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Ágrip 

 

Inngangur: Æfingaálag hjá ungu íþróttafólki hefur aukist á síðastliðnum árum. Rannsóknir gefa til 

kynna að samband sé á milli æfingaálags og meiðslatíðni hjá íþróttafólki. Íþróttameiðsli geta verið stórt 

vandamál. Lítið er til af rannsóknum á íþróttameiðslum barna og unglinga á Íslandi. 

Markmið: Kanna meiðslatíðni og æfingaálag hjá ungu íþróttafólki, ásamt því að skoða hvort tengsl 

séu þar á milli. Skoða hvort munur sé á meiðslatíðni og æfingaálagi á milli kynja annars vegar og 

íþróttagreina hinsvegar. Kanna hvert hlutfall álagseinkenna og bráðameiðsla er af heildarfjölda 

íþróttameiðsla. 

Aðferðafræði: Tvennskonar spurningalistar voru lagðir fyrir framhaldsskólanemendur á 

afreksíþróttasviði haustið 2016. Annar þeirra var lagður fyrir nemendur einu sinnu og hinn alls fjórum 

sinnum yfir 8 vikna tímabil. Gögnum var safnað saman og flutt yfir í Excel og SAS Enterprice Guide 

7.1 til úrvinnslu. Notuð voru eftirfarandi tölfræðipróf: Einþátta ANOVA, ANOVA Mixed Models, 

Logistical aðhvarfsgreining, Poisson aðhvarfsgreining og Generalized Linear Models. 

Niðurstöður: Marktækt minna æfingaálag og lægra meiðslahlutfall er í fótbolta miðað við handbolta 

og aðrar íþróttagreinar. Ekki er marktækur munur á æfingaálagi og meiðslatíðni milli kynjanna þrátt 

fyrir að stúlkurnar hafi í öllum tilvikum haft hærri meiðslatíðni. Álagseinkenni mældust marktækt fleiri 

en bráðameiðslin, bæði hjá stúlkum og drengjum. Ekki er fylgni milli aukins æfingaálags og hærri 

meiðslatíðni meðal ungs íþróttafólks. 

Ályktanir: Þessi rannsókn var lítil og náði yfir stutt tímabil og það gæti hafa haft áhrif á niðurstöður. 

Því er þörf á stærri og yfirgripsmeiri rannsókn á þessu sviði hér á landi. Niðurstöður gefa þó innsýn í 

meiðslatíðni og æfingaálag hjá ungu íþróttafólki í mörgum mismunandi íþróttagreinum og þar með 

byggt grunn að fyrirbyggjandi aðgerðum.  
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Abstract 

 

Introduction: Training load among young athletes has been increasing in recent years. Latest 

researches have shown correlation between training load and injury rate among athletes. There are 

not many researches on sport injury among children and adolescents in Iceland.   

Aim: Study injury rate and training load among young athletes and the correlation between them. See 

if there is any difference in injury rate and training load between boys and girls and between different 

sports. Find the ratio between acute and overuse injuries. 

Methods: Students at an elite sport educational path in a high school in Iceland answered two 

different questionnaires. They answered the first questionnaire once and the second four times over 

an eight week period. Data was gathered and transferred to Excel and SAS Enterprice Guide 7.1 for 

processing. Following statistical tests were used: Oneway ANOVA, ANOVA Mixed Models, Logistical 

Regression, Poisson Regression and Generalized Linear Models. 

Results: Football players have lower general training load and injury rate when compared with 

handball and other sports. There is not a significant difference in training load or injury rate between 

girls and boys even though the girls always had a higher injury rate. With both boys and girls there is a 

higher rate of overuse injuries than acute injuries. There is no correlation between increased training 

load and higher injury rate among young athletes.  

Conclusion: The research was small and over a short period and that may have affected our results. 

Therefore there is a need for a bigger and more detailed research in this area in Iceland. The results 

give a better understanding of injury rate and training load among young athletes in various sports and 

can therefore help to create a base for injury prevention. 
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1 Fræðilegur bakgrunnur 
Þessi ritgerð byggir á rannsókn sem höfundar gerðu um áhrif æfingaálags á meiðslatíðni hjá ungu 

íþróttafólki. Meiðslatíðni og æfingaálag var borið saman á milli kynja og íþróttagreina ásamt því að 

hlutfall álagseinkenna og bráðameiðsla var skoðað. 

Síðastliðin ár hefur þátttaka ungmenna í íþróttum innan íþróttafélaga aukist jafnt og þétt á 

Íslandi. Árið 1992 stunduðu um 40% nemanda í 9. og 10. bekk íþróttir með íþróttafélagi en árið 2014 

var hlutfallið komið upp í 60%. Hlutfall þeirra ungmenna sem æfa fjórum sinnum í viku eða oftar hefur 

þrefaldast á þessum tíma eða úr 17% árið 1992 í 43% árið 2014 (Viðar Halldórsson, 2014). Ásamt 

auknum fjölda ungs íþróttafólks eru börn og ungmenni byrjuð að æfa og keppa fyrr á hærra stigi en 

áður sem eykur tíðni íþróttameiðsla. Fjöldi íþróttafólks eru að æfa með mörgum liðum yfir árið, 

keppnistímabil er því langt og hvíldartímabil verður oft lítið sem ekkert. Einnig er aukin þrýstingur frá 

foreldrum, skólum og íþróttafélögum að ná góðum árangri í íþrótt (DeLee, Drez og Miller, 2010). 

