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Ágrip
Algengi álagseinkenna hjá CrossFit-iðkendum á Íslandi: spurningalistakönnun
Sigrún Agnarsdóttir Johnson og Silja Rós Theodórsdóttir
Leiðbeinandi: Árni Árnason, dósent
BS ritgerð í sjúkraþjálfun, Háskóli Íslands, 2016

CrossFit er ung og sívaxandi íþrótt, bæði á Íslandi og um heim allan. Fáar rannsóknir eru til um
íþróttina og höfundar vita ekki til þess að nein rannsókn hafi verið gerð um meiðsli eða álagseinkenni í
CrossFit á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna algengi álagseinkenna í hnjám, mjóbaki og
öxlum hjá CrossFit-iðkendum á Íslandi samkvæmt mati þeirra sjálfra miðað við sjö daga tímabil. Einnig
voru könnuð tengsl álagseinkenna við magn æfinga og verkjaupplifun. Spurningalisti var sendur út á
hópinn „CROSSFIT á ÍSLANDI“ á Facebook og svöruðu 253 (8,9%) einstaklingar honum.
Spurningalistinn fól í sér fjóra hluta: (1) grunnupplýsingar, (2) álagseinkenni í hnjám, (3) mjóbaki og (4)
öxlum, þ.e. einn hluti fyrir hvern líkamspart.
Helstu niðurstöður voru að 147 (58,1%) af þátttakendum höfðu fundið fyrir álagseinkennum í
einhverjum af þessum þremur líkamspörtum. Algengasti staðurinn sem fólk fann fyrir álagseinkennum
í voru axlir (36,1%), mjóbak (28,4%) og hné (22,0%). Álagseinkenni sem byrjuðu eftir að CrossFitiðkun hófst voru einnig algengust í öxlum (20%). Niðurstöður úr þessari rannsókn gefa innsýn í
álagseinkenni CrossFit-iðkenda á Íslandi sem reyndust vera algeng og þá helst í öxlum. Ekki er
möguleiki að meta ástæður einkenna enda einungis um að ræða mat á einkennum þá viku sem listinn
var sendur út. Frekari rannsókna er þörf til að ná að meta betur hvort CrossFit valdi þessum
álagseinkennum og hversu alvarleg þau eru.
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Abstract
The rate of overuse symptoms among CrossFitters in Iceland: a questionnaire study
Sigrún Agnarsdóttir Johnson og Silja Rós Theodórsdóttir
Supervisor: Árni Árnason
BS thesis in Physical Therapy, University of Iceland, 2016.

CrossFit is a recently emerged and ever-growing sport both in Iceland and globally. However, there is
a lack of research into the effects of CrossFit, the authors of this essay are unaware of any published
research on injuries or symptoms of overuse within the Icelandic CrossFit community. The objective of
this research was to investigate the rate of overuse symptoms in the knees, lower back, and shoulders
of CrossFit athletes in Iceland, according to their own experience, over the period of seven days. The
connection between overuse injuries, amount of exercise and the experience of pain was also
examined. A questionnaire was sent out on the Facebook group “CROSSFIT in ICELAND”
(“CROSSFIT á ÍSLANDI”), with 253 (8,9%) individuals completing the survey. The questionnaire
included four sections: (1) basic information, (2) overuse injuries in knees, (3) lower back, and (4)
shoulders.
The most prominent conclusion was that 147 (58,1%) of the participants had experienced
symptoms of overuse in any of the three areas in question. The most common area where the athletes
experienced overuse injury symptoms was the shoulders (36,1%), then, lower back (28,4%), and
lastly, the knees (22,0%). Furthermore, the most common area to show signs of overuse, that had
emerged after the person started CrossFit training, was also the shoulders (20%). These results give
an insight into overuse injury symptoms among CrossFitters in Iceland, which were found to be
common. The reasons for the reported symptoms is hard to determine as the survey only provided a
personal evaluation of the symptoms during the week in which the questionnaire was sent out. Further
research is required to better evaluate if CrossFit is indeed the culprit, and how serious these injuries
are.
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1

Inngangur

CrossFit er háákefðaræfingakerfi sem byggist upp á fjölbreyttum, náttúrulegum hreyfingum líkamans
(Glassman, 2005). Hreyfingarnar eru fjölliða og er markmiðið að virkja sem flesta vöðvahópa. Þetta
æfingakerfi hefur verið mikið í umræðunni hér á landi, ekki einungis vegna mikillar velgengni íslenskra
keppenda á mótum erlendis heldur einnig vegna meiðsla sem eiga sér stað á æfingum. Þórdís Lilja
Gísladóttir íþróttafræðingur og ólympíufari telur CrossFit vera óheppilega íþróttagrein og segir:
„Hugmyndin er galin. Þeir sem eru í toppformi æfa náttúrulega öðruvísi en byrjendur.“ Hún nefnir sem
dæmi að fólk geri oft mjög tæknilega flóknar æfingar eins og ólympískar lyftingar. Telur hún að fólk sé
oft látið gera þessar æfingar án þess að vera með nokkurn grunn (Vísir, 2012a). Í grein sem birtist á
vefmiðlinum visir.is segir Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari að aukning hafi verið á áverkum og
álagseinkennum sem hægt sé að rekja til of mikillar þjálfunar. Í sömu grein segir Leifur Geir
Hafsteinsson, þáverandi yfirþjálfari hjá CrossFit Sport, að erfitt sé að áætla hvort meiðslatíðni hafi
aukist því að engar heildartölur séu til um slíkt (Vísir, 2012b).
Því vaknaði áhugi höfunda þessarar ritgerðar á að kanna algengi álagseinkenna meðal iðkenda
CrossFit á Íslandi. Rannsakað var hvort þátttakendur upplifðu álagseinkenni við CrossFit-æfingar,
upplifun verkja, hversu mikil áhrifin höfðu á þátttöku, æfingamagn og frammistöðu á æfingum. Notast
var við spurningalista sem þróaður var af Clarsen o.fl. (2013). Spurningalistinn var sendur út á
Facebook-hópinn „CROSSFIT á ÍSLANDI“.

1.1

Hreyfing og heilsa

Áhugi almennings á hreyfingu í heilsubótarskyni hefur aukist mjög undanfarin ár. Reglubundin og
hæfilega mikil hreyfing hjá fullorðnum einstaklingum getur spornað við hinum ýmsu líkamlegu kvillum
eins og sykursýki, heilablóðfalli og háþrýstingi. Hreyfing er einn af lykilþáttum í því að stjórna
orkunotkun og þar af leiðandi hefur það áhrif á þyngdarstjórnun. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO)
áætlar að árlega megi rekja um 600.000 dauðsföll beint til hreyfingarleysis í Evrópu (WHO, 2006).
Gildi hreyfingar í heilsubótarskyni er mikilvægt í ljósi aukinnar tíðni offitu í heiminum sem hefur meira
en tvöfaldast frá árinu 1980. Árið 2014 voru 39% fólks 18 ára og eldri í ofþyngd og 13% of feit. Offitu
og ofþyngd fylgja oft ýmsir sjúkdómar eins og hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki og stoðkerfisverkir,
þá sérstaklega slitgigt (WHO, 2015).
Í bæklingi sem landlæknir gefur út varðandi ráðleggingar um hreyfingu til heilsubótar kemur fram að
fullorðnir ættu að stunda miðlungs erfiða hreyfingu (rösk ganga, heimilisverk, sund eða jóga) á
hverjum degi í að minnsta kosti 30 mínútur. Einnig er æskilegt að þeir stundi erfiða hreyfingu (hlaup,
þolfimi á pöllum eða lotuþjálfun) tvisvar í viku að minnsta kosti, helst í 20-30 mínútur í senn
(Lýðheilsustöð, 2008).
Í grein sem birtist í Morgunblaðinu fyrir sjö árum (26.3.2009) kemur fram að mikil aukning hafði
verið hjá viðskiptavinum líkamsræktarstöðva og í sundlaugum hjá ÍTR. Talað var við Sporthúsið, World
Class og Hreyfingu og virðast þau öll vera sammála um þessa aukningu hjá iðkendum (Ylfa Kristín K.
Árnadóttir, 2009). Fólk virðist vera meðvitað um þessi góðu áhrif hreyfingar og kostunum sem því fylgir
að

stunda

reglubundna

hreyfingu.

Ennþá

virðist

1

vera

stöðug

aukning

hjá

iðkendum

líkamsræktarstöðva. Morgunblaðið birti grein í apríl 2016 um að World Class væri að opna elleftu
stöðina sína á höfuðborgarsvæðinu ásamt einni á Selfossi. Korthafar á þessum stöðum hafa aldrei
verið fleiri eða 27.000 (Morgunblaðið, 2016). En aftur á móti má ofgera öllu og ef æfingamagn og
ákefð á æfingu er of mikið aukast líkur á meiðslum og heilsutjóni. Virðist aukin íþróttaiðkun hjá
unglingum auka líkur á að þeir þrói með sér verki (Embætti landlæknis, 2002; Kamada o.fl., 2016).

1.2

Hvað er CrossFit?

