar íþróttir. Meiðslatíðni á heimsmeistaramótinu í 

knattspyrnu í Þýskalandi 2006 var til dæmis 68,7/1000 klst. (Dvorak, Junge, Grimm og Kirkendall, 

2007) og rannsókn á tíðni meiðsla hjá knattspyrnukonum í Noregi sýndi 23,6/1000 klst. í keppni og 

3,1/1000 klst. á æfingum (Tegnander, Olsen, Moholdt, Engebretsen og Bahr, 2008)
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Tafla 3 Yfirlit yfir 21 grein um meiðslatíðni, áhættuþætti, tegund meiðsla og staðsetningu meiðsla  

Upplýsingar sem komu ekki fram er táknað með x. EÚ: Efri útlimir, NÚ: Neðri útlimir, BNA: Bandaríkin, HM: Heimsmeistaramót, ADL: athafnir daglegs líf  

Rann-
sakendur 

Tegund 
rannsóknar 

Klifur-
aðferð 

Þátttakendur Fjöldi 
meiðsla 

Meiðsla
-tíðni 
1000/-
klst 

Álags eða 
bráða-
meiðsli 

Staðsetning 
meiðsla  

Tegund meiðsla  Ástæða meiðsla Áhætturþættir meiðsla 

Schöffl 
og 
félagar 
2013 

Framskyggn 
rannsókn á 5 
árum í 
klifurhúsum í 
Stuttgart 

Innanhús-
klifur 

515.337 sóttu 
æfingar í 
klifurhúsin á 
tímabilinu 

32 slys 0,02  Bráða-
meiðsli 

NÚ 37,5% (12) 
EÚ 18,8% (6) 
Bolur 18,8% (6) 
Önnur 25% (8) 

Brot 
Tognanir  
Liðhlaup 

Tryggingar-mistök: 
sportklifur. Föll á 
dýnu: grjótaglíma 

 x 

Folkl 
2013 

Afturskyggn 
þversniðs 
rannsókn. 
Notendur 
vinsælla 
klifursíða 
svöruðu 
spurningalista á 
netinu 

Sportklifur 
og grjóta-
glíma 

Skilyrði fyrir 
þáttöku: 
einstaklingur 
eldri en 18 ára, 
meiðsli eftir klifur 
sem orsakaðist 
ekki af falli og 
með a.m.k. 
helmingur 
klifurferils í 
sportklifur og 
grjótaglímu. Alls 
439 sem stóðust 
skilyrði 

863 
meiðsli 

x Álags-
meiðsli 
sem valda 
verulegum 
verkjum 
og 
takmarka 
ADL 

EÚ 80,0% (691) 
og af þeim voru 
32% fingur eða 
hendi 
21% olnbogi og 
23% axlir.  
NÚ 11,8% (102) 
meiðsli) 
Bolur 6,4% (55) 
Önnur meiðsli 
1,7% (15) 

 x x  x 

Hosaini 
og 
félagar 
2013 

Framskyggn 
rannsókn á opna 
meistaramótinu í 
Íran 2010 

Innanhús-
klifur: 
sportklifur, 
grjóta-
glíma og 
hraða-
klifur í 
ofanvaði 

220 keppendur 15 
meiðsli  
10 við 
grjóta-
glímu 
5 við 
leiðslu-
klifur 

22,59 Bráða-
meiðsli 

EÚ 40% (6) 
Bolur 33,3% (5) 
NÚ 13,3% (2) 
Andlit 13,3% (2) 
 

Tognanir 53,3% 
(8) 
Brot 13,3% (2) 
Blóðnasir 
13,3% (2) 
Annað 13,3% (2) 
Alvarleg meiðsli 
sem hindruðuð 
þáttöku, 21%  

Við fall 53,3% 
Við klifur 46,7% 
 

x 
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Rann-
sakendur 

Tegund 
rannsóknar 

Klifur-
aðferð 

Þátttakendur Fjöldi 
meiðsla 

Meiðsla
-tíðni 
1000/kls
t 

Álags eða 
bráða-
meiðsli 

Staðsetning 
meiðsla  

Tegund meiðsla  Ástæða meiðsla Áhætturþættir meiðsla 

Pieber 
2012 

Afturskyggn 
þversniðs 
rannókn. 
Spurningalisti 
sem settur var á 
klifur heimasíður 
og klifurhús í 
Austurríki. 

Sportklifur 
og grjóta-
glíma, úti 
og inni 

193 svöruðu 
spurninga-
listanum  

374 
meiðsli 
frá 130 
þátttak-
endum 

x Álags-
meiðsli og 
bráða-
meiðsli 

EÚ 71,1%  
NÚ 23,5%  
Bolur 5,3%  
 

Þátttakendur í 
sviga: 
Tognanir og slit á 
hringlaga böndum 
30,7%  
Epicondylitis 
13,1%   
Ökklatognanir 
12,8%  
Krónísk einkenni í 
fingurliðum 7,5%  
Áverkar í öxlum 
6,4%  
Óþægindi í hrygg 
5%  

x Kyn  
KK líklegri til þess að hljóta 
meiðsli (p=0,032) auk  
Tognanir eða slit á hringlaga 
böndum (p=0,044) 
Tennisolnbogi (p=0,006) 
Aldur 
Hærri aldur líklegri til þess að 
hljóta meiðsli (p=0,000) 
Hópur 3 (39,7±5,6 ára) líklegri 
en hópur 1 (23,0±2,4 ára) til 
að hljóta: 
Tognanir eða slit á hringlaga 
böndum (p=0,001) 
Klifurstig 
Hærra klifurstig líklegra að 
verða fyrir meiðslum (p=0,000) 
Hópur 3 (hærra klifurstig) 
líklegri en hópur 1 til að hljóta: 
Tognanir eða slit á hringlaga 
böndum (p=0,000) 
Tennisolnbogi (p=0,000) 
 

Nelson & 
McKenzie 
2009 

Afturskyggn til 18 
ára frá 
bráðamóttöku 
BNA 1990-2007  

Allar 
klifur-
aðferðir 

40.282 fóru á 
bráðamóttökuna 
vegna klifurslys 
á þessu tímabili 

40.282 x Álags-
meiðsli og 
bráða-
meiðsli 

NÚ 46,3% -
bráðameiðsli 
EÚ 29,2% -
álagsmeiðsli, 
Höfuð 12,2% 
Bolur 10,5% 

Brot 29,0% 
Tognanir 28,6%  
Svöðusár 17,1%  
Mjúkvefjameiðsli 
16,9%  
Liðhlaup 4,3% 
Annað 3,1%  

Föll 77,5%, 
árakstur á klett 
7,1%  
ofáreynsla 3,1% 

Kyn 
KK líklegri til: 
Meiðast við fall (OR= 2.65; 
95% CI=1.28, 5.46) 
og að vera lagðir inn á spítala 
(OR=2.04; 95% CI=1.26, 3.31) 
Aldur 
Auk þess eru meiri líkur á 
sérhæfðum meiðslum hjá 
mismunandi aldurshópum t.d.  
40 ára og eldra að brotna 
(OR=1.88; 95% CI=1.35, 2.63) 
og 19 ára og yngri að togna  
(OR=1.99; 95% CI=1.14, 3.49) 
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Rann-
sakendur 

Tegund 
rannsóknar 

Klifur-
aðferð 

Þátttakendur Fjöldi 
meiðsla 

Meiðsla
-tíðni 
1000/kls
t 

Álags eða 
bráða-
meiðsli 

Staðsetning 
meiðsla  

Tegund meiðsla  Ástæða meiðsla Áhætturþættir meiðsla 

Gerdes 
og 
félagar 
2009 

Afturskyggn með 
spurninglista á 
klifurheimasíðum 
opin í 2 mán 

Allar 
klifur-
aðferðir 

1.887 
þátttakendur  

2.472 x Álags-
meiðsli 
19,1% 
Tognanir 
39,1% 
Svöðusár 
19,8 

EÚ 57,6% þar af 
fingur 27,5%  
NÚ 27,6% þar af 
ökkli 12,6% 
Bolur 4,6%  
Höfuð og háls 
3,9%  
Annað 6,3%  

Tognanir 39,1% 
Ofálag 19,1% 
Svöðusár 12,1%  
Brot 8,2% 
Höfuðáverkar 
1,7%  
Annað 19,8% 

x Klifuraðferðir 
Meiri líkur á meiðslum í 
hefðbundið klifur og sóló klifur 
(p<0.001) miðað við aðrar 
klifuraðferðir 
Fíkniefni 
Meiri líkur á meiðslum hjá 
þeim sem notuðu fíkniefni við 
klifur (p<0,01) 
Kyn 
Kk notuðu marktækt sjaldnar 
hjálma (p=0.019) og notuðu 
frekar fíkniefni (p<0.001). 
en kvk 

Jones og 
félagar 
2007 

Afturskyggn 
þversniðs 
rannsókn. 
Spurningalisti um 
síðastliðna 12 
mán lagður fyrir 
klifrara á 5 
viðburðum úti og 
6 viðburðum inni 

Allar 
klifur-
aðferðir 

201 virkir 
klifrarar svöruðu 
spurninga-
listanum 

275 50% 
klifrara 
með ≥ 1 
meiðsli  

x   a)Álags-
meiðsli: 
33% 
b)Bráða-
meiðsli 
sökum 
falls: 20%  
c)Bráða-
meiðsli 
sökum 
erfiðra 
hreyfinga 
28% 

Algengi 
meiðslastaða 
miðað við flokka á 
undan 
a) Fingur > axlir > 
olnbogi > annað > 
úlnliður >  
framhandleggur b) 
Annað > ökkli > 
hendi eða úlnliður 
> neðra bak > brot 
NÚ, > brot EÚ  
c) Fingur > axlir > 
annað > úlnliður 
>framhandleggur 
> olnbogi 

Brot, flöðusár, og 
tognanir 
algengustu 
tegundir meiðsla 

Fall, erfiðar 
hreyfingar 

Tíðni og gráða tengt við 
álagsmeiðsli (ekki sóló og 
hefðbundið) 
 
Gráða í leiðsluklifri spáði fyrir 
um meiðsli tengd falli.   
Tíðni og erfiðleikastig 
(klifurstig) klifuraðferðar, nema 
hefðbundnu og sólóklifri, 
spáðu fyrir um álagsmeiðsli  
Grjótaglíma tengd við meiðsli 
erfiðra hreyfinga.  
Aðrir þættir mögulega áhrif en 
ekki marktækir 
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Rann-
sakendur 

Tegund 
rannsóknar 

Klifur-
aðferð 

Þátttakendur Fjöldi 
meiðsla 

Meiðsla
-tíðni 
1000/kls
t 

Álags eða 
bráða-
meiðsli 

Staðsetning 
meiðsla  

Tegund meiðsla  Ástæða meiðsla Áhætturþættir meiðsla 

Hohl-
rieder og 
félagar 
2007 

Afturskyggn 
rannsókn frá 
gögnum 
sjúkraþyrlu. 
Samanburður á 
klifurbeltum, set 
og líkamsbeltum 

Allar 
klifur-
aðferðir 

131 fengu hjálp 
frá sjúkraþyrlum 
vegna falls í klifri 
af þeim notuðu 
73 (64,6%) 
setbelti og 40 
(35,4%) 
líkamsbelti 

 x Bráða-
meiðsli 
vegna falls 

Setbelti: 
NÚ 23,3% 
EÚ (axlir) 13,7% 
Höfuð 8,2% 
Hryggbrot 5,5% 
Brjósthryggs-
áverkar 4,1% 
Líkamsbelti: 
Höfuð 22,5% 
NÚ 20% 
EÚ (axlir) 17,5% 
Brjósthryggs-
áverkar 15% 
Hryggbrot 10% 
 

Brot og liðhlaup 
útlima algengust. 
Alvarlegustu 
meiðslin á höfði og 
hálsi 

Runnu á fótfestu 
39,8% 
grip gaf sig 36,3% 
örmögnun 12,4% 

Tegund klifurbeltis (set belti í 
staðinn fyrir líkamsbelti) er 
ekki áhættuþáttur fyrir 
meiðslamunstur og alvarleika.  