Margir foreldrar vonast einnig til þess að börnin sín komist í landslið og jafnvel verði atvinnumenn. 

Þetta veldur því að börnin eru oft undir miklu álagi og eru því í meiri hættu á að meiðast (Franklin og 

Weiss, 2012).  

Ekki er mikið til af rannsóknum á íþróttameiðslum barna og unglinga á Íslandi en samkvæmt 

rannsókn sem var gefin út árið 2015 leituðu 51% ungmennanna sem æfðu með íþróttafélagi 

síðastliðna 12 mánuði einu sinni eða oftar læknisaðstoðar vegna íþróttameiðsla. Af þeim sem æfðu 

með íþróttafélögum höfðu 58,4% þeirra sleppt æfingu eða keppni vegna meiðsla og 8,4% hættu í 

viðkomandi íþrótt vegna meiðsla (Margrét H. Indriðadóttir, Þórarinn Sveinsson, Kristján Þór 

Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Erlingur Jóhannsson, 2015). 70% meiðsla hjá bæði 

stúlkum og drengjum eiga sér stað á æfingu með íþróttafélagi á meðan aðeins 13% allra meiðsla eiga 

sér stað fyrir utan íþróttina (Frisch, Seil, Urhausen, Croisier, Lair og Theisen, 2009). Því er 

nauðsynlegt að kanna tengsl á milli æfingaálags og meiðslatíðni hjá ungu íþróttafólki á Íslandi. 

1.1 Mikilvægi hreyfingar og íþróttaiðkunar ungmenna 
Reglubundin hreyfing gegnir mikilvægu hlutverki í heilsu ungmenna. Líkamleg virkni tengist 

minnkuðum líkum á hjarta- og æðasjúkdómum, svo sem lægri blóðþrýsting, hagstæðari lípíð í sermi 

og magni fitupróteina. Auk þess er fylgni á milli hreyfingar og andlegrar heilsu, svo sem auknu 

sjálfsáliti og minni kvíða og streitu. Hreyfing í æsku er líka mikilvæg til að byggja upp og viðhalda styrk 

beina (Dietz, 1998). Með reglubundinni hreyfingu er hægt að minnka líkur á offitu barna og unglinga 

(Nagai og Mortitani, 2004) og þar með minnka líkur á þeim heilsubrestum sem henni geta fylgt. Auk 

þess eru börn sem fá hollt mataræði líklegri til að hreyfa sig fjórum sinnum eða oftar í viku. Minni líkur 

eru á að þau séu í ofþyngd, eigi við námsörðugleika og hegðunarvanda (Shi, Tubb, Fingers, Chen og 

Caffrey, 2013). Hreyfing hefur verndandi áhrif gegn sykursýki af týpu tvö og sýnt hefur verið fram á að 

þeir sem stunda reglubundna hreyfingu séu ólíklegri til að vera með sykursýki af týpu tvö heldur en 

þeir sem ekki sinna reglubundinni hreyfingu (Albright, Franz, Hornsby, Kriska, Marrero, Ullrich o.fl., 

2000). 

Íþróttaiðkun í barnæsku og á unglingsárunum eykur líkurnar á frekari menntun og hærra 

menntunarstigi (Pfeifer og Cornelißen, 2010). Auk þess er íþróttaiðkun tengd hærri einkunnum. Í 
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Bandaríkjunum var sambandið á milli íþróttaiðkunar og einkunna skoðað í 132 gagnfræðiskólum og 

menntaskólum. Þar kom í ljós að þeir sem stunduðu íþróttir einu til tvisvar sinnum í viku voru að 

meðaltali með meðaleinkunn (e. Grade Point Average) sem var 0,109 hærri í stærðfræði og ensku en 

þeir sem stunduðu engar íþróttir, þeir sem æfðu þrisvar til fjórum sinnum í viku voru með 0,151 hærri 

einkunn og þeir sem æfðu fimm sinnum eða oftar voru með 0,187 hærri einkunn en þeir sem æfðu 

engar íþróttir (Rees og Sabia, 2010). Rannsókn sem stóð yfir í þrjú ár í 26 grunnskólum í 

Bandaríkjunum bætti 90 mínútum af hreyfingu af miðlungs til mikillar ákefðar inn í skólatíma hjá 

rannsóknarhópnum á meðan viðmiðunarhópurinn hélt sig við hefðbundna stundatöflu. Niðurstöður 

sýndu að börnin í rannsóknarhópnum bættu námsárangur sinn í lestri, stærðfræði og stafsetningu 

(Donnelly, Greene, Gibson, Smith, Washburn, Sullivan o.fl., 2009). 