CrossFit er ung íþrótt en í febrúar árið 2001 birtu Greg og Lauren Glassman fyrstu CrossFit-æfingu
dagsins (Workout of the day, WOD) á heimasíðunni crossfit.com. Þau voru staðráðin í því að æfingar
þeirra myndu vekja athygli og skila góðum árangri. Þau ákváðu að setja æfingu dagsins (WOD) inn á
heimasíðuna á hverjum degi og dreifa þannig boðskapnum um æfingakerfið sem þau voru búin að
þróa (Glassman, 2005).
Æfingakerfi CrossFit var hannað til að ná hámarksafköstum á öllum 10 sviðum hreysti. Þessi svið
eru styrkur, þol, úthald, liðleiki, kraftur, samhæfing, hraði, snerpa, jafnvægi og nákvæmni. Eftirfarandi
æfingar eru dæmi um æfingar sem gerðar eru í CrossFit: hjól, hlaup, réttstöðulyfta, jafnhending,
snörun, kraftvending, hnébeygja, hnébeygja með stöng (að framan annars vegar og að aftan hins
vegar), axlapressa með fótaspyrnu, sipp, medicine-boltakast, hopp, kviðkreppur, standa á höndum og
handstöðupressa (Glassman, 2007).
Jafnhending og snörun eru þær tvær lyftur sem flokkast undir ólympískar lyftingar og er markmiðið
með þeim að koma stönginni upp yfir höfuð. Í jafnhendingu er notast við tvær hreyfingar til að koma
stönginni upp yfir höfuð, fyrri hreyfingin er frívending og þá fer stöngin upp á axlir í einni hreyfingu,
seinni hreyfingin er jafnhöttun þar sem stöng er lyft frá öxlum upp yfir höfuð. Í snörun er notast við
útréttar hendur til að lyfta stönginni upp frá gólfinu og upp fyrir höfuð í einni hreyfingu
(Lyftingasamband Íslands, e.d.). Þessar lyftur geta hjálpað fólki að þróa meiri styrk, samhæfingu,
hraða og vöðvaúthald. Þessar lyftur eru ekki mikið notaðar í almennum styrktaræfingum því þær
krefjast mikillar tækni. CrossFit gerir þessar lyftur aðgengilegri fyrir alla til að læra og notfæra sér þær
og er tæknin í þessum lyftum kennd á CrossFit-grunnnámskeiðum (Glassman, 2007).
Undir kraftlyftingar flokkast þrjár lyftur: hnébeygja, bekkpressa og réttstöðulyfta. Þessar æfingar eru
góðar til að auka kraft. Í hnébeygju er stöngin sett á eða aftan við herðar og svo beygir keppandi hnén
og fer svo aftur í upprétta stöðu. Í bekkpressu liggur keppandinn á bekk, grípur um stöngina og færir
hana niður að brjóstkassa og skilar henni svo aftur upp. Í réttstöðulyftu hvílir stöngin á gólfi, gripið er
um hana og henni lyft upp þar til líkami er kominn upprétta stöðu (International Powerlifting
Federation, e.d.). Þessar æfingar eru mikið notaðar í CrossFit og þá sérstaklega réttstöðulyftur og
hnébeygjur, minna er um bekkpressu. Þessar æfingar eru mikilvægur grunnur að því að geta gert
ólympísku lyfturnar (Glassman, 2007).
Í fimleikum eru gerðar hinar ýmsu líkamsþyngdaræfingar og með þeim er verið að bæta
samhæfingu, jafnvægi, nákvæmni og liðleika. Þessar æfingar eru allt frá einföldum æfingum, t.d.
armbeygjur, framstig, hnébeygjur og hopp, ásamt flóknari æfingum svo sem handstöður, handstöðupressur og upphífingar svo eitthvað sé nefnt (Glassman, 2007). CrossFit sækir innblástur og æfingar í
allar þessar greinar (fimleika, kraftlyftingar og ólympískar lyftingar) og fleiri til. Allt þetta er sett saman í
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einn 60 mínútna tíma sem er byggður upp á upphitun, tækniæfingum og að lokum „WOD“ dagsins
(CrossFit Hengill, e.d.). WOD dagsins inniheldur vanalega blöndu af æfingum sem gerðar eru í röð
með lítilli eða engri pásu. Hver æfing er ólík þeirri næstu þar sem eitt af lykilatriðum í CrossFit er
fjölbreytni (Glassman, 2007).
Þrátt fyrir að CrossFit virðist vera mjög flókin íþrótt og með mikið af tæknilegum æfingum er
því haldið fram að hún henti öllum hvort sem það er fólk í toppformi eins og keppnisfólk í CrossFit eða
eldri borgarar sem stunda enga reglubundna hreyfingu. Ekki er gert ráð fyrir að allir lyfti sömu þyngd
né geti gert allar æfingarnar sem eru gerðar í tímum. Það er því hægt að skala allar æfingar þannig að
þær henti öllum þrátt fyrir að fólk sé mismunandi statt í líkamlegri getu. Sem dæmi er hægt að nefna
WOD sem er kallað „Elizabeth“ þar sem tíminn er tekinn á því hve lengi manneskja er að ljúka þremur
umferðum af jafnhendingum með 61 kg og dýfur í fimleikahringjum. Í fyrstu umferðinni er gerð 21
endurtekning af þessum æfingum, í næstu eru gerðar 15 og í seinustu eru níu endurtekningar. Hægt
er að skala æfinguna þannig að í staðinn fyrir að taka 61 kg í jafnhendingu er notast við 11 kg og í
staðinn fyrir dýfur í fimleikahringjum eru gerðar dýfur á bekk (Glassman, 2007).

1.2.1 Áhrif CrossFit á líkamlega hreysti
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um CrossFit og líkamlega hreysti. Áströlsk slembirannsókn var
gerð árið 2013 á áströlskum unglingum yfir þriggja mánaða tímabil. Þátttakendurnir í rannsókninni
voru 96 talsins, meðalaldurinn var 15,4 ár og nánast jafnt hlutfall var á milli kynja (51,5% stelpur og
48,5% strákar). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að CrossFit þjálfun væri skilvirk aðferð til að bæta
líkamlegt þol, liðleika og vöðvastyrk (Eather o.fl., 2015). Önnur rannsókn, gerð í Bandaríkjunum árið
2013, kannaði áhrif CrossFit-þjálfunar á loftháð þol ásamt líkamsbyggingu. Þátttakendur í
rannsókninni voru 43 talsins, 23 konur og 20 karlar sem stunduðu CrossFit-þjálfun í tíu vikur. Vikulega
fóru fram mælingar á fituprósentu og loftháðu þoli þátttakenda. Eftir tíu vikur kom í ljós að marktæk
aukning var á þoli og minnkaði fituprósenta marktækt hjá báðum kynjum (Smith o.fl., 2013). Því kemur
ekki á óvart hversu mikilla vinsælda CrossFit hefur notið síðustu ár í ljósi þessara jákvæðu áhrifa á
líkamlega hreysti og minnkun á fituprósentu.

1.3

CrossFit á Íslandi

CrossFit hefur verið í miklum vexti allt frá því að fyrsta WOD-ið var birt inn á crossfit.com. Árið 2006
voru 49 CrossFit stöðvar á heimsvísu (Glassman, 2005) en nú eru þær yfir 15.000 (CrossFit®, e.d.a).
Á Íslandi eru 13 stöðvar dreifðar um allt land. Fyrsta stöðin sem opnuð var á Íslandi var CrossFit í
Sporthúsinu og var hún opnuð í september 2008 (CrossFit Sporthúsinu, 2013). Síðan þá hefur hægt
og rólega verið að bætast í fjölda stöðva á landinu og í lok árs 2012 voru stöðvarnar orðnar níu talsins.
Árið 2013 var CrossFit samband Íslands (CFSÍ) stofnað til að styðja við þróun og stækkun á CrossFit á
Íslandi. Eitt af því sem CFSÍ gerir er að skipuleggja CrossFit-keppnir hér á landi og eru núna tvær
keppnir á ári á vegum þess (CrossFit samband Íslands, e.d.).
Allar stöðvar á Íslandi skylda þá sem hafa áhuga á að stunda CrossFit til að fara á
grunnnámskeið. Á vef CrossFitSport er grunnnámskeiði lýst á eftirfarandi hátt: „Grunnnámskeið er
nauðsynlegur undirbúningur fyrir framhaldsþjálfun hjá CrossFit Sport. Rík áhersla er lögð á að kenna
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fólki að gera helstu æfingar sem við notum í CrossFit, að líkamsbeiting sé rétt og að fólki sé hjálpað
yfir erfiðasta hjallann með stigvaxandi álagi.“ (CrossFit Sporthúsinu, e.d.).

1.3.1 Heimsleikar í CrossFit
CrossFit heimsleikarnir voru haldnir í fyrsta skipti árið 2007. Voru þeir hannaðir til að meta líkamlega
hreysti keppenda. Markmið leikanna er að finna hraustasta keppandann með ýmsum CrossFitæfingum. Til þess að fá keppnisleyfi á heimsleikunum þarf viðkomandi að hafa lokið þrískiptri
forkeppni. Forkeppnin byrjar á svokallaðri opnu (e. Open) sem inniheldur fimm æfingar dagsins (e.
WOD) sem eru dreifðar yfir fimm vikur. Stigum er safnað og stigahæstu lið og einstaklingum er boðið
að keppa í svokallaðri héraðskeppni (e. Regionals), til að mynda er Evrópa flokkuð sem eitt hérað.
Héraðskeppnin er níu daga keppni sem skipt er niður á þrjár helgar. Efstu fimm karlar, konur og lið í
hverju héraði komast áfram á úrslitakeppni leikanna. Efstu 40 karlar, 40 konur, 40 unglingar og 40 lið
fá að taka þátt í keppninni um hraustasta einstakling/lið í heimi. Keppendur fá ekki að vita hvaða
æfingar verða lagðar fyrir á leikunum fyrr en stuttu áður en keppni hefst (CrossFit®, e.d.b; CrossFit®,
2016).
Árið 2011 kepptu nokkrir Íslendingar á CrossFit-heimsleikunum og þar á meðal Annie Mist
Þórisdóttir. Hún hreppti titilinn hraustasta kona í heimi, fyrst Íslendinga. Ári seinna (2012) vann hún
þann titil aftur. Árið 2015 vann Katrín Tanja Davíðsdóttir þennan titil eftir harða keppni við samlanda
sinn, Ragnheiði Söru Sigmundsdóttur, sem lenti í þriðja sæti. Á sömu leikum endaði Björgvin Karl
Guðmundsson í þriðja sæti í flokki karla. Óhætt er að segja að þessi frábæri árangur hafi vakið upp
mikinn CrossFit-áhuga á meðal Íslendinga.