Schöffl 
og 
Kuepper 
2006 

Framskyggn 
rannsókn á HM 
innanhúsklifri 
2005 

Innanhús-
klifur: 
sportklifur, 
grjóta-
glíma og 
hraða-
klifur í 
ofanvaði 

443 keppendur 18 þar af 
4 
alvarleg 
að hætta 
þurfti 
keppni 

3,1 Bráða-
meiðsli 

Húð 72% 
ökkli 5,5% 
Hné 11,1%  
Bak 5,5% 
Annað 5,5% 

Mar 72% 
Tognun 11,1% 
brot 5,5% annað 
11,1% 

x x 

Logan og 
félagar 
2004 

Afturskyggn 
rannsókn með 
spurninglista  

Allar 
klifur-
aðferðir 
(ekki 
skilgreint) 

Nú(þá)verandi 
meðlimir 
klifursamtaka 
Bretlands, 545 

235 
meiðsli 
hjá 155 
klifrurur
m 

x Ekki 
aðgreint 

EÚ, aðeins hendur 
og úlnliður 

Meiðsli í sinum 
fingra 25% 
Svöðusár 15% 
Liðhlaup 13% 
Úlnliðsbrot 12% 
Brunasár vegna 
línu 9% 
Hringbanda 
meiðsli 8% 
Fingurbrot 7% 
Mjúkvefjatognun í 
úlnlið 5% 
Annað 6% 

x Meiri líkur á meiðslum við 
hærra klifurstig (p<0,05)  

Schöffl 
og 
félagar 
2003 

Afturskyggn 
rannsókn með 
spurningalista og 
skoðun frá jan 
1998 – des 
2001. Áhersla 
lögð á 
fingurmeiðsli. 

Sportklifur 604 áður meiddir 
klifrarar sem 
voru metnir 
aftur, 247 
þáttakendur með 
meiðsli í fingrum 

271 
fingu-
rmeiðsli 

  Áhersla á 
álags-
meiðsli í 
fingrum 

Fingur 41% 
Framhandleggur 
og olnbogi 13,4%  
Fætur 9,1% 
Hendur 7,8% 

pulley rifa, pulley 
tognun 45,0%  
Sinaslíðurbólga 
15,5%  
liðpokaskaði 
13,7%  
Annað 25,8%  

x x 
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Rann-
sakendur 

Tegund 
rannsóknar 

Klifur-
aðferð 

Þátttakendur Fjöldi 
meiðsla 

Meiðsla
-tíðni 
1000/kls
t 

Álags eða 
bráða-
meiðsli 

Staðsetning 
meiðsla  

Tegund meiðsla  Ástæða meiðsla Áhætturþættir meiðsla 

Wyatt 
1996 

Framskyggn 
rannsókn af 
klifrurum sem 
sóttu 
bráðamóttökuna 
á eins árs 
tímabili '92-'93 

Allar 
klifur-
aðferðir 
(ekki 
skilgreint) 
Klifur úti 
og inni 

19 fóru á 
bráðamóttökuna 
vegna klifruslys 
á þessu tímabili  

19 x Bráða-
meiðsli 

NÚ >  EÚ = bak Brot 63,2% (12/19) 
Mjúkvefjameiðsli 
36,8% (7/19);  
Í einhverjum 
tilfellum bæði 

Meiðsli við fall á 
jörð vegna 
trygginga of 
sjaldan 79,0% 
(15/19)  
Annað 21,1% 
(4/19) 

x 

Maitland 
1992 

Afturskyggn 
rannsókn með 
spurningalista 
fyrir a) 
klifrara sem 
komu í 
klifurhúsið í 
Háskólanum í 
Calgary  
b) fengu sendan 
í tölvupósti 

Allar 
klifur-
aðferðir 
(ekki 
skilgreint) 

148 slembivaldir 
tómstundaklifrar
ar  

124  x Álags-
meiðsli 
82,3% 
Bráðameið
sli 17,7%  

Álagsmeiðli í: 
Höndum 28% 
Olnboga 19%. 
Einnig voru fleiri 
en ein meiðsli í EÚ 
algeng, 23% af 
álagsmeiðslum. 
Bráðameiðsli: 
algengust voru 
Ökklatognanir 4% 
af öllum meiðslum, 
Áverkar á hné 3%  
Hendur 3%. 

x x x 

Bowie 
1988 

Afturskyggn 
rannsókn yfir 3 
og ½ klifurtímabil 
(vor, sumar, 
haust).  

Allar 
klifur-
aðferðir 
nema 
sólóklifur 

Klifrara sem 
sóttu aðstoð í 
heilsugæslu í 
Yosemite eða 
var bjargað af 
björgunarsveit 
þjóðgarða í 
Bandaríkjunum 

451 37,5  
(út-
reiknað, 
ekki 
mælt í 
rannókn)  

x Húð og húðbeð 
50%  
NÚ 28%  
EÚ 6% 
Höfuð 6% 
Annað 7% 

Brot 29%  
Abrasion 25% 
Contusion 15% 
Flöðusár 14%  
Tognanir 10% 
Annað 7% 
 

Leiðsluklifur: fall 
66% allra meiðsla. 
Grjótaglíma: fall 
6%  
Grjóthrun: 6% 
Veikindi: 6% 

x 

Bollen og 
Gunson 
1988 

Rannsókn með 
spurningalista  á 
fyrri og 
núverandi 
meiðslum. 
Klifrarar í kjölfar 
skoðaðir af 
rannsak-endum 
á opna breska 
meistaramótinu 

Keppnis-
klifur 
innanhúss 

86 (86%) 
svöruðu 
spurningalistanu
m  
kk 76 og kvk 10  

115 x Fyrri 
bráða-
meiðsli á 
nærkjúku 
baug-
fingurs: 
26% 

EÚ 90,0% 
NÚ 10,4% 
Áhersla meiðsla á 
höndum. 
Algengasti staður 
var baugfingur 

Meiðsli á 
hringbandi 2 
Fingurkreppur  
Tognanir á 
liðböndum fingra 
og handa 

Meiðli á 
hringlagabönd 2: 
fótstígamissir 
meðan haldið var í 
lítil grip og lyft sér í 
litlum gripum með 
einum eða tveim 
fingrum.                                                           

x 
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3.1.1 Meiðslatíðni utan- og innanhúss 

Erfitt er að finna nákvæma meiðslatíðni í klifri utanhúss, þar sem mismunandi klifurstílar eru 

misáhættumiklir og erfitt er að ákvarða nákvæmlega þann tíma sem fer í klifur. Nokkrar afturskyggnar 

rannsóknir sem nota spurningalista tilgreina ekki hvort meiðslin gerist við klifur inni eða úti. (Backe, 

Ericson, Janson og Timpka, 2009; Gerdes, Hafner og Aldag, 2006; Jones, Asghar og Llewellyn, 2008; 

Pieber, Angelmaier, Csapo og Herceg, 2012). Niðurstöður rannsóknar sem aðgreindi meiðsli við 

grjótaglímu úti og inni sýndi minni meiðslatíðni úti. Marktækt minni meiðsli áttu sér stað úti þegar 

klifrarar meiddust við fall en ekki við klifrið sjálft (Josephsen o.fl., 2007). Önnur rannsókn sýndi jafna 

dreifingu á meiðslum úti (48%) og inni (52%) (Gerdes o.fl., 2006). Gögn um alvarlegri slys sem gerðust 

úti er hægt að sjá á rannsókn sem var gerð útfrá björgunarsveitarútköllum á 13 ára tímabili en 428 

(20%) fórnalamba í útköllunum var að stunda klifur. Í einhverjum útköllum var ekki um að ræða meiðsli 

á klifrurum sem var bjargað (43%). Þeir sem meiddust voru flestir að stunda leiðsluklifur eða sólóklifur 

og 9 fórnarlömb létust í sólóklifri og 5 í leiðsluklifri (Lack, Sheets, Entin og Christenson, 2012). Einnig 

var gerð rannsókn frá gögnum sjúkraþyrlu og voru 113 slys greind á 4 ára tímabili. Flestir klifrarar hlutu 

ekki áverka eða mjög litla (74,5%) milda áverka (15%) og alvarlega (12,5%) (Hohlrieder, Lutz, 

Schubert, Eschertzhuber og Mair, 2007). 

Vegna þess hve fjölbreytileikinn er mikill í útklifri og erfitt að túlka niðurstöður úr rannsóknum, 

þá hafa menn snúið sér í meira mæli að því að skoða meiðsli sem eiga sér stað í innanhúsklifri og 

meðal annars í klifurkeppnum. Á heimsmeistaramótinu í innanhúsklifri 2005 var meiðslatíðnin 3,1/1000 

klst. (Schöffl og Kuepper, 2006). Af 18 bráðameiðslum voru flest þeirra lítil mör og 4 þeirra alvarleg, 

ökklabrot, mar á hné, tognun á hné og baki. Aðeins einn keppandi þurfti að hætta keppni vegna 

meiðsla, hinir héldu áfram eftir meðhöndlun. Meiðslatíðni á Írönsku meistarmóti árið 2010 var 

22,59/1000 klst. sem er heldur hærri tíðni en sést í öðrum rannsóknum (Hosaini, Atri og Kavosi, 2013). 

Algengustu meiðslin á báðum þessum mótum voru á neðri útlimum og helsta orsök fall á beint á dýnu 

með snúinn fót og því leiddi lendingin til meiðsla. 