Unglingar hérlendis sem stunda íþróttir eru mun ólíklegri til að reykja en þeir sem stunda ekki 

íþróttir. Neikvæð tengsl eru því á milli íþróttaþátttöku og reykinga unglinga á Íslandi. Eftir því sem 

einstaklingurinn stundar íþróttir oftar í viku minnka líkurnar á að hann reyki. Auk þess virðist sem 

skipulögð íþróttaþátttaka ungmenna dragi úr notkun munntóbaks. Nær undantekningalaust hafa 

niðurstöður rannsókna sýnt neikvætt samband milli íþróttaiðkunar unglinga og neyslu ólöglegra 

vímuefna svo sem hass og amfetamíns (Þórólfur Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur 

Hallgrímsson, Daði Lárusson og Drífa Pálin Geirs, 2014). Gerð var rannsókn á ungmennum í 8., 9. og 

10. bekk á Íslandi sem sýndi að íþróttaiðkun minnki líkur á áfengisnotkun. Aðeins 28,7% þeirra sem 

æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku höfðu neytt áfengis á meðan 42,1% þeirra sem stunduðu ekki 

neinar íþróttir höfðu neytt áfengis (Viðar Halldórsson, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2014).  

Ráðleggingar frá Landlæknisembættinu segja að börn og unglingar ættu að hreyfa sig í að 

minnsta kosti 60 mínútur á dag. Þessum 60 mínútur má skipta upp í nokkur styttri tímabil yfir daginn til 

dæmis 10-15 mínútur í senn. Hreyfingin á að vera á miðlungs- eða mikilli ákefð. Til þess að bæta 

flesta þætti líkamshreystis til dæmis afkastagetu lungna-, hjarta- og æðakerfis sem og vöðvastyrk, 

liðleika, viðbragð og samhæfingu á hreyfingin að vera eins fjölbreytt og mögulegt er. Það er mjög 

mikilvægt fyrir beinmyndun og beinþéttni að hreyfing sé kröftug og reyni á beinin fyrir og á 

kynþroskaskeiðinu (Faghópur, 2008). Niðurstöður rannsókna hjá Lýðheilsustöð sýndu að 57% 

nemenda í 9. og 10. bekk reyndu þannig á sig að þeir mæddust eða svitnuðu fjórum sinnum eða oftar 

í viku (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla 

María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016). 

Afreksíþróttabrautir í framhaldsskólum hér á landi hafa verið að þróast frá árinu 2005. 

Tilgangur með afreksíþróttabraut er að gera ungu íþróttafólki kleift að stunda sína íþrótt við bestu 

mögulegu aðstæður á álagi afreksíþróttafólks ásamt því að þau fái menntun á viðkomandi námsbraut 

(Óskar Þ. Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni 

Jóhannsson, 2009; Borgarholtsskóli, 2016).  
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1.2 Íþróttaiðkun 

1.2.1. Íþróttaiðkun og -meiðsli milli íþróttagreina 
Rannsókn á 154 ungu afreksíþróttafólki á aldrinum 12-19 ára gaf til kynna að munur sé á æfingaálagi 

milli mismunandi íþróttagreina. Einstaklingar sem stunda spaðaíþróttir æfa að meðaltali 788 mínútur á 

viku á meðan einstaklingar í hópíþróttum æfa 536 mínútur og einstaklingar í einstaklingsíþróttum æfa 

að meðaltali 667 mínútur á viku (Malisoux, Frisch, Urhausen, Seil og Theisen, 2013). 

Á Ólympíuleikunum í London árið 2012 var gerð rannsókn á keppendum leikanna þar sem öll 

ný eða endurtekin meiðsli og veikindi sem þörfnuðust læknisaðstoðar voru skoðuð, hvort sem þau 

orsökuðu brottfall eða ekki úr íþrótt. Þar kom í ljós að meiðslahættan var hlutfallslega mest í 

taekwondo. Þar á eftir komu í réttri röð fótbolti, torfæruhjólreiðar, handbolti, fjallahjól, hokkí, 

kraftlyftingar, frjálsar íþróttir og badminton. Í þessum íþróttum urðu 16-35% þátttakenda í viðkomandi 

íþróttagreinum fyrir meiðslum. Minnsta hlutfallslega meiðslahættan var í bogfimi, kanósvigi og -

sprettum, hjólreiðum á braut, róðri, skotfimi og hestaíþróttum þar sem 5% eða færri þátttakendur í 

viðkomandi íþróttagreinum urðu fyrir meiðslum. Það voru til dæmis 509 þátttakendur í fótbolta og 

35,2% af þeim meiddust á tímabilinu sem Ólympíuleikarnir stóðu yfir á meðan það voru 349 

þátttakendur í handboltanum og 21,8% af þeim meiddust á þessu tímabili (Engebretsen, Soligard, 

Steffen, Alonso,  Aubry, Budgett o.fl., 2013).   

Íþróttaklíník í Bandaríkjunum skráði niður öll íþróttameiðsli sem voru meðhöndluð yfir 10 ára 

tímabil. Í heildina voru 17.396 einstaklingar með 19.530 meiðsli á þessu tímabili, 4468 af þessum 

meiðslum voru tengd einstaklingum á aldrinum 10-19 ára. Þar kom í ljós að flest íþróttameiðslin áttu 

sér stað í fótbolta (31,13%), handbolta (8,89%), skólaíþróttum (8,77%), skíðum (5,95%) og í 

hjólreiðum (5,71%) (Habelt, Hasler, Steinbrück og Majewski, 2011).  