1.4

Álagseinkenni og meiðsli

Mikilvægt er að skilgreiningar á meiðslum séu staðlaðar (Bahr, 2009). Árið 2006 var stofnaður hópur
af sérfræðingum í knattspyrnumeiðslum til að skilgreina betur þau meiðsli sem eiga sér stað í
knattspyrnu. Þetta var hugsað til að auðvelda rannsóknir á meiðslum í knattspyrnu og að byggja grunn
fyrir aðrar íþróttir. Meiðsli voru skilgreind sem allar líkamlegar kvartanir frá leikmanni sem rekja mátti til
knattspyrnuleiks eða knattspyrnuæfingar. Svo voru meiðslin flokkuð eftir því hvort leikmaður þurfti á
læknisaðstoð að halda eða hvort að hann hefði misst af æfingu eða keppni (Fuller, o.fl., 2006).
Þessar skilgreiningar virðist hafa verið viðurkenndar og mikið notaðar í rannsóknum á hinum ýmsu
íþróttum. Hins vegar er hægt að spyrja sig hversu viðeigandi þessar skilgreiningar eru þegar um er að
ræða íþróttir þar sem minna er um bráð meiðsli en heldur meira um álagseinkenni. Álagseinkenni eru
þau meiðsli sem rekja ekki upptök sín til neins sérstaks atburðar heldur eru þetta endurteknir litlir
skaðar sem valda stigmagnandi einkennum/verkjum. Álagseinkenni eru mjög algeng í íþróttagreinum
þar sem mikið er um sömu hreyfinguna eða mjög tæknilega flóknar æfingar með mörgum
endurtekningum, eins og t.d. lyftingaæfingar (Bahr, 2009). Þekkt er úr hinum ýmsu íþróttagreinum að
iðkendur finni fyrir verkjum en halda áfram að stunda æfingar og keppnir þrátt fyrir þá en verkirnir
virðast hafa áhrif á afköst þeirra (Clarsen o.fl., 2010; Harringe o.fl., 2004; Myklebust o.fl. 2013).
Bahr (2009) ákvað að nota strandblak sem dæmi til að bera saman fjölda meiðsla sem valda
tímatapi frá æfingum eða keppnum (e. Time-loss injuries) á móti álagseinkennum. Ástæðan fyrir því
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að hann valdi strandblak var sú að í þeirri íþrótt er lítið um snertingu á milli keppenda og vitað er að
meiðsli valda sjaldan fjarveru. Hann ákvað að fylgjast með 115 manneskjum sem stunduðu strandblak
yfir átta vikna tímabil. Á þessu tímabili voru 26 (23%) manneskjur sem sögðu frá meiðslum sem
kostuðu fjarveru frá keppni eða æfingu, þar af voru 14 bráð meiðsl og 11 álagseinkenni. Á sama tíma
fundu 56 (49%) þátttakendur fyrir verk í baki, hnjám eða öxlum, 32 (28%) fundu fyrir verk frá tveimur af
þessum stöðum og sjö (6%) fundu fyrir verk frá öllum þremur líkamspörtunum. Þrátt fyrir að strandblak
sé með lítið af skráðum meiðslum sem valdi fjarveru frá keppnum er greinilegt að hluti keppenda í
strandblaki finni fyrir verkjum.
Fyrir nokkrum árum fengu bráð meiðsli (krossbandaslit, liðbandatognanir o.s.frv.) miklu meiri athygli
í íþróttaheiminum. Þá vantaði skráningaraðferð sem náði yfir álagseinkenni og hversu mikil áhrif þau
hefðu á fólk sem stundar íþróttir. Clarsen o.fl. (2013) byrjuðu að þróa spurningalista í samstarfi við
Oslo Sports Trauma Research Center þar sem áherslan var að þróa lista sem hægt væri að nota fyrir
allar íþróttir og alla líkamshluta og með honum meta afleiðingar álagseinkenna, til dæmis hversu mikil
áhrif þau hafa á þátttöku í æfingum og áhrif á frammistöðu. Þeir gerðu framskyggna rannsókn á 313
manneskjum sem stunduðu fimm mismunandi íþróttagreinar til þess að bera saman notagildi tveggja
aðferða sem könnuðu tíðni meiðsla. Fyrri aðferðin, svokallaða staðlaða aðferðin, mældi 40 tilvik
meiðsla sem ollu tímatapi frá æfingum eða keppnum en hin aðferðin, spurningalistinn sem þeir
þróuðu, skoðaði fleiri þætti (áhrif á frammistöðu, þátttöku, o.fl.) til að meta álagseinkenni og mældi hún
419 álagseinkenni frá þremur líkamshlutum (öxlum, hnjám og mjóbaki). Virðist listinn sem þeir þróuðu
vera góð leið til að meta alvarleika álagseinkenna og gefa betri heildarmynd á meiðslum sem hrjá
íþróttamenn, óháð tímatapi frá æfingum/keppnum.

1.5

Rannsóknir á CrossFit - hvað er til?

Leitað var fyrri rannsókna um álagseinkenni í CrossFit og fannst engin slík. Aftur á móti fundust þrjár
bandarískar rannsóknir sem fjalla um meiðsli meðal CrossFit-iðkenda. Rannsókn Haks o.fl. (2013) er
fyrsta birta rannsóknin um efnið svo vitað sé. Um er að ræða spurningalistakönnun sem náði til 132
CrossFit-iðkenda á 10 CrossFit-stöðvum um heim allan þar sem bæði var spurt um núverandi meiðsli
og meiðsli aftur í tímann (afturskyggn). Upplýsingum var safnað með rafrænni könnun þar sem spurt
var um tíðni og eðli meiðsla sem tengdust CrossFit-þjálfun og voru hamlandi fyrir þjálfun og keppni.
Alls fundu 97 (73,5%) þátttakendur fyrir meiðslum einhvern tíma frá upphafi þjálfunar sem komu í veg
fyrir að þeir gætu stundað vinnu eða æfingar. Meiðsli í öxlum (31,8%) og baki voru ráðandi, einnig
voru meiðsli í hnjám algeng en meiðsli í mjóbaki voru ekki tilgreind sérstaklega. Einungis var tilgreint
um nákvæmar tölur í tíðni einkenna í öxlum en í öðrum liðum var vitnað í súlurit þar sem erfitt var að
sjá nákvæmar tölur.
Önnur bandarísk þversniðsrannsókn þar sem 396 iðkendur svöruðu spurningum um meiðsli með
nýjum rafrænum spurningalista sýndi hins vegar að tíðni meiðsla meðal CrossFit-iðkenda væri 19,4%
(Weisenthal o.fl., 2014). Í þessari rannsókn voru meiðsli í öxlum algengust (25%) og einnig sýndu
niðurstöður að meiðsli væru algeng í mjóbaki (14,3%) og hnjám (13,1%). Þrátt fyrir að talað sé um
meiðsli í þessari rannsókn þá sýna niðurstöður hennar að algengustu einkennin voru bólgur og verkir
(25 þátttakendur, 30,8%), þ.e. álagseinkenni. Þar á eftir því komu önnur/óskilgreind meiðsli (22
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þátttakendur, 27,2%), tognanir (14 þátttakendur, 17,2%), óskilgreindar rifur (þrír þátttakendur, 3,7%)
og að lokum liðhlaup (e. dislocation) (tveir þátttakendur, 2,5%). Af þátttakendum höfðu 88 manns ekki
fundið fyrir óþægindum á líkamssvæðinu áður en að meiðslin áttu sér stað.
Þriðja bandaríska rannsóknin er rannsókn þeirra Montalvo o.fl. (2015) um algengi meiðsla og
áhættuþátta CrossFit-iðkenda. Þessi rannsókn var afturskyggn spurningalistakönnun sem náði til 34
iðkenda þar sem spurt var um tíðni, staðsetningu og alvarleika meiðsla og einnig var leitað mögulegra
áhættuþátta fyrir meiðslum. Niðurstöður sýndu að alls höfðu 23,5% þátttakenda hlotið meiðsli í
CrossFit á seinustu sex mánuðum þar sem að 37,5% af meiðslunum áttu sér stað í hnéliðnum.
Í þessum þremur bandarísku rannsóknum var leitað upplýsinga um meiðsli CrossFit-iðkenda, bæði
núverandi meiðsli og fyrri meiðsli. Niðurstöður sýna að algengi meiðsla er nokkuð mismunandi (19,4 –
73,5%) enda rannsóknarsnið, spurningalistar og fjöldi þátttakenda breytilegur milli rannsókna. Einnig
sýna niðurstöður að algengustu meiðsli hjá CrossFit-iðkendum koma fram í öxlum, mjóbaki og hnjám.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um tíðni og eðli álagseinkenna í tengslum við CrossFit. Engin íslensk
rannsókn fannst um efnið sem undirstrikar mikilvægi þess að kanna efnið hér á landi. Hér á eftir verður
fjallað um rannsóknir í tengslum við álagseinkenni í íþróttagreinum sem innihalda svipaðar æfingar og
tíðkast í CrossFit. Fjallað verður um rannsóknir sem tengjast kraftlyftingum, fimleikum og ólympískum
lyftingum.

1.6

Álagseinkenni í lyftingum

Í CrossFit er oft notast við æfingar frá kraftlyftingum og ólympískum lyftingum. Því er áhugavert að
skoða tíðni meiðsla og álagseinkenna í þeim íþróttagreinum. Þversniðsrannsókn var gerð í Svíþjóð þar
sem markmiðið var að skoða tíðni og algengi meiðsla á meðal bestu lyftingamanna Svíþjóðar, bæði í
kraftlyftingum og ólympískum lyftingum. Árið 1995 voru 110 bestu lyftingamenn landsins, 100 karlar og
10 konur, fengnir til að svara spurningarlista sem var svo aftur sendur út á sama hóp árið 2000. Auk
þess að senda listann til þessara einstaklinga var hann sendur á þáverandi bestu lyftingamenn
landsins, 100 karla og 15 konur. Helstu niðurstöður voru að algengi meiðsla sem flokkuðust undir
álagseinkenni var 0,71 fyrir hverjar 1000 klukkustundir af æfingum árið 1995 og árið 2000 var algengi
0,61 fyrir hverjar 1000 klukkustundir. Algengasti staður álagseinkenna var öxl með 0,17-0,25 fyrir
hverjar 1000 klukkustundir árið 2000. Næst komu hné með rétt rúmlega 0,20 árið 1995 og 0,20 árið
2000 (Raske og Norlin, 2002).
Í annarri rannsókn var skoðuð tíðni, tegund og staðsetning meiðsla á meðal bestu ólympísku
lyftingamanna frá Bandaríkjunum yfir sex ára tímabil. Skoðaðar voru skýrslur um meiðsli sem áttu sér
stað í æfingabúðum. Ekki kom fram í rannsókninni hve margar æfingabúðirnar voru á þessu tímabili
né hve margir voru að æfa í þeim. Meiðsli voru skilgreind sem bæði bráð meiðsli, langvinn
álagseinkenni, endurtekin meiðsli eða fylgikvillar. Alls komu 837 atvik upp, þar af 560 sem tengdust
meiðslum á æfingu. Algengustu meiðslin voru í mjóbaki (23,1%), hné (19,1%) og öxlum (17,7%). Af
þeim meiðslum sem voru tilkynnt voru 30,4% langvinn álagseinkenni. Tilkynnt var um 157 meiðsli í
mjóbaki og voru 49 (31,2%) af þeim langvinn álagseinkenni. Af meiðslum í hnjám var tilkynnt um 107
og af þeim voru 51 (47,7%) langvinn álagseinkenni, hins vegar var einungis tilkynnt um 41 (38,3%)
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tilfelli af bráðum meiðslum í hnjám. Í öxl komu upp 99 tilfelli og þar af voru 25 (25,3%) langvinn
(Calhoon og Fry, 1999).
Siewe o.fl. (2011) gerðu rannsókn um verki og álagseinkenni meðal þýskra iðkenda í
kraftlyftingum. Gerð var spurningalistakönnun þar sem spurt var um núverandi tegundir æfinga,
núverandi verki og um fyrri álagseinkenni. Þátttakendur voru 245 og kepptu þeir reglulega í
kraftlyftingum. Þátttakenda var aflað í gegnum 97 viðurkenndar kraftlyftingastöðvar. Niðurstöður sýndu
að 43,3% þátttakenda höfðu álagseinkenni á meðan á æfingum stóð. Algengustu einkennin voru í
öxlum eða upphandleggjum (40%), baki (37%) og framhandlegg eða úlnlið (31%). Einnig var algengt
að þátttakendur fyndu fyrir álagseinkennum í mjöðm, læri eða hnjám (24%).