3.1.2 Meiðslatíðni mismunandi klifuraðferða 

Í yfirlitsgrein Schöffl og félaga (2010) voru teknar saman niðurstöður úr yfir 400 fræðigreinum um klifur, 

fjallaferðir og aðrar íþróttir sem rannsökuðu meiðslatíðni á árunum 1982-2007 (Schöffl, Morrison, o.fl., 

2010). Höfundar skiptu niðurstöðum í þrjá hluta, útiklifur (hefðbundið klifur, sportklifur og grjótaglíma), 

innanhúsklifur og ísklifur. Þótt að þrjár klifuraðferðir hafi verið rannskaðar saman í mörgum 

fræðigreinunum mátti sjá að ástæða meiðsla var mismundandi eftir því hvaða klifuraðferði um var að 

ræða. Í hefðbundnu klifri er ástæða meiðslanna oftast fall en í sportklifri erfiðar hreyfingar, sem reyna 

mikið á líkamlegan styrk (Schöffl, Morrison, o.fl., 2010). Aðeins tvær fræðigreinar tiltóku meiðslatíðni á 

hverja 1000 klst úti, önnur sýndi 37,5/1000 klst (Bowie o.fl., 1988) en hin 0,56/1000 klst frá 

Schussman (Schöffl, Morrison, o.fl., 2010). Munur var á eldri fræðigreinum og þeim nýrri en greint var 

frá hærri dánar- og meiðslatíðni í þeim eldri. Bowie og félagar (1988) greindu frá 13 dauðsföllum í 220 

klifurslysum (6%). Aðrar rannsóknir sýndu enn hærri dánartíðni, til dæmis 23% hjá  Schussman (1990) 

og 28% hjá Addiss og Baker (1989) (Schöffl, Morrison, o.fl., 2010). Ofangreindar rannsóknir eru frá 
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1988 - 1990 og fjalla helst um fjallamennsku og hefðbundið klifur meðal annars í umhverfi með snjó og 

ís. Nýrri rannsóknir sýna ekki fram á neina dánartíðni en flestar eru afturskyggnar þar sem klifrarar rifja 

upp meiðsla- og klifursögu sína og gætu því leitt til skekkju þar sem dánartíðni kemur ekki fram. Flest 

meiðslin voru væg með meiðslastig 1-2 á NACA skala (Tafla 2)  

Sjö fræðigreinar um innanhúsklifur og klifurkeppnir voru í samantektar rannsókn Schöffl og félaga 

(2010). Meiðslatíðni var mest 3,1/1000 klst. (Schöffl, Einwag, Strecker og Schöffl, 2006). Engin 

dauðsföll áttu sér stað og meiðslin voru fremur væg, tvö voru skráð sem stig 3 á NACA (Tafla 2). 

Rannsókn Hosaini og félaga (2013) sem sýndi meiðslatíðni 22,59/1000 klst eins og getið var ofar er 

gefin út síðar en kerfisbundin samantekt Schöffls og félaga (2010). Í fræðigreinum um meiðslatíðni í 

ísklifri kom fram að meiðslatíðni var yfirleitt lítil en ekki nákvæmlega tilgreind. Mest hætta var á 

meiðslum hjá undanförum sem leiddu ísklifurleið (Schöffl, Morrison, o.fl., 2010). 

3.1.3 Meiðslatíðni almennra klifrara 

Rannsakendur hafa í seinni tíð beint áhuga sínum meira að almennum klifrurum vegna þess hve fjöldi 

þeirra hefur aukist mikið og því auðveldara að ná meira tölfræðilegu afli í rannsóknirnar. Schöffl og 

félagar (2013) gerðu rannsókn í klifurhúsum í Stuttgart í Þýskalandi sem stóð yfir í 5 ár. Hún tók til allra 

sem sóttu klifurhúsið, allt frá byrjendum með færri en 20 klifurdaga á ári, til fagmanna með réttindi til 

að kenna klifur, tryggingar og aðra öryggisþætti. Aldursdreifingin var frá 8-80 ára og meðalklifurtími var 

2 klst. og 47 mín. Á þessu tímabili voru skráð niður 32 bráðameiðsli en rannsóknin tók ekki til 

álagsmeiðsla. Reiknuð meiðslatíðni var 0,02/1000 klst. og sú sama hjá konum og körlum. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að meiðslatíðni meðal karla er yfirleitt hærri (Backe o.fl., 2009). Nelson og félagar 

(2009) sýndu að karlar væru líklegri til þess að brotna og þurfa að fara á sjúkrahús vegna meiðsla. Hér 

má þó benda á að oft á tíðum gleymist að taka með í reikninginn að mun fleiri karlar en konur stunda 

klifur en sumir rannsakendur tala þó um það í umræðukafla (Wright, Royle og Marshall, 2001). Í 5 ára 

rannsókn Schöffl og félaga (2013) voru 37,5% meiðslanna á neðri útlimum, 18,8% á þeim efri og 

18,8% á bol. Önnur meiðsli voru t.d. mikil brunasár og fjöláverkar.  Samkvæmt meiðslaskala IIC voru 

flest þeirra miðlungs og mikil en fá lífshættuleg (gráða 4) (Tafla 4). 

Tafla 4 Tíðni meiðsla miðað við alvarleika, IIC meiðslakali notaður (Schöffl o.fl., 2013) 

Meiðslagráða skv. UIAA Tíðni 

0: Engin meiðsli eða sjúkdómar 0 

1: Væg meiðsli eða sjúkdómar 0 

2: Miðlungs eða mikil meiðsli eða sjúkdómar 15 

3: Mikil meiðsli eða sjúkdómar 13 

4: Bráð lífshætta, Útkoma: lifandi með   
varanlegum skaða. 

2 

5: Bráð lífshætta, Útkoma: dauði 0 

6: Brár dauði 0 
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Sænsk rannsókn greindi frá meiðslahlutfalli hjá almennum klifrurum þar sem sendur var 

spurningalisti á 606 slembivalda einstaklinga sem skráðir voru í klifursamband Svíþjóðar (e. Swedish 

organized climbers). Spurt var um meiðsli síðastliðið eitt og hálft ár og þar kom fram að meiðslahlutfall 

var 4,2/1000 klst. Af þeim voru 93% álagsmeiðsli, sem voru algengust í fingrum og úlnliðum, 42%. 

Alvarlegir áverkar voru aðeins um 7% og þar af helmingurinn á neðri útlimum. Flest voru þau meiðsli á 

liðböndum og orsakir voru helst mannlegir þættir eins og einbeitingaleysi (41%) og galli í tækjum 

(17%) (Backe o.fl., 2009). 

3.1.4 Meiðslastaður 

Með þróun klifuríþróttarinnar breytast meiðslin. Áður fyrr voru tíð meiðsli á húð og húðbeði samanber 

niðurstöður Bowie og félaga (1988), sem sýndu að 50% meiðsla voru á húð en þó flest lítilsháttar. 

Húðmeiðsli voru mörg hver brunasár vegna núnings við klifurlínuna og þá sem afleiðing af því að 

treysta þurfti um of á hendur til þess að hindra fall klifrara vegna lélegra tryggingartóla. Ný og betri 

tækni þar á meðal betri tryggingartól hafa dregið úr þessari tegund af meiðslum og nýrri rannsóknir 

sýna að flest bráðameiðsli verða á neðri útlimum (Nelson o.fl., 2009; Schöffl o.fl., 2013; Wyatt, 

McNaughton og Grant, 1996) en álagsmeiðsli á efri útlimum(Backe o.fl., 2009; Rohrbough o.fl., 2000). 

Backe og félagar (2009) fundu að fleiri álagsmeiðsli gerðust í efri útlimum en hlutfall meiðslanna á milli 

efri og neðri útlima var hæst í hefðbundnu klifri, 9:1, 7:1 í grjótaglímu og 5:1 í sportklifri.  

3.1.4.1 Fingur 

Í efri útlimum eru meiðsli á fingrum algengust (Backe o.fl., 2009; Folkl, 2013; Gerdes o.fl., 2006; Jones 

o.fl., 2008; Schöffl, Hochholzer, Winkelmann og Strecker, 2003; Wright o.fl., 2001; Wright, Royle og 

Marshall, 2001)). Það eru miklir kraftar sem verka á líffærakerfi fingra í klifri. Klifrarar halda oft í lítil grip 

og tilfærsla líkamsþyngdar verður mikil í gegnum fingur og efri útlimi. Sérstaklega er mikið álag á bönd 

fingranna, hliðarliðbönd (e. collateral ligaments) hringlaga bönd (e. annular ligaments) og krossbönd 

(e. cruciate ligaments) því þau halda við beygjusinar fingra við sterkan samdrátt þeirra (Mynd 2).  

Mynd 2 Hringlaga bönd (A1-A5) og krossbönd (C1-C3) sem halda um beygjusinar fingra 

(Crowley, 2012) 
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Tognun á hringlaga böndum fingra eru algengustu meiðslin á fingrum en önnur algeng meiðsli er 

sinaslíðurbólga, skaði á liðpoka og hliðarliðböndum nærkjúka og tognun í beygjusinum fingra. 

(Rohrbough o.fl., 2000; Schoffl og Schoffl, 2007). Einnig velta rannsakendur því fyrir sér hvort regluleg 

klifuriðkun geti valdið lófakreppu (Logan, Mason, Dias og Makwana, 2005). Það er mikilvægt að 

sjúkraþjálfarar sem meðhöndla klifrara kannist við þessi sérhæfðu meiðsli og geti greint á milli þeirra 

og síðan beitt viðeigandi meðferð.  

3.1.4.1.1 Meiðsli á hringlaga böndum fingra 

Bollen (1988) var meðal þeirra fyrstu sem gerðu rannsókn og lýstu mjúkvefjameiðslum hjá klifrurum. 

Niðurstöður hans sýndu að 50% meiðsla voru í höndum og úlnliðum en algengast var að einkennin 

væru yfir nærkjúkum og nærfingurbeinum (e. proximal phalanx) en þau einkenni eru lýsandi fyrir 

tognun eða slit á hringlaga böndum fingra (e. finger pulley rupture). Hann var sá fyrsti til að lýsa 

þessum einkennum, sem hann nefndi klifurfingur (Schweizer, 2012). Hann hélt reyndar að þetta væri 

grunnlæg bólga á festustað beygjusina fingra (e. superficialis tenoperiostitis)  eða smá tognanir við 

festustaðinn (Bollen og Gunson, 1990).  

Í rannókn Schöffl og félaga (2003) voru meiðsli á hringlaga böndum 50% af öllum meiðslum í 

fingrum en af öllum meiðslum voru 41% tengd fingrum. Í annarri rannsókn (Rohrbough o.fl., 2000) 

voru tognanir í beygjukerfi fingra (e. flexor unit strain) (26%) og verkur frá hringlaga bandi 2 (24%). 