1.2.2 Íþróttaiðkun og -meiðsli kynjanna 
Áhættuþáttum fyrir íþróttameiðslum er oft skipt upp í tvennt, innri og ytri áhættuþætti. Meeuwisse 

(2007) segir innri þættina vera fyrirliggjandi (e. predisposing) þætti sem eru sjaldan nægilegir til að 

mynda meiðslin einir og sér. Á meðan ytri þættir eru utanaðkomandi áhrif sem virka á íþróttamanninn. 

Ef álag ytri þátta er mikið geta þeir orsakað meiðsli einir og sér, en yfirleitt er það samspil innri og ytri 

þátta og meiðslahvetjandi atburðar (e. inciting event) sem orsaka meiðsli. Áhættuþætti má einnig 

flokka í þætti sem hægt er að hafa áhrif á og þætti sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Einn af þeim 

áhættuþáttum sem ekki er hægt að hafa áhrif á er kyn (Bahr og Holme, 2003). 

Álagseinkenni á hverjar 1000 klukkustundir hjá íþróttafólki í háskóla eru fleiri hjá konum í 

samanburði við karla í sömu íþróttagrein, undantekning er í fótbolta þar sem karlar eru með fleiri 

álagseinkenni á hverjar 1000 klukkustundir en konur (Roos, Marshall, Kerr, Golightly, Kucera, Myers 

o.fl., 2015). Einnig hefur verið sýnt fram á að konur sem keppa á gönguskíðum eru með 1,25 sinnum 

hærri meiðslatíðni á hverja 1000 einstaklinga en karlar í sömu grein, marktækur munur sást þó ekki á 

þeim meiðslum sem ollu brottfalli frá æfingum eða keppnum (Kerr, Kroshus, Grant, Parsons, Folger, 

Hayden og Dompier, 2016). Karlar eru oftar í meðferð vegna bráðameiðsla á meðan konur eru oftar í 

meðferð vegna álagseinkenna (Stracciolini, Casciano, Friedman, Stein, Meehan og Micheli, 2014). 
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Hins vegar þegar skoðaður er fjöldi meiðsla á hverjar 1000 klukkustundir hjá skíðafólki, sundmönnum, 

langhlaupurum og fótboltaleikmönnum sést að það er ekki marktækur munur á milli kynja hvorki í 

bráðameiðslum né álagseinkennum (Ristolainen, Heinonen, Waller, Kujala og Kettunen, 2009). 

Hlutfallslega fleiri konur fá álagseinkenni og hnéskeljartengd einkenni (e. patellofemoral 

syndrome) en karlar. Hins vegar fá hlutfallslega fleiri karlar flysjuklökkva (e. osteochondritis dissecans) 

og beinbrot en konur (Cuff, Loud og O'Riordan, 2010; Stracciolini o.fl., 2014). 2133 einstaklingar voru 

valdir handahófskennt úr þýði á íþróttadeild á barnaspítala í Boston á tímabilinu 1. janúar 2000 - 31. 

desember 2009. Þegar íþróttameiðsli voru skoðuð kom í ljós að algengustu meiðsli stúlkna voru 

hnéskeljartengd einkenni (14,3%), slit á fremra krossbandi (8,9%) og beinbrot (8,2%) á meðan 

algengustu meiðsli hjá drengjunum voru beinbrot (19,5%), slit á fremra krossbandi (10,0%) og 

flyskjuklökkvi (8,6%) (Stracciolini o.fl., 2014). Rannsókn sem Beynnon o.fl. (2014) gerðu sýndi að 

konur eru meira en tvisvar sinnum líklegri en karlar að slíta fremra krossbandið í fyrsta skiptið án 

samstuðs, þrátt fyrir leiðréttingu fyrir mismunandi íþróttagreinum og æfingaálagi. Þegar skoðaðar eru 

mismunandi staðsetningar meiðsla á milli ungmenna á hverjar 1000 klukkustundir sést að stúlkur eru 

með marktækt fleiri ökklameiðsli en drengir (Frisch o.fl., 2009). Beinbrot, heilahristingur og 

höfuðmeiðsli og meiðsli sem valda blæðingum eða rof á húð eru hlutfallslega algengari hjá drengjum á 

meðan liðbandatognanir og vöðvatognanir eru hlutfallslega algengari hjá stúlkum (Habelt o.fl., 2011; 

Emery og Tyreman, 2009). Auk þess eru axlar, handar, leggjar, hrygg, olnboga og hné vandamál 

hlutfallslega algengari hjá drengjunum (4:1) (Habelt o.fl., 2011). Rannsóknir benda til þess að stúlkur 

eru með fleiri meiðsli en drengir en þær sýna þó sjaldan martækan mun milli kynja (Sallis, Jones, 

Sunshine, Smith og Simon, 2001; Ristolainen o.fl., 2009). 

Samkvæmt ástralskri rannsókn hreyfa drengir sig meira en stúlkur á aldrinum 9-16 ára. Að 

meðaltali hreyfðu drengirnir sig 154 mínútur á dag á meðan stúlkurnar hreyfðu sig 132 mínútur á dag. 