1.7

Álagseinkenni í fimleikum

CrossFit notast við margar æfingar sem teknar eru úr fimleikum, eins og t.d. að standa á höndum og
upphífingar. Í Sviðþjóð gerðu Harringe o.fl. (2007) rannsókn um tíðni álagseinkenna hópfimleikafólks.
Þátttakendur voru 42 (16 karlar og 26 konur) sem höfðu öll alþjóðlega reynslu og var þeim fylgt eftir
heilt æfinga- og keppnistímabil. Skráð voru meiðsli og álagseinkenni sem leiddu til breytinga á
æfingum eða algerrar fjarveru frá fimleikum í a.m.k. eina viku. Skráð voru bæði núverandi einkenni og
fyrri einkenni. Niðurstöður sýndu að alls fundu 27 af 42 þátttakendum (64,3%) fyrir 42 mismunandi
meiðslum eða álagseinkennum. Alls flokkaðist 21% af þessum 42 tilvikum til álagseinkenna. Enginn
munur var á tíðni einkenna milli kynja. Í annarri grein um stöðu þekkingar skrifa Kruse og Lemmen
(2009) um álagseinkenni í baki hjá fimleikafólki sem eru frekar algeng (25-85%) og tengjast einkum
miklum kröfum sem gerðar eru í íþróttinni og miklu álagi á bakið.
Í rannsókn Prinolds og Bulls (2015) voru skoðuð áhrif þriggja gripa sem hægt er nota við
upphífingar í tengslum við áhættu á meiðslum í axlarlið. Þessar þrjár aðferðir voru að snúa lófum fram
(yfirgrip) með axlarvídd á milli handa annars vegar og vítt grip hins vegar. Þriðja aðferðin var að snúa
lófum aftur (undirgrip) með þröngu gripi. Niðurstöður sýndu að þegar notast var við vítt grip og þegar
lófar sneru aftur ykjust líkurnar á klemmu því að svæðið undir krummahyrnu (e. sub-acromial)
minnkaði og þrýstingur ykist (Prinold og Bull, 2015).
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2

Tilgangur rannsóknar

Í ljósi þess hversu fáar rannsóknir eru til um álagseinkenni í tengslum við CrossFit og hversu algeng
og íþyngjandi álagseinkenni geta verið meðal íþróttaiðkenda er mikilvægt að auka þekkingu á sviðinu.
CrossFit nýtur vaxandi vinsælda hér á landi og því mikilvægt að varpa ljósi á stöðu mála í þessari
íþróttagrein, einkum með hliðsjón af tíðni álagseinkenna með áherslu á hugsanlegar forvarnir til að
draga þar úr. Markmið rannsóknarinnar var að skoða álagseinkenni í hnjám, mjóbaki og öxlum
á meðal CrossFit-iðkenda á Íslandi og kanna hvort álagseinkenni hefðu áhrif á þátttöku, æfingamagn,
líkamlegt form og verkjaupplifun þátttakenda. Auk þess að kanna hvort samband fyndist á milli
álagseinkenna, magns æfinga og verkjaupplifunar auk fyrri einkenna og meiðsla.

2.1

Rannsóknarspurningar og tilgátur

1) Hvert er algengi álagseinkenna í öxlum, mjóbaki og hnjám meðal CrossFit-iðkenda á Íslandi?
Tilgáta 1: Hæstu tíðni álagseinkenna er að finna í öxlum, þá mjóbaki og hnjám á meðal CrossFitiðkenda á Íslandi.
2) Hver eru tengsl álagseinkenna við fjölda æfinga á viku og verkjaupplifun?
Tilgáta 2: Því fleiri æfingum á viku sem iðkandinn tekur þátt í því líklegra er að hann finni fyrir
álagseinkennum.
3) Eru tengsl á milli núverandi álagseinkenna og fyrri einkenna á meðal CrossFit-iðkenda?
Tilgáta 3: Þeir einstaklingar sem fundu fyrir álagseinkennum áður en að CrossFit-iðkun hófst eru
líklegri til að finna fyrir álagseinkennum aftur á sama svæði.
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3

Efni og aðferðir

3.1

Rannsóknarsnið og mælitæki

Um er að ræða þversniðsrannsókn á algengi álagseinkenna þar sem mælitækið var spurningalisti með
spurningum um einkenni frá mjóbaki, hnjám og öxlum. Notaður var spurningalisti um álagseinkenni
sem var hannaður af vísindamönnum hjá Oslo Sports Trauma Research Center (Clarsen o.fl., 2013).
Spurningalistinn (OSTRCQ Overuse Injury Queastionnaire) hefur verið þýddur á íslensku, prófaður og
notaður hér á landi til að meta álagseinkenni í kraftlyftingum (Helgi Pálsson, 2013) (fylgiskjal 1).
Höfundar þessarar rannsóknar bættu við tveimur spurningum í hverjum hluta um upphaf einkenna og
hvort þau hefðu verið til staðar áður en byrjað var að stunda CrossFit.
Spurningalistinn var sendur út á Facebook-hópinn „CROSSFIT á ÍSLANDI“, en skriflegt leyfi hafði
fyrst fengist frá stofnanda hópsins (fylgiskjal 2). Rannsóknin var kynnt væntanlegum þátttakendum og
var litið á svörun við listanum sem upplýst samþykki þátttakenda. Engum persónugreinanlegum
upplýsingum var safnað. Vísindasiðanefnd samþykkti rannsóknina (VSN-15-179)

3.2

Aðferð og þátttakendur

Þann 1. desember 2015 var kynningarblað sent út á Facebook-hópinn „CROSSFIT á ÍSLANDI“ en þá
voru 2840 meðlimir skráðir í hópinn. Í kynningarblaðinu var rannsókninni lýst og spurningalistinn
kynntur fyrir meðlimum síðunnar. Þeim sem höfðu náð 18 ára aldri og voru virkir CrossFit-iðkendur var
boðið að taka þátt í rannsókninni með því að svara spurningalistanum sem var aðgengilegur á
uppgefinni vefsíðu kannanakerfis háskólanema.
Spurningalistanum var skipt í fjóra hluta. Í fyrsta hluta spurningalistans var spurt um eftirfarandi
grunnþætti: (1) aldur, (2) kyn, (3) hve lengi viðkomandi hefði æft CrossFit, (4) hvort viðkomandi hefði
sótt grunnnámskeið, (5) hve oft í viku viðkomandi æfði CrossFit, (6) hvort viðkomandi æfði aðrar
íþróttagreinar (og þá hvaða greinar) og (7) hve oft í viku viðkomandi æfði aðrar íþróttagreinar. Í öðrum
til fjórða hluta spurningalistans var einn hluti fyrir hvert líkamssvæði sem tekið var fyrir í þessari
rannsókn (hné, mjóbak og öxl) og áttu þátttakendur að miða svör sín út frá CrossFit-iðkun síðastliðna
sjö daga. Í hverjum hluta fyrir sig voru sex spurningar: hvort viðkomandi hefði átt í einhverjum
erfiðleikum með þátttöku í æfingum eða keppni vegna álagseinkenna, hvort og þá hve mikið
viðkomandi hefði þurft að draga úr æfingamagni vegna einkennanna, hve mikil áhrif einkennin hefðu
haft á líkamlegt form, hvort og þá hve miklir verkir hefðu fylgt þátttöku í CrossFit, af hvaða tagi upptök
einkenna voru (einkenni komu skyndilega við eitt atvik (bráð meiðsli) eða komu smátt og smátt fram
(álagseinkenni)) og hvort viðkomandi hafi fundið fyrir einkennum áður en hann byrjaði að æfa
CrossFit. Í fyrstu fjórum spurningunum um hvert líkamssvæði voru 4-5 svarmöguleikar frá því að hafa
engin einkenni upp í það að geta ekki tekið þátt í æfingum vegna einkennanna. Síðustu tvemur
spurningunum fyrir hvert líkamssvæði var bætt við spurningalistann frá OSTRC. Við spurninguna sem
sneri að því hvort viðkomandi æfði aðrar íþróttagreinar var hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika
en í hinum spurningunum var einungis hægt að merkja við eitt svar. Áætlaður svartími
spurningalistans var um 10 mínútur. Spurningalistinn var opinn í 10 daga og svöruðu 253 þátttakendur
listanum eða 8,9% af þátttakendum í Facebook hópnum.
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3.3

Forprófun

Spurningalistinn var sendur út 1. desember 2015 en þá kom fljótt í ljós galli á honum. Það vantaði
spurningu sem snerist um hvort einstaklingur hefði fundið fyrir álagseinkennum áður en CrossFit-iðkun
hófst. Því var lokað fyrir spurningalistann samdægurs og þremur spurningum bætt við (ein spurning
fyrir hvern líkamspart). Opnað var svo aftur fyrir spurningalistann samdægurs eftir breytinguna. Því má
segja að nokkurs konar forprófun hafi verið gerð á spurningalistanum.