Annað einkenni voru bogastrengir beygjusina fingra frá fingurbeinum (e. bowstringing) (26%) (Mynd 

3). 

Mynd 3 Bogastrengur begjusina fingra frá fingurbeini sótt af 
http://cruxcrush.com/2013/10/24/climber-problems-the-a2-pulley-strain/ 

  

 

Auk verkja yfir hringlaga bandi eða böndum er bogastrengur merki um áverka á hringlaga böndum og 

oft notað til greiningar þó að klínískt sé bogastrengur aðeins sýnilegur ef fleiri en eitt hringlaga band 

rifnar. Klínísk greining á bogastreng þykir ekki áreiðanleg greiningaraðferð fyrir meiðsli á hringlaga 

böndum en nýrri rannsóknir sýna að mun betra er að styðjast við greiningu með ómskoðun þar sem 

mælt er bilið frá fingurbeini að beygjusin fingurs sem  er áreiðanleg og réttmæt (El-Sheikh, Wong, 

Farrokhyar og Thoma, 2006). Það voru Klauser og félagar (2002) sem fengu þessar niðurstöður en 

þau rannsökuðu réttmæti og áræðanleika ómskoðunar miðað við niðurstöður frá segulómun og 

tölvusneiðmynd. Ómskoðunin sýndi 99% hittni (e. accuracy), 98% næmi (e. sensitivity), 100% sértæki 
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(e. specificity), satt jákvætt svar (e. true positive) var 100% og satt neikvætt svar (e. true negative) 

97% þar sem ekki tókst að greina ein meiðsli á hringlaga bandi. Það er því niðurstaða Klauser og 

félaga (2002) að greining með ómskoðun sé góð aðferð til þess að greina þessi meiðsli. Segluómun 

eða tölvusneiðmyndataka eru árangursríkar aðferðir en dýrari en ómskoðun, auk þess sem bíða þarf 

eftir greiningu á myndunum. Klínísk greining í bráðafasa er takmörkuð aðferð vegna verkja og bólgu.  

Í rannsókn Schöffl og félaga (2003) á 241 klifrara komu fram 271 fingurmeiðsli. Þeir bjuggu til 

kerfi til að lýsa alvarleika meiðslanna og athuguðu hver voru algengust. Vægustu meiðslin voru 

algengust (39%) og aðeins 6% greindust með alvarlegustu meiðslin af gráðu 4 (Tafla 5). Tilgangur 

þess að búa til þetta stigakerfi var einnig að lýsa viðmiðum fyrir meðferð (Tafla 5) þar sem aðeins er 

ráðlagt að meiðsli af gráðu 4 fari í aðgerð. Schöffl og félagar (2006) sannreyndu þessi viðmið með 

rannsókn á 21 klifrara sem hafði hlotið áverka á hringlaga band eða bönd við eins árs endurmat á 

styrk fingra. Þeir báru saman báðar hliðar og fengu ekki marktækan mun á styrk. Tilhneiging var 

hinsvegar til þess að meiddi fingurinn væri sterkari en sá heilbrigði, sem þeir skýrðu með því að í þeirri 

hendi sem meiddist væru fingur almennt sterkari. Höfundar ráðlögðu því þessi meðferðarviðmið (Tafla 

5). Í rannsókn Schöffl og félaga (2003) tóku þeir ennfremur niðurstöður sínar og greindu á hvaða 

hringlaga bandi algengast væri að hljóta áverka, hvaða fingur um væri að ræða og hvort munur væri á 

milli hægri og vinstri handar. Algengast var að klifrarar hlytu meiðsli á hringlaga bandi 2, bæði algjört 

slit og tognanir og þá oftast á baugfingri (Tafla 6). Það er spurning af hverju baugfingur og langatöng 

eru útsettari fyrir meiðslum á hringlaga böndum. Niðurstöður Vigouroux og félaga (2008) sýndu að 

meiri kraftur fingurgóms kæmi frá löngutöng og baugfingri við fjögurra fingra grip og sá kraftur væri svo 

nærri hámarkskrafti sem hringlaga böndin þola, að þau væru líklegri til að verða fyrir áverka. 

Tafla 5. Gráðukerfi Schöffl og félaga (2003) til að lýsa meiðslum og viðmiðum meðferðar. 

Gráða Meiðsli Tíðni Meðferð 

1 Tognun á hringlaga liðbandi 39% Meðferð án aðgerðar 

2 A4 rifnar alveg eða hluti af A3 og A4 rifna 25% Meðferð án aðgerðar 

3 A2 eða A3 rifna alveg 30% Meðferð án aðgerðar 

4 Fleiri en eitt rifið hringlaga band eða rifið 

hringlaga band auk rifinna innanhandar vöðva 

 6% Skurðaðgerð 

 

Tafla 6. Dreifing áverka á hringlaga böndum skv. grein Schöffl og félaga (2003)  
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Flestir rannsakendur tala um að meiðsli á hringlaga bandi 2 séu algengust ef þeir tilgreina bandið sem 

um ræðir (Crowley, 2012; Schweizer, 2012).   

Há tíðni meiðsla hringlaga banda 2 fékk Mallo og félaga (2008) til að velta því fyrir sér í 

rannsókn sinni, hvort munur væri á aflfræði hringlaga banda 2 og 4 hjá klifrurum og jafnframt hvort 

munur væri á konum og körlum. Þau notuðu 10 lík í sinni rannsókn og báru saman 40 hringlaga bönd 

2 og 36 hringlaga bönd 4. Þau settu krók undir hringlaga bönd 2 og 4 og mældu svo heildarálagið sem 

böndin þoldi áður en þau slitnuðu, færslu sinar frá fingurbeini og stífleik sinarinnar.  Niðurstöður sýndu 

ekki marktækan mun á þessum breytum og heldur ekki í samanburði á kynjum. Það þyrfti því að 

rannsaka betur aflfræði og áhrif klifurs á hringlaga bönd fingra til þess að útskýra þessa háu tíðni 

meiðsla á hringlaga bandi 2 í baugfingri (Mallo, Sless, Hurst og Wilson, 2008). 

3.1.4.1.2 Sinaslíðurbólga (e. tenosynovitis) 

Sinaslíðurbólga eru næst algengustu álagsmeiðslin í fingrum klifrara (Holtzhausen og Noakes, 1996; 

Klauser o.fl., 2002; Schoffl o.fl., 2007).  Mismunagreining á sinaslíðurbólgu og meiðslum á 

hringböndum er mikilvæg. Einkennum svipar til áverka á hringböndum, þar sem verkur kemur á 

svipaðan stað, á lófahlið fingurs sem getur í báðum tilfellum leitt upp í lófa og jafnvel framhandlegg 

(Schoffl o.fl., 2007). Klauser og félagar (2002) greindu sinaslíðurbólgu með ómskoðun á sama hátt og 

þeir greindu meiðsli á hringlagaböndum. Í grein Schöffls og félaga (2003) er sagt að vökvi í kringum 

sinina sjáist best í þverskurðarplani (e. transverse plane). Einnig að best sé að gera samanburð við 

einkennalausan fingur á sama einstaklingi þar sem ekki eru til nákvæmar tölur um breytileika á magni 

vökva í fingrum klifrara en tilhneiging er hjá þeim að vera með meiri vökva heldur en meðalmaður. 

3.1.4.2 Axlir 

Axlir eru sá líkamshluti klifrara þar sem álagsmeiðsli og meiðsli vegna erfiðra hreyfinga eru næst 

algengust (Folkl, 2013; Gerdes o.fl., 2006; Jones o.fl., 2008; Rooks, 1997). Þrátt fyrir þá staðreynd 

fundust ekki margar rannsóknir sem fjalla um klifurmeiðsli í öxlum í heimildaleit fyrir þessa BS ritgerð. 

Nefndar greinar fjalla meira um meiðslatíðni fremur en tegundir einstakra meiðsla. Vegna sérstakrar 

líkamstöðu við klifur og hreyfinga handleggja fyrir ofan höfuð er axlarliðurinn útsettur fyrir  meiðslum 

tengdum vöðvajafnvægi og óeðlilegum hreyfingum.  

Klifrarar þróa oft sérstaka líkamstöðu efri líkama og styttingar í brjóstvöðvum. Helsta 

ójafnvægið myndast þó milli vöðvahópa framan- og aftanvert þar sem klifrarar grípa í og lyfta sér með 

höndum þá byggja þeir upp styrk í vöðvum framanvert á líkamanum, sér í lagi brjóstvöðvum stóra og 

litla. Til þess að draga úr þessum einkennum er mikilvægt að þjálfa gagnverkandi vöðva en það vill 

stundum gleymast. Þar sem öxlin er framdregin við klifur þá ýtir það enn frekar undir styttingu í 

brjóstvöðvunum. Styttingar í brjóstvöðvum geta hindrað venjulegt hreyfimynstur axlarliðar og 

axlargrindar og gæti orsakað minni afturhalla (e. posterior tilt) herðablaðs í hreyfingum og ýtt undir 

framhalla í hvíldarstöðu (Borstad og Ludewig, 2005; Rooks, 1997).  Minnkuð hreyfigeta axlargrindar er 

tengd við axlarklemmu og sýndu niðurstöður Lukasiewicz og félaga (1999) marktækt minni afturhalla í 

90° fráfærslu (e. abduction) og í hámarks beygju axlarliðar í þykktarskurðsplani (e. sagittal plane). 

Einnig var marktækur munur í efri og neðri stöðu herðablaðs, þannig færðist herðablaðið meira upp 



21 

hjá einstaklingum sem greindir voru með axlarklemmu, bæði þeim megin þar sem einkenni komu fram 

og þeim megin sem einkenni voru ekki. Ekki var marktækur munur á snúningi herðablaðs upp (e. 

upward rotation) né snúningi inn (e. internal rotation) (Lukasiewicz o.fl., 1999). Takmarkanir voru þó á 

þessari rannsókn því hreyfiferillinn var ekki rannsakaður heldur aðeins staða handleggjar í 90° 

fráfærslu og hámarksbeygju.  

Borstad og Ludewig (2005) athuguðu áhrif hreyfingar axlargrindar og muninn á stuttum og löngum 

litla brjóstvöðva í heilbrigðum einstaklingum. Þeir bjuggu til jöfnu og fundu út meðallengd vöðvans 

miðað við hæð einstaklings og staðalfrávik. Þátttakendur sem voru með vöðvalengd styttri en eitt 

staðalfrávik frá meðaltalinu voru teknir inn í rannsóknina með stuttan litla brjóstvöðva og öfugt fyrir 

langan litla brjóstvöðva. Þeir sem voru með stuttan litla brjótsvöðva sýndu breytingar í hreyfimunstri 

herðablaðs við hækkun handleggs (elevation). Marktækar breytingar voru í afturhalla, snúningi inná 

við og hækkun á upphandleggsbeini (e. humerus) en gildi voru tekin í mismunandi horni við hækkun 

handleggjar (e. elevation) í þrem plönum (Tafla 7).  