Auk þess eyddu drengirnir meiri tíma í liðsíþróttum (41 mín/dag) en stúlkurnar (20 mín/dag) (Ferrar, 

Olds og Walters, 2012). Önnur rannsókn sem gerð var á íþróttafólki 15 ára og eldri sýndi að fleiri 

karlar taka þátt í íþróttum en konur, sérstaklega í liðsíþróttum. Konur voru aðeins 28% af heildarfjölda 

þeirra sem tóku þátt í einstaklingsíþróttum og 20% af þeim sem tóku þátt í liðsíþróttum. Karlar voru 

martækt fleiri í íþróttum eins og hjólreiðum og kraflyftingum á meðan konur voru martækt fleiri í göngu 

og þolfimi (Deaner, Geary, Puts, Ham, Kruger, Fles o.fl., 2012).  

Íslensk rannsókn sem var gerð á börnum í 6., 8. og 10. bekk sýndi að almennt hreyfa stúlkur 

sig minna, bæði í tíðni og tímalengd. Auk þess kom í ljós að stúlkur voru ólíklegri til að vera skráðar í 

íþróttafélag og voru líklegri til að hafa hætt í íþróttafélagi en drengir (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2003). 41% drengja í 8., 9., og 10. bekk á Íslandi stunduðu boltaíþróttir fjórum sinnum í 

viku eða oftar á meðan 25% stúlkna stunduðu sömu íþróttir árið 2016. Í 8., 9., og 10. bekk stunduðu 

33% stúlkna fimleika, frjálsar eða sund einu sinni í viku eða oftar á meðan 25% drengja stunduðu 

sömu íþróttir árið 2016 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

1.3.1 Skilgreining á íþróttameiðslum 
Gera verður grein fyrir því að mismunandi skilgreiningar eru á hugtakinu íþróttameiðsli sem gerir 

samanburð á rannsóknum tengdum þeim erfiðar. Algeng skilgreining á íþróttameiðslum er sérhver 
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líkamleg kvörtun frá íþróttamanni sem kemur upp á æfingu eða í keppni óháð því hvort þörf sé á 

læknisaðstoð eða hvort leikmaður verði frá æfingu eða keppni (Fuller, Ekstrand, Junge, Andersen, 

Bahr, Dvorak o.fl., 2006). Íþróttameiðsli geta ýmist verið bráðameiðsli eða álagseinkenni.  

1.3.2 Bráðameiðsli 
Bráðameiðsli koma oftast skyndilega við eitthvað ákveðið atvik þar sem sársauki brýst út, bólga 

myndast hratt og nær hámarki á nokkrum klukkustundum. Það er oftast auðvelt að greina 

bráðameiðsli (Peterson og Renström, 2001). 

Bráðameiðsli í íþróttum geta ýmist gerst vegna ytri þátta, til dæmis beint högg sem gerist við 

snertingu við annan leikmann eða leikbúnað en einnig vegna innri þátta eins og liðbandatognana eða 

rifu í vöðva. Hægt er að flokka bráðameiðsli eftir staðsetningu til dæmis á beini, brjóski, lið, liðbandi, 

vöðva, sinum, liðpokum, taugum og húð ásamt flokkun á tegund meiðslanna til dæmis brot, liðlos eða 

tognun (Brukner og Khan, 2012). Bráðameiðsli eru algengust í miklum hraðaíþróttum og þar sem 

byltuhætta er mikil til dæmis á skíðum sem og í liðsíþróttum þar sem er mikið samstuð milli leikmanna 

eins og í fótbolta (Bahr, 2009).  

1.3.3 Álagseinkenni 
Álagseinkenni verða vegna endurtekins álags á stoðkerfið án fullnægjandi hvíldar á milli (DiFiori, 

Benjamin, Brennar, Gregory, Jayanthi, Landry o.fl., 2014). Röng tækni, skekkja eða villa í 

beinabyggingu fóta og undirlagi eru þættir sem geta aukið líkur á álagseinkennum (Peterson og 

Renström, 2001). Álagseinkenni fela til dæmis í sér örskemmdir á beini, vöðva eða sin sem hefur verið 

undir of miklu eða endurteknu álagi án nægs tíma til að gróa. Það er hægt að flokka álagseinkenni í 

fjögur stig; verkur á svæðinu eftir hreyfingu, verkur við hreyfingu án takmörkunar á frammistöðu, 

verkur við hreyfingu með takmörkun á frammistöðu og stöðugur verkur í hvíld. Þegar líkamlegt álag er 

of mikið verður líkaminn þreyttur og líkur aukast að eitthvað gefi eftir og meiðsli eigi sér stað. 

Álagseinkenni geta verið til langs tíma þegar að einstaklingur fær ekki næga hvíld á milli til að ná sér 

vegna mikils æfingaálags. Álagseinkenni í íþróttum eru alvarlegri hjá ungmennum vegna þess að bein 

þeirra þola ekki jafn mikið álag og hjá fullorðnum þar sem þau eru ekki nægilega þroskuð (DiFiori o.fl., 

2014). 

Misjafnt er eftir rannóknum hvert hlutfall álagseinkenna er af heildarfjölda íþróttameiðsla. Í 

Bandaríkjunum er talið að hlutfall álagseinkenna sé 46-54% af heildarfjölda íþróttameiðsla (DiFiori 

o.fl., 2014). Hinsvegar var hlutfall álagseinkenna á Ólympíuleikunum 2012 25% allra íþróttameiðsla og 

í þriggja ára rannsókn á 16 íþróttagreinum í einum háskóla voru 29,3% meiðsla flokkuð sem 

álagseinkenni (Engebretsen o.fl., 2013; Yang, Tibbetts, Covassin, Cheng, Nayar og Heiden, 2012). 