3.4

Greining gagna

Gögn voru flutt úr kannanakerfi háskólanema yfir í Excel-forritið og SAS Enterprise Guide 6.1. Byrjað
var á því fjarlægja svör þeirra sem sögðu að einkenni sín hefðu byrjað snögglega því einungis átti að
skoða álagseinkenni. Einblínt var á tölfræðina hjá þátttakendum sem höfðu fundið fyrir
álagseinkennum sem komu stigvaxandi án þekkts atviks sem orsakaði upphaf þeirra.
Í fyrsta hluta spurningalistans (grunnupplýsingakaflanum) var notast við Microsoft Excel til að
reikna út tíðni og dreifingu, út frá því voru útbúin súlurit og töflur. Til að finna fjölda þátttakenda með
álagseinkenni voru tekin þau svör sem lýstu einhverjum einkennum. Notast var við svör 2-4/5 í
spurningum 8-11 fyrir mjóbak, 14-17 fyrir hné og 20-23 fyrir öxl. Til að finna út hlutfall allra
álagseinkenna var fjölda einstaklinga með álagseinkenni deilt með fjölda svarenda. Til að finna út
hvort álagseinkenni hefðu haft áhrif á æfingamagn og frammistöðu einstaklinga var notast við svör 3, 4
og 5 í spurningum 9 og 10 fyrir mjóbak, 15 og 16 fyrir hné og 21 og 22 fyrir axlir. Algengi þeirra var
fundið út með því að deila fjölda svara með fjölda þeirra sem fundu fyrir álagseinkennum fyrir hvern
líkamspart.
Til að finna tengsl á milli álagseinkenna í CrossFit og fyrri sögu álagseinkenna var svarendum skipt
í tvo flokka. Annars vegar: 1) þeir þátttakendur sem fundið höfðu fyrir álagseinkennum á seinustu sjö
dögum (lítil, hófleg og mikil álagseinkenni) og 2) þeir þátttakendur sem ekki höfðu fundið fyrir
álagseinkennum á seinustu sjö dögum. Hins vegar var flokkað í aðra tvo flokka: A) þeir þátttakendur
sem fundið höfðu fyrir álagseinkennum áður en þeir byrjuðu að stunda CrossFit og B) þeir
þátttakendur sem fundið höfðu fyrir álagseinkennum eftir að þeir byrjuðu að stunda CrossFit. Gögn
voru flutt í forritið SAS Enterprise Guide 6.1 og þar sem reiknað var út áhættuhlutfall (e. Relative Risk).
Til að finna út tengsl milli æfingaálags og algengi álagseinkenna var horft á svörin við spurningunni:
Hefur þú átt í erfiðleikum með að stunda CrossFit seinustu sjö daga vegna einkenna frá mjóbaki, hné
eða öxl? Svör voru kóðuð sem einkenni eða engin einkenni. Síðan voru svörin hjá þeim sem stunduð
CrossFit einu sinni í viku borin saman við svör þeirra sem stunda CrossFit 3-4 sinnum, 5-6 sinnum og
7 sinnum í viku.
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4

Niðurstöður

4.1

Upplýsingar um þátttakendur og CrossFit-iðkun þeirra

Alls svöruðu 253 spurningalistanum sem sendur var út. Af þeim sem svöruðu voru 112 (44,3%) karlar
en 141 (55,7%) kona. Aldursdreifingu þátttakenda er lýst í töflu 1. Langflestir voru á aldursbilinu 23-27
ára. Átta þátttakendur voru á aldurbilinu 48-52 ára en einungis einn þátttakandi á aldursbilinu 53-57
ára og einn þátttakandi á aldursbilinu 58-62 ára. Í ljósi fárra þátttakenda í þessum þremur aldursbilum
voru þeir sameinaðir í einn flokk, 48 ára og eldri. Yfirgnæfandi hluti þátttakenda hafði sótt
grunnnámskeið eða 242 (95,7%) og því einungis 11 (4,35%) sem höfðu ekki farið á grunnnámskeið.

Tafla 1. Aldursdreifing þátttakenda (N=253).
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Á mynd 1 er lýst tíðni svara við spurningunni: Hve lengi hefur þú æft CrossFit? Algengast var að
þátttakendur hefðu stundað CrossFit í 1-4 ár. Einnig var spurt hversu oft þátttakendur stunduðu
CrossFit og kom í ljós að flestir stunduðu æfingarnar á bilinu 3-6 sinnum í viku (Mynd 2).

Mynd 1. Hve lengi þátttakendur höfðu æft CrossFit.

Mynd 2. Hve oft í viku þátttakendur stunduðu CrossFit að jafnaði.
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Þátttakendur sem stunduðu aðrar íþróttagreinar samhliða CrossFit-iðkun sinni voru 90 (35,6%), þar
sem 63 stunduðu aðrar íþróttir 1-2 sinnum í viku, 20 stunduðu þær 3-4 sinnum í viku og 4 stunduðu
þær 5-6 sinnum í viku. Enginn stundaði aðrar íþróttir 7 sinnum í viku eða oftar. Þrír þátttakendur
svöruðu því að þeir stunduðu aðrar íþróttir en merktu ekki við hve oft í viku þeir stunduðu þær.
Algengast var að þeir stunduðu aðrar íþróttagreinar en tilgreindar voru í spurningalistanum (Tafla 2).
Alls iðkuðu 18 þátttakendur tvær eða fleiri íþróttir samhliða CrossFit sem útskýrir hvers vegna
heildarfjöldi þeirra sem æfðu aðrar íþróttir jafnhliða CrossFit í töflu 2 er 111.

Tafla 2. Iðkun annarra íþróttagreina samhliða CrossFit.
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4.2 Áhrif álagseinkenna á þátttöku, æfingamagn, frammistöðu og verki
við CrossFit-iðkun
Af 253 þátttakendum höfðu 147 (58,1%) fundið fyrir álagseinkennum viku fyrir svörun spurningalistans
í einhverjum þeirra þriggja líkamsparta sem spurt var um (mjóbaki, hnjám eða öxlum). Í heildina höfðu
67 (28,4%) þátttakendur álagseinkenni í mjóbaki, 50 (22,0%) álagseinkenni í hné og 83 (36,09%)
álagseinkenni í öxl. Af þátttakendum sem fundu fyrir einkennum í mjóbaki voru 32 sem svöruðu
neitandi spurningunni „Fannstu fyrir álagseinkennum í mjóbaki áður en þú byrjaðir að stunda
CrossFit?“, að sama skapi voru 22 sem svöruðu spurningunni neitandi í hlutanum um hné og 46 í
hlutanum um öxl. Algengi álagseinkenna er nánar lýst í töflum 3-6. Þar má sjá heildarsvör við
spurningum sem snúa að áhrifum álagseinkenna frá hné, mjóbaki og öxl á þátttöku, æfingamagn,
frammistöðu og verki við CrossFit-iðkun. Fjöldi þátttakenda og hlutfall (%) er tekið fram við hvern þátt.
Fjöldi þátttakenda með einkenni sem byrjuðu snögglega voru 26 í hné, 17 í mjóbaki og 23 í öxl. Sá
fjöldi var dreginn frá heildarfjölda (253) þátttakenda og má sjá þær tölur í töflum 3-6.

Tafla 3. Áhrif álagseinkenna á þátttöku í CrossFit.
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Tafla 4. Áhrif álagseinkenna á æfingamagn í CrossFit.

Tafla 5. Áhrif álagseinkenna á frammistöðu í CrossFit.
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Tafla 6. Verkjaupplifun á CrossFit-æfingum.

4.3

Tengsl æfingamagns við algengi álagseinkenna

Í þessum hluta var kannað hvort meiri líkur væru á álagseinkennum hjá þeim sem æfðu oftar í viku en
hjá þeim sem æfa 1-2 sinnum í viku. Það var metið út frá svörum við spurningunni: Hversu mikla verki
hefur þú upplifað í tengslum við iðkun á CrossFit seinustu sjö daga? Niðurstöður má sjá í töflum 7-9.
Ekki fannst marktækur munur hjá neinum af hópunum né í neinum af líkamspörtunum en þeir sem
æfðu 3-4 sinnum og 5-6 sinnum í viku höfðu þó tilhneigingu til að vera með fleiri álagseinkenni í
mjóbaki en þeir sem æfðu 1-2 sinnum í viku (Tafla 8). Í sviga fyrir aftan hvern hóp er tekinn fram fjöldi
þátttakenda sem fundu fyrir álagseinkennum.

Tafla 7. Líkindi á milli æfingamagns og álagseinkenna í hnjám ásamt fjölda þátttakenda sem finna fyrir
álagseinkennum.
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Tafla 8. Líkindi á milli æfingamagns og álagseinkenna í mjóbaki ásamt fjölda þátttakenda sem finna
fyrir álagseinkennum.

Tafla 9. Líkindi á milli æfingamagns og álagseinkenna í öxl ásamt fjölda þátttakenda sem finna fyrir
álagseinkennum.
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4.4 Tengsl fyrri álagseinkenna við núverandi álagseinkenni
Skoðuð voru tengsl milli þess að hafa fundið fyrir einkennum í mjóbaki, hnjám eða öxlum áður en
þátttakendur hófu að æfa CrossFit og þess að finna fyrir einkennum í tengslum við CrossFit-iðkun í
vikunni fyrir svörun spurningalistans. Metið var út frá svörum við spurningunum: Hefur þú átt í
erfiðleikum með að stunda CrossFit vegna einkenna frá mjóbaki (hnjám/öxlum) seinustu sjö daga?
Þeir þátttakendur sem fundu fyrir álagseinkennum í öxl áður en þeir byrjuðu að stunda CrossFit voru
2,3 sinnum líklegri til að finna fyrir álagseinkennum eftir að CrossFit-iðkun þeirra hófst. Á sama máta
voru þeir þátttakendur sem fundu fyrir álagseinkennum í mjóbaki 3,3 sinnum líklegri til að finna fyrir
álagseinkennum eftir að CrossFit-iðkun þeirra hófst og þeir sem fundu fyrir einkennum í hné 3,1
sinnum líklegri (Tafla 10).

Tafla 10. Líkindi á því að þátttakendur fyndu fyrir einkennum eftir að CrossFit-iðkun hófst ef einkenni
voru til staðar áður.
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5

Umræða

5.1

Samantekt niðurstaðna

Helstu niðurstöður sýndu að algengi álagseinkenna á meðal CrossFit-iðkenda væri hæst í öxlum
(36,1%), því næst í mjóbaki (28,4%) og svo í hnjám (22,0%). Verkir virðast hafa áhrif á hversu mikið
iðkendur æfa og frammistöðu þeirra í tímum. Tilgáta höfunda var að hæsta tíðni álagseinkenna væri í
öxlum svo mjóbaki og að lokum í hnjám og stenst því tilgátan. Hversu oft í viku þátttakendur æfa
virðist ekki hafa áhrif á tíðni álagseinkenna þó að tilhneiging sé í þá átt að fleiri sem æfa 3-4 sinnum í
viku og 5-6 sinnum í viku hafi álagseinkenni í mjóbaki en þeir sem æfa 1-2 sinnum í viku. Tilgáta
höfunda var að fylgni væri á milli þess að æfa oftar og hærri tíðni álagseinkenna en sú tilgáta stenst
ekki. Fylgni var á milli þess að þátttakendur fyndu fyrir álagseinkennum í einhverjum af þeim þremur
líkamspörtum sem kannaðir voru á rannsóknartímabilinu og sambærilegum einkennum áður en
Crossfit-iðkun hófst. Tilgáta höfunda var að fylgni væri á milli þessara þátta og stenst því tilgátan.
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í ljósi niðurstaðna fyrri rannsókna og
stöðu þekkingar á sviðinu. Einnig verður fjallað um styrkleika og veikleika rannsóknar, rætt um hagnýtt
gildi rannsóknarinnar og hugmyndir að áframhaldandi rannsóknum á sviðinu.