Tafla 7 Marktækar niðurstöður á breyttu hreyfimunstri herðablaðs við hækkun handar hjá fólki 

með stuttan, litla brjóstvöðva. Niðurstöður Borstad og félaga (2005) 

  Hækkun handleggs í 

þykktarskurðar plani 

Hækkun handleggs í 

plani herðablaðs 

Hækkun handleggs í 

breiðskurðarplan  

Afturhalli Meiri framhalli í stutta 

hópnum við: 

90° P<.01 

120° P<.005 
 

Meiri framhalli í stutta 

hópnum við: 

90° P<.05 

120° P<.005 
 

Meiri framhalli í stutta 

hópnum við: 

90° P<.05 

120° P<.01 
 

Innsnúningur Marktækt meiri í stutta 

hópnum, P<.05 

Marktækt meiri í stutta 

hópnum, P<.05 

Meiri innsnúningur í stutta 

hópnum við: 

30° P<.001 

60° P<.005 

90° P<.005 
 

 

Þessar niðurstöður benda til þess að klifrarar séu í áhættuhópi með að þróa með sér breytt 

hreyfimynstur axlargrindar og því í áhættu fyrir axlarklemmum neðan axlarhyrnu vegna styttinga í litla 

brjóstvöðva. Höfundar leggja til að litli brjóstvöðvi sé skoðaður í íþróttamönnum sem vinna með 

hendur fyrir ofan höfuð. 

Það sem er einnig athugað þegar hreyfingar herðablaðsins eru skoðaðar er skipting á hreyfingu 

axlarliðar á móti herðablaði (e. humero scapular rythm, glenohumeral:scapulothoracic = GH:ST) því 

afbrigðilegur GH:ST stuðull er tengdur við axlarklemmu (Ludewig og Cook, 2000). Eðlilegur GH:ST 

stuðull er 2:1 þar sem hreyfing um axlarlið væri þá tvöfalt meiri en hreyfing herðablaðs við hámarks 

beygju og fráfærslu. Í rannsókn sem athugaði mun GH:ST í klifrurum og almenningi  fengust þær 

niðurstöðu að klifrarar væru með marktækt stærra hlutfall eða 3,7:1 miðað við viðmiðunarhóp sem 

mældist reyndar með 2,8:1. Einnig var marktækt minni snúningur herðablaðs upp hjá klifrurunum 

þegar handlegg er lyft. Höfundar ályktuðu að meiri færsla um axlarlið miðað við herðablað gæti stafað 

af minnkaðri færslu herðablaðs upp, aukinni hækkun upphandleggsbeins (e. humeral elevation) eða 
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hvoru tveggja (Roseborrough og Lebec, 2007). Til að ná fullnægjandi færslu herðablaðs upp við 

axlarhreyfingar þurfa vöðvarnir, fremri sagtenningur (m. serratus anterior) og neðri hluti sjalvöðva (m. 

trapezius), að vera sterkir og einnig þarf litli brjóstvöðvinn að vera nægilega teygjanlegur (Borstad o.fl., 

2005). Roseborrough og félagar (2007) leggja því til að hinn óvenjulegi GH:ST stuðull geti stafað af 

vöðvaójafnvægi vegna of stutts litla brjóstvöðva og ófullnægjandi samdráttarhæfni fremri sagtennings 

og neðri hluti sjalvöðva. Hin ófullnægjandi samdráttarhæfni stafar þó ekki af því að vöðvinn geti ekki 

dregist saman, heldur vegna líkamstöðu við klifur, þar sem öxlin er frekar framdregin og því óljóst 

hversu vel fremri sagtenningur virkar til þess að færa herðablaðið upp (e. upward rotator). 

3.2  Áhættuþættir 

Áhættuþættir meiðsla meðal klifrara eru breytilegir eftir klifuraðferð og hvort um sé að ræða klifur inni 

eða úti. Einnig getur klifursaga haft áhrif svo sem hversu erfiðar klifurleiðir einstaklingur á að baki. Það 

er erfitt að rannsaka áhættuþætti í klifri sérstaklega út af lítilli stöðlun í íþróttagreininni. Ytri aðstæður 

eru mjög breytilegar og hver klifurleið á sína sérstöðu. Hver klifuraðferð virkar eins og sérstök 

íþróttagrein, leiðir eru misháar og eiginleikar bergsins er breytilegir. Í töflu 2 er gefið yfirlit yfir 

rannsóknir þar sem marktækni fannst um áhrif áhættuþátta á meiðsli en nefna má að í fleiri 

rannsóknum kemur fram var ákveðin tilhneiging um áhrif áhættuþátta á meiðsli án marktækni (Bowie 

o.fl., 1988; Lack o.fl., 2012; Maitland, 1992; Wyatt o.fl., 1996). 

3.2.1  Klifuraðferðir 

Sólóklifur er án efa hættulegasta aðferð klifurs þar sem engin öryggislína tekur á móti klifrara ef hann 

gerir mistök og fellur. Hefðbundið klifur má segja að sé tæknilegasta klifuraðferðin og þess vegna 

auðveldara að gera mistök við tryggingar sem leiða til slysa. Gerdes og félagar (2006) settu saman 

netkönnun og athuguðu meiðslamynstur en niðustöður sýndu einmitt marktækt hærri meiðslatíðni við 

iðkun sólóklifurs og hefðbundins klifurs samanborið við aðrar klifuraðferðir. Þessar klifuraðferðir eru 

hinsvegar ekki mest stundaðar, algengast er að iðka grjótaglímu, klifur í ofanvaði og leiðsluklifur í 

þessari röð (Gerdes o.fl., 2006). Þetta er skiljanlegt þar sem síðarnefndu þrjár klifuraðferðirnar er hægt 

að stunda bæði innan- og utanhúss. Niðurstöður Gerdes og félaga (2006) sýndu svipaða meiðslatíðni 

við klifur innanhúss (52,3%) og utanhúss (47,7%). Rannsóknir sem hafa einblínt á innanhúsklifur sýna 

meiri meiðslaáhættu við leiðsluklifur og grjótaglímu miðað við klifur í ofanvaði þegar leiðrétt var fyrir 

kyni og aldri (Wright o.fl., 2001). Í 5 ára rannsókn sem Schöffl og félagar (2013) gerðu á meiðslum í 

klifurhúsum urðu flest meiðslin í leiðsluklifri, síðan við klifur í ofanvaði og loks í grjótaglímu. Það kom 

höfundum á óvart að 7 af 30 klifurslysum (23%) áttu sér stað við klifur í ofanvaði þar sem sú aðferð er 

talin ein af þeim hættuminnstu. Það sem gæti skýrt þessa háu tíðni er að einhver af meiðslunum hafi 

verið tilviljunarkennd og hefðu getað gerst við hvaða klifuraðferð sem er.  

3.2.2  Föll og tryggingar 

Við sportklifur eru orsakir bráðameiðsla helst föll og mistök við tryggingar. Nelson og félagar (2008) 

greindu frá rannsókn þar sem þriðjungur meiðslanna höfðu orsakast vegna falls, án þess að tilgreind 

væri klifuraðferð eða ástæða fallsins. Í rannsókn Schöffls og félaga (2013) varð þriðjungur meiðsla við 
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fall vegna tryggingarmistaka. Ennfremur sýndu niðurstöður Backe og félaga (2009) að meginástæða 

bráðameiðsla væru mannleg mistök og einbeitingaleysi eða í 40% tilfella. Í 20% tilfella var um að 

kenna galla í búnaði. Munur meiðsla með notkun mismunandi belta hefur verið athugaður. Notuð eru 

tvennskonar belti,  setbelti annarsvegar og líkamsbelti hinsvegar. Eini marktæki munurinn milli 

beltanna voru meiðsli á höfði og brjósthrygg en þau voru fleiri hjá þeim sem notuðu líkamsbelti en 

annars var ekki marktækur munur á því hvaða líkamshlutar urðu fyrir meiðslum (Hohlrieder o.fl., 2007). 

Minni líkur eru þó á því að klifrarar hljóti höfuðáverka miðað við almenning sem dettur, vegna 

öryggislínunnar sem færir klifrara í lóðrétta stöðu við fall (Locker, Chan og Cross, 2004).  

Bráðameiðsl við grjótaglímu orsakast einnig oftast af föllum en það er helst þegar klifrari dettur 

eða hoppar eftir klifurleið og lendir á snúnum fæti (Hosaini o.fl., 2013; Volker Rainer Schöffl o.fl., 

2006). Þessum tilfellum hefur þó fækkað eftir að ný reglugerð frá læknanefnd (e. Medical commission) 

hjá alþjóðlegu klifur- og fjallgöngusamtakanna (UIAA) kom út. Josephsen og félagar (2007) báru 

saman meiðsli við klifrið sjálft og meiðsli við fall. Niðurstöður þeirra sýndu að fleiri meiðsli áttu sér stað 

við klifrið sjálft en það er meðal annars skýrt með því að meirihluti meiðsla var á efri útlimum en 

algengustu meiðslin voru bráðameiðsli í fingrum. Ekki var marktækur munur á meiðslum neðri útlima 

við fall og í klifrinu sjálfu. Einnig skoðuðu Josephsen og félagar (2007) hvort dýnufjöldi við grjótaglímu 

úti hefði áhrif á meiðslatíðni en svo var ekki. Til þess að koma í veg fyrir bráðameiðsli við föll í 

grjótaglímu hafa rannsakendur í Þýskalandi unnið með klifurlandsliði Þjóðverja í grjótaglímu með því 

nota fallæfingar að fyrirmynd blandaðra bardagalista (Schöffl o.fl., 2013).  

3.2.3  Klifurstig 

Rannsóknum ber ekki saman um hvort það hafi áhrif á meiðslatíðni, hversu erfiða gráðu klifrari á að 

baki og hversu mörg ár hann hefur stundað íþróttina. Sumar rannsóknir sýna að meiri tilhneiging er til 

meiðsla hjá þeim klifrurum sem hafa klifrað lengi og erfiðar gráður. Wright og félagar (2001) lögðu fyrir 

spurningalista á heimsmeistaramóti í Birmingham 1999 og voru niðurstöður þeirra á þá leið að það 

væri áhættuþáttur meiðsla að hafa klifrað meira en 10 ár og átt að baki erfiðari gráður en 5.10a skv. 

bandarískum gráðum. Höfundar lögðu fram þá tilgátu að klifrarar með hærra klifurstig eyddu meiri tíma 

í erfðari leiðir en hinn almenni klifrari og væri því hættara við meiðslum þrátt fyrir meiri klifurreynslu. 