Álagseinkenni eru oft vanmetin í raunveruleikanum vegna þess að flestar rannsóknir skilgreina 

íþróttameiðsli sem brottfall frá æfingu eða keppni, en algengt er að íþróttamenn æfi og keppi með 

álagseinkenni sem ekki hamla þátttöku. Hlutfall álagseinkenna er mismunandi á milli íþróttagreina, til 

dæmis er hlutfallið frá 37% meiðsla hjá skíða- og handboltafólki, upp að 68% meiðsla hjá hlaupurum 

(DiFiori o.fl., 2014). Í rannsókn á 453 afreksíþróttafólki í fjórum íþróttagreinum (231 drengir, 22 stúlkur; 

8-16 ára) kom í ljós að tíðni álagseinkenna var 63% hjá sundfólki, 33% hjá fimleikafólki og 
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tennisspilurum og 15% hjá fótboltafólki (Baxter-Jones, Maffulli og Helms, 1993). Álagseinkenni eru 

algeng í loftháðum íþróttum þar sem æfingar eru langar og þjálfun er einhæf til dæmis langhlaup, 

hjólreiðar og gönguskíði. Auk þess eru álagseinkenni algeng í íþróttum sem krefjast mikillar og 

einhæfðrar tækni þar sem sama hreyfingin er endurtekin oft til dæmis í tennis og hástökki (Bahr, 

2009).  

Þar sem ungt íþróttafólk er enn að vaxa og þroskast eru tegundir álagseinkenna þeirra oft 

öðruvísi en hjá fullorðnum. Vaxtartengdir þættir eins og ofvöxtur á festustöðum sina við bein (e. 

apophysitis) og álagseinkenni í vaxtarlínu (e. physeal stress injury) einkenna álagseinkenni hjá ungu 

íþróttafólki. Í vaxtarlínu koma einkennin oftast fram snemma á unglingsárunum. Algengustu 

staðsetningar eru á sköflungshrjónufestu (e. tiba tubercle) neðan við hné (Osgood-Schlatter disease), 

á hælbeini (Sever-s disease) og á miðlægri gnípu (e. epicondyle) olnbogans (Little Leaguer-s Elbow). 

Sá staður sem ungt íþróttafólk kvartar einna oftast yfir er framanvert á hné. Á fyrrihluta unglingsáranna 

er þetta oftast vegna Osgood-Schlatter álagseinkenna en á seinni hluta unglingsáranna þroskast 

vaxtarlínan og hnéskeljarlærleggs verkur (e. patellofemoral pain syndrome) verður algengari orsök 

fyrir verk í hné. Álagseinkenni á vaxtarlínu, til dæmis í nærenda upphandleggsbeins (e. proximal 

humerus) hjá kösturum og fjærenda sveifarbeins (e, distal radius) hjá fimleikafólki, á sér stað snemma 

á mið-unglingsárunum. Þegar beinagrindin er fullþroskuð byrja álagseinkenni á beini að fylgja mynstri 

fullorðinna, til dæmis álagsbrot (DiFiori o.fl., 2014). Aldur, þjálfun, aðstæður og tegund íþróttar eru 

þættir sem hafa áhrif á tíðni og tegund álagseinkenna í ungu afreksíþróttafólki (Baxter-Jones o.fl., 

1993).  

1.3.4 Staðsetning meiðsla 
Staðsetning meiðsla er mismunandi milli íþróttagreina og kynja. Rannsókn sem fram fór í Kanada 

skoðaði hvar algengustu staðsetningar íþróttameiðsla voru hjá börnum á aldrinum 12-15 ára. 

Algengustu staðsetningarnar voru ökkli (21,2%) og hné (15,7%). Úlnliður (8,4%), höfuð (7,51%) og 

hendi (7,51%) voru næst algengustu staðsetningarnar. Hæsta tíðni meiðsla voru liðbanda tognanir 

(23,9%), beinbrot (16,03%) og vöðvatognanir (14,7%) (Emery og Tyreman, 2009).  

Upplýsingar frá 10 ára tímabili frá 4468 einstaklingum á aldrinum 10-19 ára sýndu að meiðsli í 

neðri útlimum voru 68,71% allra meiðsla, meiðsli í efri útlimum 25,27%, meiðsli í hrygg 2,57% og í 

höfði 1,99% af öllum meiðslum. Í efri útlimum voru meiðsli á fingrum (8,12%), miðhandarbeinum 

(3,13%) og úlnlið (3,54%) algengust. Í neðri útlimum voru hné- (29,79%) og ökklameiðsli (24,02%) 

algengust (Habelt o.fl., 2011). Þegar meiðsli voru skoðuð hjá einstaklingum yngri en 19 ára sem 

stunduðu íþróttir í landsliði eða á alþjóðlegum vettvangi kom einnig í ljós að algengustu meiðsli voru í 

ökkla/fæti (23,6%) og í hné/legg (17%). Neðri útlimir voru oftast fyrir meiðslum (55,5%) og í liðs- og 

einstaklingsíþróttum voru þau meiðsli enn algengari (58,4% og 63%) á meðan í spaðaíþróttum voru 

meiðsli í efri útlimum algengari (40,6%). Miðlungs alvarleg meiðsli voru algengust (50,5%) þar sem 

íþróttamaður missti aðeins 8-28 daga úr venjulegri íþróttaiðkun. 16,5% meiðslanna voru alvarleg þar 

sem íþróttamaður var frá venjulegri íþróttaiðkun í meira en 4 vikur (Frisch o.fl., 2009). 
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1.4 Samband æfingaálags og meiðslatíðni 
Óviðeigandi æfingaálag og tímaáætlun geta verið áhættuþættir íþróttameiðsla (Malisoux o.fl., 2013). 