5.2

Þátttakendur

Ákveðið var að leita til þeirra sem voru hluti af Facebook-hópnum „CROSSFIT á ÍSLANDI“. Höfundar
töldu að það væri besta leiðin til að ná til sem flestra CrossFit-iðkenda hér á landi. Um er að ræða
mjög fjölmennan hóp (2840 meðlimir í des. ´15) og alls svöruðu 253 spurningalistanum. Þrátt fyrir að
svörun listans hafi einungis verið 8,9% má búast við að ekki hafi allir hópmeðlimir verið virkir CrossFitiðkendur á þeim tíma sem höfundar lögðu spurningalistann fyrir. Einnig er líklegt að stór hluti
hópmeðlima hafi ekki séð tilkynninguna um rannsóknina sem send var út á Facebook-hópinn. Í
rannsókn Haks var fjöldi svara 132 (Hak o.fl., 2013 ) og í rannsókn Weisenthals o.fl., (2014) voru 386
þátttakendur sem luku við að svara. Rannsakendur þessara tveggja rannsókna tilgreindu hvorki
svarhlutfall né stærð úrtaks eða fjölda þeirra sem höfðu kost á að svara spurningalistanum. Það er því
ógerlegt að finna út svarhlutfallið. Fyrrgreindar rannsóknir eru annars vegar bandarísk (Weisenthal
o.fl., 2014) og hins vegar bresk (Hak o.fl., 2013) og má því búast við að þar hafi verið mun stærra
úrtak en í rannsókninni sem fjallað er um hér. Höfundar rannsóknarinnar telja að fjöldi svarenda í
rannsókn þeirra hafi verið nægilegur til þess að gefa innsýn í tíðni álagseinkenna CrossFitíþróttarinnar hér á landi.
Nokkuð jöfn dreifing var á aldursbilum fyrir utan efstu tvö aldursbilin (43-47 ára og 48 ára og eldri).
Einnig var mjög jöfn skipting á kynjum en þessir tveir þættir styrkja rannsóknina og gefa heildræna
mynd af CrossFit-iðkendum hér á landi. Auk þess var áhugavert að sjá hve margir af þátttakendum
stunduðu aðrar íþróttir samhliða CrossFit eða 90 af 253 (36,5%). Helstu íþróttir sem þátttakendur
stunduðu voru: aðrar íþróttir (12,6%), ólympískar lyftingar (11,5%) og kraftlyftingar (4,7%).
Í sambærilegum rannsóknum kom ekkert fram um það hvort þátttakendur stunduðu aðrar íþróttir
samhliða CrossFit. Í spurningunni um hvaða tegundir íþrótta þeir stunduðu krossuðu 10 ekki við neitt,
þrátt fyrir að hafa svarað jákvætt í fyrstu spurningunni „Æfir þú aðrar íþróttagreinar en CrossFit?“ og
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því bættu höfundar við flokki sem kallast „Ekki tilgreint hvaða íþrótt“. Til annarra íþrótta gætu talist
útihlaup, jóga, pilates eða almenn líkamsrækt. Einnig voru þrír þátttakendur sem merktu við „nei“ í
spurningunni um hvort þeir stunduðu aðrar íþróttir samhliða CrossFit en þrátt fyrir það merktu þeir við
íþróttagrein og var því þeirra svörum breytt í jákvætt svar, þ.e. að þeir stunduðu aðrar íþróttir.
Höfundum fannst mjög jákvætt að sjá hversu stór hluti þátttakenda hefði farið á
grunnnámskeið í CrossFit. Mikilvægt er að læra inn á tækni og stjórnun álags en lögð er áhersla á það
í grunnnámskeiði CrossFit (CrossFit Sporthúsinu, e.d.). Rannsókn Weisenthals o.fl. (2014) sýndi að
þær stöðvar sem skylduðu meðlimi sína til að fara á grunnnámskeið voru með 7,4% lægri meiðslatíðni
en þær stöðvar sem gerðu það ekki en sá munur var þó ekki marktækur.

5.3

Álagseinkenni í hné

Þeir þátttakendur í rannsókninni sem höfðu álagseinkenni í hné vikuna áður en spurningalistinn var
lagður fyrir voru 50 (22%) talsins. Hafa þessi álagseinkenni áhrif á æfingamagn hjá 10 (20%)
þátttakendum og 16 (32%) fannst þau hafa áhrif á frammistöðu sína í CrossFit-tímum. Ekki finnast
neinar aðrar rannsóknir um það hvort verkir í hné hafi áhrif á frammistöðu eða þátttöku í CrossFit og
því engar rannsóknir til að miða við. Líklegt er að einhver hluti af þessum einkennum hafi verið til
staðar áður en þátttakendur byrjuðu að stunda CrossFit. Til að reyna að sía út þá einstaklinga sem
fundu fyrir einkennum áður var spurningunni „Fannst þú fyrir álagseinkennum í hné/hnjám áður en þú
byrjaðir að stunda CrossFit?“ bætt við spurningalistann. Þegar búið var að taka út jákvæðu svörin við
þeirri spurningu voru þá 22 (10%) þátttakendur með einkenni frá hné sem ekki voru til staðar fyrir
CrossFit-iðkun. Ekki er hægt að rekja þessi einkenni beint til CrossFit þar sem að ekki liggja fyrir
nægjanlegar upplýsingar um upphaf þeirra. Í BS-rannsókn Helga Pálssonar frá árinu 2013 þar sem
hann skoðaði álagseinkenni hjá iðkendum kraftlyftinga, kom í ljós að 12 (38%) þátttakendur fundu fyrir
álagseinkennum í hné við framkvæmd á hnébeygju og 3 (25%) af þeim fannst einkennin hafa áhrif á
frammistöðu sína í tímum. Hlutfall álagseinkenna í hné var hærra í rannsókn Helga en í þessari
rannsókn. Þá virðast einkennin í hné í okkar rannsókn hafa meiri áhrif á frammistöðu í tímum en hjá
Helga. Erfitt er að segja til um ástæðuna fyrir þessum mun en eflaust hefur eðli íþróttagreinanna
eitthvað um þetta að segja.
Við úrvinnslu gagnanna kom í ljós að þrír af þátttakendum höfðu merkt við fulla þátttöku án
álagseinkenna í fyrstu spurningunni þrátt fyrir að hafa í framhaldinu merkt við litla verki í hnjám í
tengslum við CrossFit-æfingar og/eða lítil áhrif á frammistöðu á æfingum. Var þeim svörum því breytt í
„Full þátttaka en með einkenni frá hné“ í fyrstu spurningunni. Erfitt er að segja til um ástæðuna fyrir
þessu misræmi í svörum en líklegt er að þessir þátttakendur hafi misskilið fyrstu spurninguna eða séu
ekki með nægjanlega þekkingu á álagseinkennum. Einnig gæti verið að þeir væru almennt lausir við
einkenni á æfingum en mögulegt er að við einstaka æfingar hafi þeir fundið fyrir einkennum í hné.

5.4

Álagseinkenni í mjóbaki

Af þátttakendum í rannsókninni höfðu 67 þeirra (28%) álagseinkenni í mjóbaki. Af þeim þóttu 19 (28%)
þau hafa áhrif á æfingamagn og 25 (37%) þóttu þau hafa áhrif á frammistöðu sína í CrossFit. Ekki
finnast neinar rannsóknir til að miða við hvort verkir í mjóbaki hafi áhrif á frammistöðu og þátttöku og
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því er ekki hægt að vita hvort þessar tölur séu óvenjulegar eða ekki. Líkt og með álagseinkenni í
hné/hnjám þykir líklegt að einhver hluti af þessum einkennum hafi verið til staðar áður en þátttakendur
byrjuðu að stunda CrossFit og fengust þær niðurstöður að 32 (14%) þátttakendur voru með einkenni
sem byrjuðu eftir að CrossFit-iðkun þeirra hófst. Hvort að þessi einkenni séu komin til vegna CrossFit
iðkunar er ekki hægt að segja til um og þarfnast þetta frekari rannsókna. Í BS-rannsókn Helga
Pálssonar frá árinu 2013 komst hann að því að 11 (34%) þátttakendur fundu fyrir álagseinkennum í
mjóbaki við það að gera réttstöðulyftu. Að sama skapi voru 11 (34%) þátttakendur sem fundu fyrir
álagseinkennum í mjóbaki við framkvæmd á hnébeygju. Hlutfall álagseinkenna í rannsókn Helga er
hærra en í þessari rannsókn. Ef litið er á álagseinkenni í fimleikum, kraftlyftingum og ólympískum
lyftingum kemur í ljós að álagseinkenni í mjóbaki eru algeng hjá þeim sem stunda þessar
íþróttagreinar (Calhoon o.fl., 1999; Harringe, 2007; Siewe o.fl., 2011). CrossFit hefur margt
sameiginlegt með þessum greinum og kemur það því ekki á óvart að CrossFit-iðkendur finni fyrir
álagseinkennum í mjóbaki eins og raun ber vitni í þessari rannsókn. Eins og varðandi álagseinkenni í
hné voru 15 þátttakendur sem merktu við fulla þátttöku án einkenna í mjóbaki en merktu svo við að
einkennin hefðu áhrif á frammistöðu og/eða upplifðu verki á CrossFit-æfingum. Var því þeim svörum
einnig breytt í „Full þátttaka en með einkenni frá mjóbaki“.