Logan og félagar (2005) sendu spurningalista á meðlimi klifurklúbbs Bretlandseyja en til þess að geta 

verið meðlimur þurfti að sækja um og vera búin að klifra í að minnsta kosti eitt ár. Þeir fengu þá 

niðurstöðu að líklegra væri að klifrarar með hærra klifurstig hlytu meiðsli. Önnur rannsókn sem notaði 

spurningalista sem auglýstur var á klifurheimasíðum sem reyndir klifrarar skoða frekar sýndi að færum 

(gráður 5.10 – 5.11) og mjög færum (gráður 5.12 eða hærri) klifrurum væri hættara við klifurmeiðslum 

en þessir hópar hlutu 46,3% meiðslanna á meðan klifrarar á byrjendastigi (gráður 5.7 og lægri) hlutu 

aðeins 4,3% (Gerdes o.fl., 2006). Vegna aðferðafræði þessarar rannsókna ná þær frekar til reyndari 

klifrara og því má taka niðurstöður með fyrirvara þar sem hinn almenni klifrari er ekki meðal 

þáttakanda. Í rannsókn Backe og félaga (2009) höfðu flestir þátttakendur, eða 53%, klifrað í færri en 5 

ár og fundu þeir ekki tengsl á milli meiðslahættu og klifurstigs. 
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3.2.4  Erfiðar hreyfingar  

Við klifur verður mikið álag á líkamann og þá sérstaklega fingur. Erfiðar hreyfingar sem reyna á 

hámarksvöðvastyrk fingra eru síendurteknar og því skiljanlegt að meiðsli séu svo algeng meðal klifrara 

sem raun ber vitni. Meiðsli vegna erfiðra hreyfinga frekar en annarra orsaka má helst sjá í tveimur 

klifuraðferðum, sportklifri og grjótaglímu (Schöffl, Morrison, o.fl., 2010). Þá er klifrari öruggari hvað 

varðar fallhættu heldur en í tæknilegri aðferðum og leyfir sér því frekar að reyna á þolmörk styrk síns í 

erfiðum gripum og reyna þær hreyfingar síendurtekið. Grjótaglíma er talin vera sú aðferð klifurs þar 

sem klifrarar eru í mestri áhættu gagnvart álagsmeiðslum (Backe o.fl., 2009; Gerdes o.fl., 2006; Wright 

o.fl., 2001, 2001) en í henni hættir klifrurum við að reyna leiðir með erfiðum gripum sem eru á mörkum 

getustigs þeirra. Einnig er auðvelt fyrir byrjendur að stunda grjótaglímu vegna þess að hún krefst ekki 

mikils búnaðar eða kunnáttu, en þeir átta sig ekki alltaf á takmörkum sínum vegna ónógrar þjálfunar 

og verða þar af leiðandi oft fyrir álagsmeiðslum (Backe o.fl., 2009).  

3.2.5  Klifurgrip  

Klifrarar nota helst tvö klifurgrip, opið grip þar sem fjærkjúkuliðir (DIP) eru í 50°- 70° beygju og 

nærkjúkuliðir (PIP) beinir eða í lítilli beygju og kantgrip (e. crimper) sem er helst notað á litla kanta en 

þá eru nærkjúkuliðir í 90°- 100° beygju og fjærkjúkuliðir í yfirréttu (Schweizer, 2001) (Mynd 4). 

Mynd 4 Tvö algengustu klifurgripin, a) opið grip (Moutet, Forli og Voulliaume, 2004) og b) 
kantgrip (Schöffl, Hochholzer og Schöffl, 2010) 

 

 

Því var haldið fram að meiri kraftur frá fingurgómum fengist við kantgrip þar sem gripið er hagstætt fyrir 

djúpu beygjuvöðva fingra og hámarkaði styrk vöðvanna. Kantgrip eykur hinsvegar álagið á hringlaga 

böndin til muna og sýndi rannsókn sem gerð var á úrvalsklifrurum að álag á hringlaga band 2 í 

löngutöng var 255 N í kantgripi en aðeins 8 N í opnu gripi (Vigouroux, Quaine, Labarre-Vila og Moutet, 

2006) (Mynd 5).  
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Mynd 5 Kraftur frá fingurgómum, vöðrum og kraftur sem verkar á hringlagabönd við tvö 
mismunandi klifurgrip (Vigoroux, Quaine, VIla og Moutet, 2006) 

 

 

Þeir höfundar sem studdu notkun kantgrips töldu að hringlaga böndin væru það sterk að þau gætu 

tekið á móti þessum kröftum án áverka (Crowley, 2012).  Schöffl og félagar (2009) athuguðu hversu 

mikið álag hringböndin þoldu áður en þau slitnuðu í mismunandi gripum. Þeir notuðu 21 fingur frá 10 

líkum sem voru gefin til rannsókna. Stilltu þeir fingrunum annars vegar í opið grip og hinsvegar í 

kantgrip og athugðu hvort og þá hvaða líffærafræðilegi þáttur gæfi fyrst eftir. Einnig skoðuðu þeir hvort 

munur væri á krafti á fingurgómi, og krafti frá beygjuvöðvum fingra, bæði þeim grunnu (m flexor 

digitorum superficialis) og þeim djúpu (m. flexor digitorum profundus). Aðeins kom fram marktækt meiri 

kraftur frá grunnum beygjuvöðvum fingra (FDS) í opna gripinu á móti kantgripi, en svipaður kraftur kom 

frá fingurgómum og djúpu beygjuvöðvum fingra í báðum gripunum. Við rannsókn á lifandi 

úrvalsklifrurum þar sem átak vöðvanna í gripunum var mælt í sérstöku tæki var hvorki marktækur 

munur á krafti frá vöðvum né frá fingurgómum en tilhneiging er til þess að meiri kraftur komi frá grunna 

beygjuvöðva fingra í kantgripi og meiri kraftur frá djúpa beygjuvöðva fingra í opnu gripi (Vigoroux o.fl., 

2006). Tilgáta Crowley og félaga (2012) sem sagt var frá í byrjum kaflans um hámarkstyrk djúpu 

beygjuvöðva í kantgripi stenst því ekki við nánari skoðun. Þegar kraftur á hringlaga bönd var skoðaður 

í gripunum tveimur var marktækt meiri kraftur á hringlaga band 2 og 4 í kantgripi. Þegar skoðað var 

hvaða líffærafræðilegir þættir gáfu eftir sást að í kantgripinu var það helst hringlaga band 4 sem gaf 

sig, en í opna gripinu þá voru aðrir áverkar algengastir t.d. beinbrot og sinaslit (Mynd 6). Þegar hornin 

yfir nærkjúkuliðum voru skoðuð nánar á þeim tímapunkti þegar hringböndin gáfu sig kom í ljós að því 

minna sem hornið var því meiri líkur voru á að hringband 2 gæfi sig, sem þýðir að kantgripið leiðir 

frekar til áverka á A2 (Schöffl, Oppelt, Jüngert, o.fl., 2009). 
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Mynd 6 Líffærafræðilegir þættir sem gefa fyrst eftir við hámarkskraft frá fingurgómi í kantgripi 
og opnu gripi. 

 

 

3.2.6  Yfirgefandi og eftirgefandi álag á vöðva  

Rannsakendur hafa lýst helstu orsökum meiðsla á hringlaga böndum. Helst er það í kantgripum eða 

puttaholum þar sem einungis einn eða tveir fingur komast fyrir og er það oftast þegar fótur klifrara 

rennur af fótstigi eða við mikið hreyfiálag (dýnamísk hreyfing). Þá kemur skyndilegt eftirgefandi álag (e. 

eccentric load) á fingur. Schöffl og félagar (2009) rannsökuðu því viðnám hringlaga banda og 

beygjusina með tilliti til mismunandi slita milli yfirgefandi (e. concentric load) og eftirgefandi álags. 

Niðurstöður þeirra sýndu marktækan meiri vöðvakraft frá djúpu beygjusinum fingra og krafti frá 

fingurgómi í yfirgefandi álagi. En enginn marktækur munur var á slitum á hringlaga böndum, hvorki 2 

né 4 (Schöffl, Oppelt, Jüngert, o.fl., 2009). Þetta var eina rannsókn sem Schöffl og félagar (2009) 

vissu af sem athugaði tengsl milli yfirgefandi og eftirgefandi álags á slit hringlaga banda.  

3.3  Forvarnir 

Samfara aukinni notkun á öyggistækjum og forvörnum, t.d. tryggingatólum, línum, klifurbeltum og 

grjótaglímudýnum, hefur bráðameiðslum í línuklifri og grjótaglímu fækkað. Forvarnir eins og teipingar 

og teygjur, upphitun og styrktarþjálfun eru mismikið notaðar. Rannsókn Josephsen og félaga (2007) 

tók saman meiðsli í grjótaglímu og athugaði meðal annars hvort þeir einstaklingar sem urðu fyrir 

meiðslum notuðu einhvers konar forvörn, og hvort þær minnkuðu marktækt meiðslatíðni. Einu 

marktæku breytingarnar, og þá minnkuð meiðslatíðni, kom fram hjá þeim sem teipuðu úlnlið og 

stunduðu styrktarþjálfun. 
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3.3.1  Bráðameiðsli vegna falla í grjótaglímu 

Til þess að minnka líkur á meiðslum við föll í grjótaglímu setti læknanefnd Alþjóðflegu klifur- og 

fjallgöngusamtakanna nýja reglugerð um dýnurnar sem notaðar eru sem öryggistæki við grjótaglímu. 

Hún kveður á um að öllum bilum á milli dýna á gólfinu skuli lokað til þess að hindra það að fótur geti 

lent á milli dýna og orsakað meiðsli við föll (Volker Rainer Schöffl o.fl., 2006). Einhver meiðsli 

orsökuðust þó við það að lenda á mjúkri dýnu en ekki á milli dýnubila á heimsmeistaramótinu 2005 og 

því ekki hægt að koma í veg fyrir öll slys með þessum hætti. Þegar grjótaglíma er stunduð úti raða 

klifrarar oft nokkrum dýnum saman og aðstoðarmenn eru til staðar til þess að minnka líkur á alvarlegu 

falli. Misjafnt er hvað klifrarar nota margar dýnur en í rannsókn Josephsen og félaga (2007) fundu þeir 

ekki marktækar niðurstöður á meiðslatíðni og fjölda öryggisdýna. Niðurstaða höfunda var að þeir sem 

stunda grjótaglímu ættu að vera óhræddir við meiðsli við fall ef notast er við dýnur og aðstoðarmenn 

þar sem hæð í grjótaglímu er skilgreind undir 5 metrum. Það sem kom hinsvegar í ljós var að margir 

klifraranna fóru uppí allt að 15 metra hæð sem væri þá talið til sportklifurs og nauðsynlegt að vera með 

frekari tryggingar. Ekki kom þó fram marktæk aukning á meiðslum þó að klifrarar færu ofar skilgreindri 

hæð í grjótaglímu. 