Það er misjafnt eftir íþróttum hvert ráðlagt æfingaálag er, ásamt því að margir mismunandi 

einstaklingsbundnir þættir eins og svefnvenjur, næring, virkni í frítíma og fleira sem gera það krefjandi 

að skilgreina ákveðinn æfingaálagsþröskuld sem er tengdur aukinni meiðslatíðni (DiFiori o.fl., 2014). 

Malisoux o.fl. (2013) rannsökuðu samband æfingatíðni og meiðslahættu hjá ungu afreksíþróttafólki á 

aldrinum 12-19 ára. Í ljós kom að unglingar í liðsíþróttum voru í meiri hættu á íþróttameiðslum heldur 

en unglingar í einstaklings- og spaðaíþróttum. Ákefðin var mest í spaðaíþróttum og síðan 

einstaklingsíþróttum en þess má geta að fjöldi keppna var meiri í liðsíþróttum sem er einnig mikill 

áhættuþáttur meiðsla. Æfingar í vikunni fyrir meiðsli voru fleiri en þó var ekki marktækur munur á því. 

Hins vegar var ákefðin marktækt meiri í vikunni fyrir meiðsli miðað við síðustu fjórar vikur á undan.  

Fyrri rannsóknir gefa til kynna að mikið æfinga- og keppnisálag valdi tímabundinni skerðingu á 

frammistöðu og mikilli þreytu eftir keppni. Þessar skerðingar eru oftast afleiðing af auknum 

vöðvaskemmdum, skaða á ónæmiskerfinu, ójafnvægi á milli vefaukandi-vefeyðandi (e. anabolic-

catabolic) samvægis, breytinga í skapi og minnkaðri tauga-vöðva virkni. Þessar afleiðingar geta tekið 

allt að fimm daga að jafna sig. Íþróttir þar sem keppnir eru tíðar, stundum oft í viku í liðsíþróttum, valda 

einnig uppsafnaðari þreytu yfir tíma. Þar að auki upplifir margt íþróttafólk þreytu sem jákvæða 

afleiðingu álagsins sem fer í að þróa fjölþætta líkamlega eiginleika sem nýtast í frammistöðu við 

íþróttaiðkun. Í bæði liðs- og einsaklingsíþróttum eru eiginleikar eins og hraði, styrkur, kraftur og þol 

mikilvægir ásamt tækni og útsjónasemi (e. tactical skills). Til þess að ná mikilli þróun og afköstum í 

íþróttum verða þessir líkamlegu þættir að vera þjálfaðir og þróaðir, oft án tillits til æfingaálags, sem þar 

af leiðandi getur leitt til aukinnar þreytu (Jones, Griffiths, og Mellalieu, 2016). 

Í rannsókn á 2721 háskólaíþróttafólki var línulegt samband á milli fjölda klukkutíma varið í 

íþróttaiðkun og hættu á meiðslum. Ef æfingatímar voru fleiri en 16 á viku var aukin hætta á meiðslum 

sem þurftu læknisaðstoð. Magn og tíðni æfinga voru tengd við hættu á álagseinkennum (Rose, Emery 

og Meeuwisse, 2008). Meðal ungs fimleikafólks var úlnliðsverkur sterklega tengdur við æfingaákefð 

sem var mæld eftir hæfileikastigi og fjölda klukkutíma af æfingum á viku (DiFiori, Puffer, og 

Mandelbaum, 2006). Rannsókn á sambandi æfingaálags og meiðsla hjá atvinnu ruðningsleikmönnum 

sýndi sterkt samband þar á milli. Því ákafar sem leikmaður æfði því fleiri meiðsli fékk hann og mikið 

álag í styrk- og sprengiþjálfun gat ýtt undir óbein meiðsli á leikvelli. Mikilvægt er því að fylgjast með 

æfingaálagi og tímaplani á æfingum á leikvelli sem og í líkamsrækt til að forðast aukna þreytu sem 

dregur síðan úr líkum á þjálfunartengdum meiðslum (Gabbett og Jenkins, 2011). 
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2 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna meiðslatíðni og æfingaálag hjá ungu íþróttafólki á 

afreksíþróttabraut ásamt því að skoða hvort tengsl séu þar á milli. Kanna hlutfall bráðameiðsla og 

álagseinkenna af heildarfjölda íþróttameiðsla. Einnig að skoða hvort munur sé á meiðslatíðni og 

æfingaálagi á milli kynja annars vegar og íþróttagreina hinsvegar. Efnið hefur lítið verið rannsakað og 

engar rannsóknir liggja fyrir hér á landi um tíðni meiðsla á afreksíþróttabraut í framhaldsskólum. 