5.5

Álagseinkenni í öxl

Alls voru það 83 (36%) þátttakendur í rannsókninni sem merktu við að þeir hefðu álagseinkenni í öxl.
Þá þurfti 21 (25%) þátttakandi að draga úr æfingamagni og 31 (37%) þótti einkenni hafa áhrif á
frammistöðu sína í CrossFit-tímum. Höfundum er ekki kunnugt um aðrar rannsóknir sem snúa að því
hvort verkir í öxl hafi áhrif á frammistöðu og þátttöku í CrossFit. Því eru engar rannsóknir til að miða
við og ekki hægt að vita hvort þessar tölur séu óvenjulegar eða ekki. Eins og í mjóbaki og hné er
hugsanlegt að einhver hluti af þessum einkennum hafi verið til staðar áður en að þátttakendur byrjuðu
að stunda CrossFit. Þegar búið var að taka út þau svör voru 46 (20%) þátttakendur með einkenni sem
voru ekki til staðar fyrir CrossFit-iðkun. Eins og í spurningum um álagseinkenni í mjóbaki og hné þá
var svörum fimm þátttakenda breytt í „Full þátttaka en með einkenni frá öxl“. Höfðu þeir merkt við fulla
þátttöku án einkenna en höfðu þrátt fyrir það merkt við að einkennin hefðu áhrif á
frammistöðu/þátttöku þeirra. Í rannsókn Haks o.fl. (2013) voru algengustu meiðslin sem áttu sér stað á
CrossFit-æfingum í öxl (31%) en í þeirri rannsókn var verið að tala um öll þau meiðsli sem eiga sér
stað á CrossFit-æfingum en ekki eingöngu álagseinkenni. Weisenthal o.fl. (2014) fengu þær
niðurstöður í sinni rannsókn að axlameiðsli væru algengust á CrossFit-æfingum en þá var átt við
meiðsli almennt en ekki álagseinkenni eingöngu. Erfitt er því að bera tölur saman úr fyrrgreindum
rannsóknum við tölur úr þessari rannsókn en þó virðist öxlin vera staður sem er útsettur fyrir
álagseinkennum og meiðslum í tengslum við CrossFit-iðkun. Erfitt er að segja til um ástæðuna og
þarfnast þetta frekari rannsókna.

5.6

Eru tengsl á milli fjölda æfinga á viku og algengi álagseinkenna?

Þegar skoðað var hvort þeir sem æfðu oftar í viku væru líklegri til að finna fyrir álagseinkennum kom í
ljósað ekki reyndust vera marktækt tengsl á milli þess að æfa oftar í viku og aukinnar tíðni
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álagseinkenna. Weisenthal og félagar fengu sams konar niðurstöður, þ.e. að engin marktæk tengsl
væru á milli fjölda æfinga í viku og meiðsla (Weisenthal o.fl. 2014). Ein líkleg skýring hér er að þeir
sem eru með álagseinkenni mæti sjaldnar á CrossFit-æfingar vegna verkja. Einnig er líklegt að þeir
sem æfa oftar í viku séu með meiri reynslu í CrossFit og því með betri tækni og betur í stakk búnir til
að þola álag. Margir þátttakendur (90) stunduðu aðrar íþróttir samhliða CrossFit-iðkun sinni en sá
þáttur var ekki tekinn inn í tölfræði úrvinnslu varðandi fjölda æfinga í þessari rannsókn. Líklegt er að
þeir sem æfa CrossFit sjaldnar í viku séu einnig að æfa aðrar íþróttir sem eykur heildarálagið.
Mikilvægt er að horfa á heildarálag einstaklinga varðandi þróun álagseinkenna. Álag utan
íþróttaæfinga getur einnig haft mikil áhrif. Til dæmis komu ekki fram í þessari rannsókn upplýsingar um
virkni þátttakenda utan CrossFit-æfinga, til dæmis við hvað þeir starfa sem gæti einnig haft áhrif á
álagseinkenni. Áhugavert er að líta á samanburð álagseinkenna í mjóbaki á milli þátttakenda sem
æfðu annars vegar 3-4 sinnum í viku og hins vegar 5-6 sinnum í viku og síðan þátttakendur sem æfðu
1-2 sinnum í viku. Þar voru einstaklingar sem æfðu oftar í viku (3-4 sinnum og 5-6 sinnum) líklegri til
að finna fyrir einkennum heldur en þeir sem æfðu 1-2 sinnum í viku og var munurinn nálægt því að
vera marktækur (P=0,07). Þegar horft er á áhættuhlutfallið (e. relative risk) í öllum líkamshlutunum er
mjóbakið með mun meiri áhættu en öxl og hné. Líkleg skýring á þessu er að stærsti hluti æfinganna í
CrossFit reynir á mjóbakið en aftur á móti reyna ekki allar æfingar á öxl (t.d. hnébeygja, hopp, framstig
o.fl.) og hné (t.d. upphífingar, armbeygjur, handstöður o.fl.). Hægt er að álykta að axlarliðurinn og
hnéliðurinn fái meiri hvíld en mjóbakið og því er mjóbakið útsettara fyrir álagseinkennum.

5.7

Tengsl fyrri og núverandi meiðsla

Skoðað var hvort þeir sem hefðu einhvern tímann fundið fyrir álagseinkennum væru líklegri til að finna
fyrir þeim aftur. Þar kom í ljós að ef CrossFit-iðkandi hafði sögu um einkenni í mjóbaki þá var hann 3,3
sinnum líklegri til að finna fyrir álagseinkennum í mjóbaki við iðkunina. Á sama hátt voru þátttakendur
3,1 sinnum líklegri til að finna fyrir álagseinkennum aftur í hnjám og 2,3 sinnum aftur í öxl. Ekki fundust
neinar sambærilegar CrossFit-rannsóknir þar sem könnuð voru tengsl fyrri álagseinkenna og einkenna
við CrossFit-iðkun en þó sýna rannsóknir á öðrum íþróttagreinum að tengsl séu á milli þessara þátta
(Arnason o.fl., 2004; Harringe o.fl., 2004) og eru í takt við okkar niðurstöður. Þar sem einungis var
spurt um álagseinkenni í hné/hnjám, mjóbaki og öxl/öxlum en ekki spurt nánar um þessi
álagseinkenni. Til dæmis í hvaða hné einkennin eru, er ekki víst að um sömu álagseinkenni séu að
ræða, þ.e. fyrri einkenni og einkenni sem tengjast iðkun. Þrátt fyrir að tölfræðileg tengsl hafi fundist er
ekki víst að um sömu einkenni sé að ræða. Til dæmis vegna þess að einstaklingur með einkenni í
vinstra hné en með sögu um einkenni í hægra hné, gæti hafa svarað játandi í spurningunni: „Fannstu
fyrir álagseinkennum í hné áður en þú byrjaðir að stunda CrossFit?“. Gæti þetta misskilist sem svo að
um sömu álagseinkenni sé að ræða. Nánari skoðun á þessum þáttum myndi styrkja rannsókn af
þessu tagi.

5.8

Takmarkanir rannsóknar

Þversniðsrannsóknir eru gerðar á ákveðnum tímapunkti eða yfir mjög stuttan tíma. Þær eru oft notaðar
til að meta algengi einhvers innan einhvers ákveðins þýðis. Þversniðsrannsóknir gefa bara innsýn í
þann tímapunkt þegar rannsóknin er framkvæmd en segja lítið um hvernig staðan var áður eða eftir að
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hún var framkvæmd. Þess vegna gætu niðurstöður rannsóknarinnar hér verið öðruvísi ef hún hefði
verið framkvæmd á öðrum tímapunkti. Þversniðsrannsóknir segja heldur ekki til um í hvaða tímaröð
hlutirnir gerast, til dæmis hvort meiðslin voru komin áður en rannsóknin var framkvæmd eða ekki
(Levin, 2006). Í þessari rannsókn var reynt að sigta út þau álagseinkenni sem komin voru áður en
CrossFit-iðkun hófst með spurningunni: „Fannstu fyrir álagseinkennum áður en þú byrjaðir að stunda
CrossFit?“. Af þeim þátttakendum sem svöruðu þeirri spurningu neitandi en fundu fyrir
álagseinkennum þegar spurningalistinn var lagður fyrir voru 46 sem fundu fyrir einkennum í öxl, 22 í
hné og 32 í mjóbaki. Erfitt er að segja til um með vissu hvort einkennin séu komin til vegna CrossFitiðkunar eingöngu, sérstaklega þegar horft er til þess hve margir stunda aðrar íþróttir eins og t.d.
kraftlyftingar og ólympískar lyftingar samhliða CrossFit-iðkun sinni. Hugsanlega er hægt að rekja hluta
álagseinkenna til þessara íþrótta og þarfnast það frekari rannsókna.
Svarhlutfall í þessari rannsókn var mjög lágt og veikir það niðurstöður hennar. Heildarfjöldi
þátttakenda var þó nokkur (253) og því getur rannsóknin gefið allgóða innsýn í álagseinkenni meðal
CrossFit-iðkenda hér á landi. Afmörkun úrtaks var háð þátttöku í Facebook-hóp og höfðu
rannsakendur takmarkaðar upplýsingar um meðlimi hópsins, t.d. hversu virkir þeir væru bæði í iðkun
íþróttarinnar og að fylgjast með upplýsingum sem settar eru á síðu hópsins. Þrátt fyrir að úrtakið
(Facebook-hópur) hafi verið stórt er erfitt að vita hve margir af meðlimum Facebook-hópsins
„CROSSFIT á ÍSLANDI“ voru virkir í CrossFit þegar spurningakönnunin var lögð fyrir. Einnig eru líkur á
því að stór hluti af hópnum hafi ekki séð tilkynninguna né áminningar um að svara spurningunum.
Annar þáttur sem er takmarkandi fyrir þessa rannsókn er hversu lítið er til af fyrri rannsóknum um
þetta efni og því erfitt að setja niðurstöður okkar í samhengi við fyrri niðurstöður. Einungis fundust þrjár
rannsóknir um meiðsli í CrossFit og fjallaði engin af þeim einungis um álagseinkenni og því ekki hægt
að bera saman niðurstöður þeirra rannsókna og okkar rannsóknar. Til að reyna að setja niðurstöður
þessarar rannsóknar í samhengi við fyrri rannsóknir ákváðu höfundar að bera þær saman við
kraftlyftingar. Þrátt fyrir að í CrossFit sé notast við sömu lyftur þá er samanburðurinn samt takmarkandi
þar sem að lyftur í kraftlyftingum eru oft byggðar öðruvísi upp. Í kraftlyftingum er reynt að lyfta sem
mestri þyngd í einni lyftu en í CrossFit er notast við meðalþunga og lyft eins oft og mögulegt er innan
ákveðins tímaramma (Glassman, 2007; International Powerlifting Federation, e.d.).