3.3.2 Tryggingarmistök 

Eins og fram hefur komið eru orsakir meiðsla í tæknilegu klifri með línu oft vegna tryggingarmistaka og 

eru úrvalsklifrarar þar engin undantekning. Þess vegna er ráðlagt að allir klifrarar fari í gegnum 

jafningjaathugun (e. partner check) áður en byrjað er að klifra til þess að minnka líkur á mistökum 

(Schöffl o.fl., 2013). Jafningaathugun felur í sér eftirfarandi fjögur skref sem klifrari ætti að fara í 

gegnum hjá sjálfum sér og svo félaga sínum: 

1. Athugun á belti: Sjá að það sé vel hert og bakþrætt. 

2. Athugun á klifurhnút: Fullvissa sig um að hann sé rétt bundin og rétt í klifurbelti.  

3. Athugun á karabínu og tryggingartóli: Gá hvort hlið karabínunar og tryggingartól sé lokað og 

læst og notað á rétta vegu. 

4. Að ganga úr skugga um að hnútur sé á enda línunnar: Til öryggis svo að línan renni ekki úr 

trygginartóli ef gefin er út of mikil lína.  

Öryggismál hafa batnað í Klifurhúsinu í Reykjavík eftir aðaðstaðan var stækkuð og byggður var 

línuklifurveggur. Klifurhúsið byrjaði þá að gefa einstaklingum vottun til línuklifurs ef viðkomandi kunni 

skil á öryggisbúnaði og þarf sérhver klifrari í línuklifurveggnum að vera með gilt leyfiskort. Boðið er upp 

á námskeið um línuklifur, búnað og öryggþætti og standas þarf próf til þess að fá gilt leyfiskort. Í 

rannsókn Gerdesar og félaga (2006) kom fram að um helmingur klifrara hafði farið á formlegt 

námskeið og lært um öryggisatriði við klifur. Klifrarar sækja kunnáttu sína á ýmsan annan hátt fyrir 

utan formleg námskeið, til dæmis af öðrum klifrurum (Gerdes o.fl., 2006). Hér á landi eru einnig 

námskeið á vegum björgunarsveita þar sem farið er yfir helstu öryggisatriði við fjallabjörgun og það 

nýtist líka klifrurum. Margir íslenskir klifrarar hafa fengið áhuga af klifri gegnum félaga í björgunarsveit 

sinni sem stunda klettaklifur og þekkja því margir grunnöryggismál við klettaklifur. Með góðri kunnáttu 

á öryggisþáttum og með beitingu jafningjaathugunar er hægt að lágmarka hættu á bráðameiðlsum 
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vegna tryggingarmistaka. Rétt er að benda á að vegna eðli íþróttarinnar og lítilla formfestu er erfitt að 

halda utan um kunnáttu og fræðslu hvers klifrara. 

3.3.3 Bráðameiðsli vegna álags á fingur 

Eitt af því mest rannsakaða við klifur er hvernig mismunandi grip hafa áhrif á líffærafræðilega þætti 

fingurs. Þær forvarnir sem lagðar eru fram fyrir meiðsli í fingrum eru til dæmis teipingar til þess að 

minnka álag á hringlaga bönd. Warme og félagar (2000) rannsökuðu áhrif hringteipinga yfir hringlaga 

band 2 sem forvörn gegn því að þau slitnuðu og fundu að ekki var um að ræða neinar marktækar 

breytingar í lífaflfræði hringlaga- og krossbanda við hringteipinguna. Þrátt fyrir það töldu þeir að það 

gæti haft jákvæð áhrif á stöðu- og hreyfiskyn (e. proprioception) að nota teipingar og ekkert að því að 

fólk hefði trú á því að það minnkaði líkur á meiðsum. Josephsen og félagar (2007) fengu heldur ekki 

marktækar niðurstöður um að fingurteipingar minnkuðu líkur á meiðslum. Það helsta sem mætti nota til 

að koma í veg fyrir meiðsli í fingrum er sú vitneskja sem hefur komið fram í rannsóknum um álag 

hringbanda í mismunandi klifurgripum sem hér hafa verið raktar. Þær sýna að æskilegra er að nota 

opið grip fremur en kantgrip til þess að forðast meiðsli og því ættu klifrara að þjálfa það markvisst á 

æfingum að beita opnu gripi ef það er hægt (Warme og Brooks, 2000).  

3.3.4 Styrktaræfingar 

Í rannsókn Josephsen og félaga (2007) voru styrktaræfingar ein af tveim forvörnum sem hafði 

marktæk áhrif til að minnka meiðslatíðni. Ekki kom fram hvaða styrktaræfingar þetta voru, fyrir hvaða 

vöðva eða hversu lengi og af hversu mikilli ákefð þær voru stundaðar. Koukbois og félagar (1995) voru 

sammála um að styrktarþjálfun gæti dregið úr meiðslatíðni og athuguðu hvaða vöðvar væru helst að 

vinna við eftirfarandi klifurhreyfingar: 

1. Hanga á fingurgómum fjögurra fingra 

2. Gera upphýfingu að fullri olnboga beygju  

3. Síga hægt og rólega niður.  

Virkustu vöðvarnir í æfingunum voru grunni beygjuvöðvi fingra og upparms- og sveifarvöðvi (m. 

brachioradialis). Hámarkskraftur kom hjá upparms- og sveifarvöðva og tvíhöfða (m. biiceps) í byrjun 

upphýfinga og byrjun sigs. Höfundar lögðu til að æfa ætti sérhæft beygjuvöðva fingra og upparms- og 

sveifarvöðva til þess að koma í veg fyrir meiðsli. Önnur rannsókn sýnir mikilvægi beygjuvöðva fingra 

og líka aðfærslu vöðva axlarliðar (Deyhle o.fl., 2015). Sérhæfðar klifuræfingar fyrir beygjuvöðva fingra 

og upparms- og sveifarvöðva eru til dæmis æfingar á puttabretti sem eru með mismunandi gripum, 

stóra og litla kanta og stórum vösum. Klifrarar geta þá æft rétta tækni í mismunandi gripum og aukið 

gripstyrk sinn (Williams, Hudson og Evans, 2003). Auk sérhæfðra æfinga mæla rannsakendur einnig 

með almennum styrktaræfingum fyrir efri og neðri útlimi (Kascenska, Dewitt og Roberts, 1992) 

Við klifur styrkjast sérstaklega vöðvahópar framanvert á líkamanum (e. anterior) og í rannsókn 

Roseborrough og félaga (2007) er mælt með því að styrkja mótverkandi vöðva ásamt því að teygja á 

brjóstvöðvunum, bæði þeim stóra og litla til þess að minnka ójafnvægi þessara vöðvahópa. Einnig 

hefur stöðuvinna mótverkandi vöðva áhrif á hreyfingar herðablaðsins því hreyfivinna vöðvanna er 
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takmörkuð við klifur og því ráðleggja höfundar að æfa þessa vöðva í hreyfanlegum samdrætti 

(Roseborrough o.fl., 2007).  

Wong og félagar (2009) bjuggu til æfingaáætlun með styrktar- og teygjuæfingum til þess að 

athuga áhrif á hreyfingar herðablaðsins hjá fólki með framdregnar axlir og aukna beygju (e lordosis) í 

brjósthrygg. Styrktaræfingarnar voru fyrir stöðugleikavöðva axla og aðra aftanverða (e. posterior) 

stöðugleikavöðva herðablaðsins en teygjuæfingarnar voru fyrir brjóstvöðva. Staða herðablaðs, 

snúningur upp, innsnúningur, miðlæg og hliðlæg færsla sem og færsla upp og niður, voru svo mæld í 

þremur stöðum; við hvíld, lárétta fráfærslu í 90° (e. abduction) og fulla fráfærslu. Mælingarnar voru 

gerðar fyrir og eftir 6 vikna hóflega ákafa þjálfun. Eftir þjálfunina var martækt minni halli í brjósthrygg í 

hvíldar stöðu, láréttri fráfærslu og fullri fráfærslu. Auk þess var marktækt minni snúningur herðablaðs 

upp og færsla þess upp og marktækt meiri innsnúningur en aðeins í láréttri fráfærslu. Niðurstöður 

sýndu því ekki fram á að hægt sé að breyta stöðu herðablaðs með þessum æfingum en þær sýndu 

engu að síður meiri stöðugleika herðablaðsins við hreyfingu en ekki hvíldarstöðu og leiðréttingu á 

framdreginni stöðu brjósthryggs. Það þyrfti því fleiri rannsóknir á styrktaræfingum og teygjuæfingum til 

að athuga nánar hvernig og með hvaða æfingum hægt væri að hafa áhrif á vöðvajafnvægi og stöðu og 

hreyfingar herðablaðsins við klifur. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar samantektar var að taka saman meiðslatíðni, áhættuþætti og forvarnir við 

klifuriðkun. Klifuríþróttin verður sívinsælli en hefur ekki verið mikið rannsökuð vísindalega og byggist 

þjálfun og endurhæfing klifrara frekar á reynslu en vísindalegum gögnum (Wong o.fl., 2009). 

Rannsóknir um klifurmeiðsli hafa þó aukist á undanförnum árum og tíðni meiðsla og orsakir fundnar. 

4.1 Rannsóknarspurningar 

4.1.1 Tíðni klifurmeiðsla  

Almenn vitneskja um meiðslatíðni klifrara hefur litast af sólóklifri, ýktum kima greinarinnar, og halda því 

margir að klifuríþróttin sé hættuleg með háa meiðsla- og dánartíðni. Í þessari ritgerð er lögð áhersla á 

að skoða sportklifur og grjótaglímu og sýna niðurstöður flestra rannsókna meiðslatíðni undir 5 á hverja 

1000 klst. (Backe o.fl., 2009; Schöffl o.fl., 2013; Volker Rainer Schöffl o.fl., 2006). Tvær rannsóknir 

sýndu hærri meiðslatíðni. Önnur þeirra gömul og sýndi meiðslatíðni upp á 37,5/1000 klst (Bowie o.fl., 

1988) en hin 22,59/1000 klst (Hosaini o.fl., 2013). Eins og sést í töflu 3 er aðferðafræði rannsóknanna 

breytileg, sumar rannsóknir höfða frekar til úrvalsklifrara og oftast eru fleiri karlar í rannsóknunum. Þá 

eru klifuraðferðir eru ekki þær sömu þó sportklifur og grjótaglíma sé algengast auk þess sem fáir 

þátttakendur veikja tölfræðilegt afl rannsóknanna. Til að greina frá meiðslatíðni tómstundaklifrara 

mætti nefna rannsókn Backe og félaga (2009) sem sýndi meiðslatíðni 4,2/1000 klst og sömu tíðni fyrir 

karla og konur. Rannsóknir á keppnisklifrurum sýna meiðslatíðni frá 3,1/1000 klst upp í 22,59/1000 

klst. Ekki er hægt að útskýra þennan mikla mun á niðurstöðunum við nánari skoðun á aðferðafræði 

rannsóknanna og því þarf að rannsaka betur meiðslatíðni við klifurkeppnir og sjá hvor talan er réttari. 