5.9

Hagnýt gildi rannsóknarinnar

Þrátt fyrir takmarkanir þessarar rannsóknar veitir hún áhugaverða innsýn í CrossFit-íþróttaheiminn.
Rannsóknin hefur nokkra styrkleika. Fjöldi þátttakenda var t.d. talinn nægilegur til að gefa góða mynd
af álagseinkennum CrossFit-iðkenda hér á landi. Einnig styrkir það rannsóknina að kynja- og
aldursdreifing var nokkuð jöfn. Mælitækið sem notað var hefur verið notað í fyrri rannsóknum og reynst
áreiðanlegt og réttmætt. Um er að ræða rannsókn á efni sem ekki hefur verið rannsakað hér á landi
áður svo vitað sé og getur því verið mikilvægt framlag til þekkingar á sviðinu. Efni rannsóknarinnar
getur nýst iðkendum sjálfum og þeim sem koma að þjálfun og ráðgjöf þar sem hún getur meðal annars
gefið upplýsingar um leiðir til að koma í veg fyrir álagseinkenni í CrossFit og þannig nýst til forvarna.
Rannsóknin getur verið grunnur að frekari rannsóknum á sviðinu sem til dæmis gætu snúið að því að
meta nánar áhættuþætti álagseinkennanna.

23

5.10 Hugmyndir að fleiri rannsóknum
Þar sem að lítið er til af rannsóknum í tengslum við álagseinkenni í CrossFit væri áhugavert að gera
stærri rannsókn en okkar þar sem fylgst væri með sama hópnum í nokkurn tíma, sami spurningalistinn
yrði notaður og hann lagður fyrir sama hópinn með tveggja vikna millibili yfir a.m.k. eitt misseri. Með
þannig rannsókn væri hægt að fá betri mynd yfir tíðni álagseinkenna en ekki bara á þeim tiltekna
tímapunkti sem spurningalistinn er sendur út.
Einnig væri áhugavert að skoða hvort þeir sem eru á lengri æfingum eða eru nýbyrjaðir að æfa
CrossFit væru líklegri til að verða fyrir meiðslum eða álagseinkennum. Auk þess væri fróðlegt að meta
álagseinkenni hjá þeim sem skara fram úr í CrossFit miðað við almenna iðkendur íþróttarinnar. Það
mætti gera rannsókn sem einblínir á samanburð á tíðni bráðra meiðsla og tíðni álagseinkenna í
CrossFit.
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6

Ályktun

Rannsókn þessi er þversniðsrannsókn og sú fyrsta sem höfundum er kunnugt um sem kannar umfang
og alvarleika álagseinkenna meðal CrossFit-iðkenda á Íslandi. Af þátttakendum upplifðu 34% þeirra
álagseinkenni frá öxlum vikuna áður en spurningalistinn var lagður fyrir, 22% upplifðu einkenni frá
mjóbaki og 21% einkenni frá hnjám. Engin marktæk tengsl fundust á milli fjölda æfinga á viku og
algengi álagseinkenna í neinum af líkamshlutunum. Fyrri álagseinkenni reyndust áhættuþáttur fyrir
álagseinkennum á sama svæði. Mikilvægt er að rannsaka álagseinkenni í CrossFit með tilliti til
algengis yfir lengri tíma og áhættuþátta og með því stuðla að forvörnum álagseinkenna.
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Fylgiskjal 1
Spurningalisti um einkenni frá mjóbaki, hnjám og öxlum meðal CrossFit iðkenda

Við óskum eftir að þú svarir öllum spurningunum óháð því hvort þú hafir einkenni eða verki í
mjóbaki, hnjám eða öxlum. Svaraðu með því að velja það svar sem þér finnst passa best. Ef þú ert
ekki viss um hverju þú átt að svara, reyndu samt að svara eins vel og þú getur.

Með einkennum er átt við verki, eymsli, stífleika, óstöðugleika, los eða önnur óþægindi.

Þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til þátttöku í rannsókninni.

Hluti 1: Grunn upplýsingar

1. Hver er aldur þinn?
⃝ 18-22 ára
⃝ 23-27 ára
⃝ 28-32 ára
⃝ 33-37 ára
⃝ 38-42 ára
⃝ 43-47 ára
⃝ 48-52 ára
⃝ 53-57 ára
⃝ 58-62 ára
⃝ 63 ára og eldri

2. Kyn
⃝ Kona
⃝ Karl

3. Hve lengi hefur þú æft CrossFit?
⃝ Innan við 1 ár
⃝ 1-2 ár
⃝ 3-4 ár
⃝ 5-6 ár
⃝ 7 ár eða lengur

4. Hefur þú farið á grunnnámskeið í CrossFit?
⃝ Já
⃝ Nei
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5. Hve oft í viku æfir þú CrossFit að jafnaði?
⃝ 1-2 x í viku
⃝ 3-4 x í viku
⃝ 5-6 x í viku
⃝ 7 x í viku eða oftar

6. Æfir þú aðrar íþróttagreinar en CrossFit og þá hvaða íþróttagreinar?
⃝ Nei, ég æfi ekki aðrar íþróttagreinar en CrossFit
⃝ Já, ég æfi fleiri íþróttagreinar en CrossFit
⃝ Blak
⃝ Fimleikar
⃝ Frjálsíþróttir
⃝ Handknattleikur
⃝ Knattspyrna
⃝ Körfubolti
⃝ Ólympískar lyftingar
⃝ Sund
⃝ Annað

7. Hve oft í viku æfir þú aðrar íþróttagreinar en CrossFit?
⃝ Æfi ekki aðrar íþróttagreinar en CrossFit
⃝ 1-2 x í viku
⃝ 3-4 x í viku
⃝ 5-6 x í viku
⃝ 7 x í viku eða oftar
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Hluti 2: Einkenni frá mjóbaki
Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig mjóbakið hefur verið síðustu 7 daga.

8. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að stunda CrossFit vegna einkenna frá
mjóbaki síðustu 7 daga?
⃝ Full þátttaka án einkenna frá mjóbaki
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá mjóbaki
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá mjóbaki
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá mjóbaki
9. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá mjóbaki síðustu
7 daga?
⃝ Ekkert dregið úr æfingum
⃝ Lítið dregið úr æfingum
⃝ Hóflega dregið æfingum
⃝ Mikið dregið úr æfingum
⃝ Hef ekki getað tekið þátt
10. Hve mikið telur þú að einkenni frá mjóbaki hafi haft áhrif á frammistöðu þína í CrossFit
á síðustu 7 dögum?
⃝ Engin áhrif
⃝ Lítil áhrif
⃝ Hófleg áhrif
⃝ Mikil áhrif
⃝ Hef ekki getað tekið þátt.
11. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað mjóbaksverki í tengslum við þátttöku í CrossFit á
síðustu 7 dögum?
⃝ Enginn verkur
⃝ Lítill verkur
⃝ Hóflegur verkur
⃝ Mikill verkur

12. Upphaf einkenna frá mjóbaki:
⃝ Engin einkenni frá mjóbaki
⃝ Komu einkennin snögglega við eitthvað ákveðið atvik (bráð meiðsli)?
⃝ Komu einkennin smátt og smátt án þess að eitthvað ákveðið atvik kæmi þeim af stað
(álagseinkenni)?
13. Fannstu fyrir álagseinkennum í mjóbaki áður en þú byrjaðir að stunda CrossFit?
⃝ Já
⃝ Nei
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Hluti 3: Einkenni frá hné/hnjám
Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig hnéð / hnén hafa verið síðustu 7 daga.

14. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með þátttöku í CrossFit vegna einkenna frá
hné/hnjám síðustu 7 daga?
⃝ Full Þátttaka án einkenna frá hné
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá hné
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá hné
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá hné

15. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá hné/hnjám
síðustu 7 daga?
⃝ Ekkert dregið úr æfingum
⃝ Lítið dregið úr æfingum
⃝ Hóflega dregið úr æfingum
⃝ Mikið dregið úr æfingum
⃝ Hef ekki getað tekið þátt.
16. Hve mikið telur þú að einkenni frá hné/hnjám hafi haft áhrif á frammistöðu þína í
CrossFit á síðustu 7 dögum?
⃝ Engin áhrif
⃝ Lítil áhrif
⃝ Hófleg áhrif
⃝ Mikil áhrif
⃝ Hef ekki geta tekið þátt
17. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í hné/hnjám í tengslum við þátttöku í CrossFit
á síðustu 7 dögum?
⃝ Enginn verkur
⃝ Lítill verkur
⃝ Hóflegur verkur
⃝ Mikill verkur
18. Upphaf einkenna frá hné/hnjám:
⃝ Engin einkenni frá hnjám
⃝ Komu einkennin snögglega við eitthvað ákveðið atvik (bráð meiðsli)?
⃝ Komu einkennin smátt og smátt án þess að eitthvað ákveðið atvik kæmi þeim af stað
(álagseinkenni)?

19. Fannstu fyrir álagseinkennum í hné/hnjám áður en þú byrjaðir að stunda CrossFit?
⃝ Já
⃝ Nei
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Hluti 4: Einkenni frá öxlum
Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig öxlin / axlirnar hafa verið síðustu 7 daga.

20. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með þátttöku í CrossFit vegna einkenna frá
öxl/öxlum síðustu 7 daga?
⃝ Full Þátttaka án einkenna frá öxl
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá öxl
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá öxl
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá öxl

21. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá öxl/öxlum
síðustu 7 daga?
⃝ Ekkert dregið úr æfingum
⃝ Lítið dregið úr æfingum
⃝ Hóflega dregið æfingum
⃝ Mikið dregið úr æfingum
⃝ Hef ekki getað tekið þátt.
22. Hve mikið telur þú að einkenni frá öxl/öxlum hafi haft áhrif á frammistöðu þína í
CrossFit á síðustu 7 dögum?
⃝ Engin áhrif
⃝ Lítil áhrif
⃝ Hófleg áhrif
⃝ Mikil áhrif
⃝ Hef ekki getað tekið þátt
23. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í öxl/öxlum í tengslum við þátttöku í CrossFit
á síðustu 7 dögum?
⃝ Enginn verkur
⃝ Lítill verkur
⃝ Hóflegur verkur
⃝ Mikill verkur
24. Upphaf einkenna frá öxl/öxlum:
⃝ Engin einkenni frá öxlum
⃝ Komu einkennin snögglega við eitthvað ákveðið atvik (bráð meiðsli)?
⃝ Komu einkennin smátt og smátt án þess að eitthvað ákveðið atvik kæmi þeim af stað
(álagseinkenni)?

25. Fannstu fyrir álagseinkennum í öxl/öxlum áður en þú byrjaðir að stunda CrossFit?
⃝ Já
⃝ Nei
Takk fyrir þátttökuna
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