Rannsókn Bowie og félaga (1988) sýndi hæstu meiðslatíðnina, 37,5/1000 klst, en það er elsta 

rannsóknin í þessari samantekt sem sýnir meiðslatíðni á hverjar 1000 klst. Vert er að nefna að frá 

þeim tíma hafa orðið miklar framfarir í eiginleikum búnaðar og öryggistækja sem líklegar eru til þess að 

draga úr meiðslatíðni. Algengustu meiðslin voru áður á húð vegna bruna af línu en þau eru nánast 

engin í nýrri rannsóknum. Ekki er um að ræða margar rannsóknir sem sýna tíðni meiðsli á hverjar 

1000 klst. og getur því verið að þessar tölur gefi ekki réttustu meiðslatíðni við klifuriðkun. Mælt er með 

því að nota staðlaðaðar aðferðir til að sýna meiðslatíðni og hvetja Schöffl og félagar (2011) alla sem 

gera rannsóknir um meiðslatíðni klifrara til að gefa upp meiðsli á hverja 1000 klst og flokka alvarleika 

meiðsla eftir UIAA meiðslaskala.  

Meiðslatíðni er jöfn við klifur úti og inni (Gerdes o.fl., 2006) og ekki sést munur á tíðni við 

sportklifur og grjótaglímu. Bráðameiðsli eru meira áberandi í neðri útlimum en álagsmeiðsli í efri 

útlimum það skiptir hinsvegar máli hvaða skilgreiningu á bráða- og álagsmeiðslum rannsakendur nota 

og hafa einhverjir rannsakendur brugðið á það ráð að nota þriðju skilgreininguna eða bráðameiðsli 

vegna álags og flokka þá meðal annars tognun og slit á hringlagaböndum þar (Jones o.fl., 2008). 

Algengustu meiðslin eru í fingrum (Bollen, 1988; Folkl, 2013; Logan A. J., 2004; Pieber o.fl., 2012; 

Volker Schöffl o.fl., 2003) og hafa margir rannsakendur einblínt á meiðsli í þeim, sér í lagi á hringlaga 

böndum (Crowley, 2012; El-Sheikh o.fl., 2006; Schöffl og Hochholzer, 2003; Schweizer, 2012; 
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Vigoroux o.fl., 2006; Vigouroux, Quaine, Paclet, Colloud og Moutet, 2008; Zafonte, Rendulic og 

Szabo, 2014). Annar algengur meiðslastaður eru axlir og sína rannsóknir að breytingar í vöðvastyrk og 

vöðvalengd, sem gerist við sérhæfar æfingar eins og klifur geta leitt til meiðsla. Ekki fundust þó margar 

rannsóknir um axlarmeiðsli klifrara. Nokkrar tilfellarannsóknir um ákveðin meiðsli fundust við 

heimildaleit, en voru ekki notaðar við gerð þessarar samantektar vegna þess að þær fullnægðu ekki 

settum skilyrðum um gæði.  

4.1.2 Áhættuþættir klifurmeiðsla 

Þar sem engin öryggisbúnaður er í sólóklifri er það án efa hættulegasta aðferð klifurs. Niðurstöður 

Gerdesar og félaga (2009) sýndu meiri líkur á meiðslum við hefðbundið klifur og sólóklifur miðað við 

aðrar klifuraðferðir og Wright og félagar sýndu fram á minnstu líkur á meiðslum við klifur í ofanvaði af 

klifuraðferðum. Mimsunandi klifuraðferðir hafa áhrif á orsakir meiðsla (Jones o.fl., 2008) og því þarf að 

rannsaka betur áhættuþætti mismunandi klifuraðferða. Rannsóknir sýna mismunandi niðurstöður 

varðandi það að klifrarar með hærra klifurstig séu líklegri til að hljóta meiðsli. Kannanir sem settar voru 

á algengar klifursíður (Gerdes o.fl., 2006) sýndu að færari klifrarar væru í meiri áhættu til að hljóta 

meiðsli heldur en þeir skemmra komnu og að þeir væru auk þess líklegri til þess að skoða 

klifurheimasíður en hinn almenni klifrari. Sænsk rannsókn á almennum klifrurum sýndi ekki þessa 

tilhneigingu (Backe o.fl., 2009). Beiting mismunandi klifurgripa er sá áhættuþátturinn sem mest hefur 

verið rannsakaður, og þá helst munurinn á opnu gripi og kantgripi. Það er almennt haldið að meiri 

kraftur fáist með kantgripinu en rannsóknir sýna að ekki er marktækur munur á krafti frá 

fingurgómunum eftir því hvort gripið er notað. Hinsvegar er álag á hringlagabönd 2 mun meira í 

kantgripi miðað við opið grip (Schöffl, Oppelt, Jungert, o.fl., 2009; Vigoroux o.fl., 2006) og til þess að 

minnka líkur á meiðslum á hringlaga böndum er mælt með því að venja sig á að nota opið grip þegar 

það er mögulegt. Við aðstæður þar sem kantur til að grípa í er örsmár, er þó mun erfiðaðara að nota 

opið grip og því tilhneiging hjá klifrurum að nota kantgrip. Þetta eru helstu gripin sem notuð eru en 

einnig væri verðugt að rannsaka óalgengari grip, eins og puttaholur (e. pocket hole), klemmugrip (e. 

pinch) og fleiri. 

4.1.3 Forvarnir 

Ein rannsókn athugaði með spurningalista hvort klifrarar sem meiddust notuðu einhverjar forvarnir og 

þar kom fram að marktækt færri meiðsli áttu sér stað ef beitt var teipingu á úlnlið eða stundaðar 

styrktaræfingar (Josephsen o.fl., 2007). Gera þyrfti áframhaldandi rannsóknir úr þessum niðurstöðum 

til þess að varpa skýrarar ljósi á það af hverju þessar fornvarnir virka en ekki aðrar. Ein rannsókn 

fannst um hringteipingu sem forvörn gegn meiðslum á hringlagabandi 2 en niðurstöður hennar sýndu 

ekki marktækan árangur af því  (Warme o.fl., 2000). Skoða þyrfti betur áhrif teipingaraðferða sem 

forvörn til þess að draga úr klifurmeiðslum.  

Nokkrir rannsakendur lögðu fram góðar og gildar leiðir til þess að fækka bráðameiðslum vegna 

falla og öryggismistaka, svo sem jafningjaathugun og aukinni kunnáttu í notkun á öryggisbúnaði 

(Gerdes o.fl., 2006; Schöffl o.fl., 2013). Við heimildaleit fundust engar greinar um vísindalegar 

rannsóknir á þessum aðferðum til þess að draga úr meiðslum, en það segir sig sjálft, að sé fyllsta 
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öryggis gætt minnkar það líkur á meiðslum vegna öryggismistaka. Halda mætti að reynslumeiri 

klifrarar hljóti færri bráðameiðsli í tæknilegri aðferðum klifurs eins og sportklifri, en Schöffl og félagar 

(2013) fengu þær niðurstöður að 20% meiðsla ættu sér stað hjá mjög vönum klifrurum og 10% hjá 

úrvalsklifrurum. Helmingur meiðslanna var þó hjá minna vönum klifrurum sem gæti verið vegna þess 

að þeir geta klifrað erfiðari leiðir en byrjendur en ekki kunnað nægilega á öryggistækin. Það ætti því 

frekar að rannsaka hvort allir klifrarar séu með nægilega góða kunnáttu og ekki síður hvort þeir noti 

hana sér til hagsbóta. 

 

4.2. Takmarkanir 

Rannsóknir á klifuríþróttinni eru frekar nýjar af nálinni en elsta rannsókn sem fannst við heimildaleit var 

frá 1977 og sú yngsta frá 2014. Nýleg grein frá læknanefnd UIAA lagði til að allar meiðslatölur væru 

gefnar upp sem fjöldi meiðsla á hverjar 1000 klst og að alvarleiki meiðslanna væri flokkaður skv. IIC-

skala (Schöffl o.fl., 2011). Margar rannsóknir fundust sem tiltóku ekki meiðsli í þessum skölum og því 

er erfitt að bera þær saman. Leitað var heimilda í tveimur gagnabönkum en hugsanlegt er að höfundur 

hafi misst af mikilvægum rannsóknum sem er að finna í annars staðar. Nefna mætti fleiri áhættuþætti 

sem vert væri að rannsaka, svo sem klifurstíll, mun á milli stöðugra hreyfinga (e. static moves) og 

kvikra hreyfinga (e. dynamic moves), líkamstöðu klifrara og mismunandi æfingaálag. Einnig vantar 

rannsóknir og þá vitneskju um hvort álag á líkasmvefi við klifur hafi neikvæð áhrif á öldrunareinkenni 

við langvarandi iðkun.  
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5 Samantekt, lokaorð 

Meiðsli sem gerast við klifur eru sérhæfð og þurfa þeir sem meðhöndla meiðslin að búa yfir kunnáttu á 

þeim. Klifuríþróttin er ung en á uppleið og fleiri farnir að stunda hana og koma því fram fleiri meiðsli 

samfara því. Helstu rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna að meiðslatíðni eru tiltölulega lítil miðað við 

aðrar íþróttir og ennfremur að meiðsli á hringlagaböndum eru algengust.  

Það er margt hægt að rannsaka við klifur. Fáar rannsóknir eru til um forvarnir klifurmeiðsla og því 

gætu rannsakendur skoðað það nánar til þess að gera klifuríþróttina enn öruggari. Í framtíðinni er 

einnig hægt að gera rannsóknir á afleiðingum klifurs til langs tíma, ef einhverjar eru. Niðurstöður 

þessarar samantektar koma einungis frá erlendum gögnum og því ekki hægt að yfirfæra þær fyrir 

íslenskar aðstæður. Til þess að fá upplýsingar um klifurmeiðsli á Íslandi þyrfti því að gera rannsóknir á 

íslenskum klifrurum við íslenskar aðstæður.  
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