Vonast er til að rannsóknin gefi nýjar upplýsingar sem geta nýst afreksíþróttabrautum svo og 

íþróttafélögum við stjórnun á æfingaálagi hjá ungu íþróttafólki.   

Í tengslum við þær upplýsingar úr rannsóknum sem safnað var í undirbúningi voru settar fram 

rannsóknarspurningar um æfingaálag og meiðslatíðni ungs íþróttafólks. Eru þær á þá leið: 

 

- Er æfingaálag og meiðslatíðni mismunandi milli íþrótta og kynja hjá ungu íþróttafólki? 
- Er munur á tíðni álagseinkenna og bráðameiðsla hjá ungu íþróttafólki? 

- Hefur aukið æfingaálag áhrif á meiðslatíðni ungs íþróttafólks? 

 

Settar voru fram tilgátur í tengslum við rannsóknarspurningarnar sem byggðar voru á hugmyndum 

rannsakenda og því sem fyrri rannsóknir hafa sýnt. Tilgáturnar eru eftirfarandi: 

 

1. Æfingaálag og meiðslatíðni er meiri innan fótbolta miðað við aðrar íþróttir. 

2. Meiðslatíðni er meiri á meðal stúlkna en drengja í íþróttum. 

3. Tíðni álagseinkenna er marktækt hærri en tíðni bráðameiðsla hjá ungu íþróttafólki. 

4. Fylgni er á milli aukins æfingaálags í íþróttum og aukinnar meiðslatíðni. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur og framkvæmd 
Þessi rannsókn var samþykkt af Vísindasiðanefnd haustið 2016 (VSN-16-141) og hófst rannsóknin 

strax í kjölfarið. Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur á afreksíþróttabraut í framhaldsskóla 

haustið 2016. Þessir þátttakendur urðu fyrir valinu vegna samstarfs milli skólans og námsbrautar í 

sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. Það voru 116 nemendur skráðir á afreksíþróttabrautina haustönnina 

2016 þegar rannsóknin fór fram, af þeim voru 92 sem skiluðu upplýstu samþykki og tóku því þátt í 

rannsókninni. Nemendurnir eru bæði í hóp- og einstaklingsíþróttum og eru á aldrinum 15-20 ára. 

Í upphafi rannsóknar hittu rannsakendur mögulega þátttakendur í kennslustund og kynntu fyrir 

þeim rannsóknina munnlega og afhentu þeim kynningarblað þar sem aðferðir og markmið rannsóknar 

voru kynnt (F.skj.1). Þeir nemendur sem höfðu áhuga á þátttöku í rannsókninni þurftu að undirrita 

upplýst samþykki og ef þátttakendur voru yngri en 18 ára þurfti einnig undirskrift forráðamanns (F.skj. 

2). Þátttakendur fylltu út spurningarlista með grunnupplýsingum og fyrri meiðslasögu (F.skj. 3). Auk 

þess svöruðu þeir öðrum spurningarlista um æfingaálag, bráðameiðsli og álagseinkenni síðastliðna 7 

daga (F.skj. 4). Ef einhverjar spurningar vöknuðu hjá þátttakendum voru rannsakendur til staðar við 

fyrstu svörun listanna. Rannsakendur afhentu svo kennurum við námsbrautina síðarnefndan 

spurningalista fyrir næstu 3 skipti þar sem nemendur fylltu út þann spurningarlista aðra hverja viku í 2 

mánuði, samtals 4 sinnum. Kennarar afhentu nemendum spurningarlistana í bóklegum tímum. 

Erfiðlega gekk að fá upplýst samþykki hjá nemendum undir lögaldri þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 

rannsakenda, bæði munnlega til nemenda og með tölvupósti til forráðamanna nemenda. Eftir að 

upplýst samþykki höfðu skilað sér söfnuðu rannsakendur spurningarlistunum saman til úrvinnslu. 

3.2 Rannsóknarsnið og mælitæki 
Um er að ræða endurtekna fylgnirannsókn á æfingaálagi og meiðslatíðni hjá 

framhaldsskólanemendum á afreksíþróttabraut haustið 2016 þar sem mælitækin voru fyrrnefndir 

spurningarlistar. Við undirbúning á spurningarlistunum tveimur voru spurningalistar sem áður hafa 

verið samþykktir af Vísindasiðanefnd notaðir. Spurningarlistinn sem notaður var fyrir grunnupplýsingar 

og fyrri meiðslasögu var notaður í rannsókninni „Álagseinkenni meðal afreksfólks í hópfimleikum á 

Íslandi” (VSN-15-108). Notast var við spurningalista um bráðameiðsli sem var notaður í rannsókninni 

„Meiðsli í handknattleik karla á Íslandi” (VSN-07-089) og spurningarlista fyrir álagseinkenni sem var 

notaður í rannsókninni „Álagseinkenni í handknattleik karla á Íslandi“ (VSN-12-043 og VSN-15-088). 

Seinni tveir listarnir voru sameinaðir í einn endurtekinn spurningalista um bráðameiðsli og 

álagseinkenni síðastliðna 7 daga. Allir spurningalistar voru aðlagaðir að viðkomandi rannsókn. 

Grunnspurningalistinn innihélt upplýsingar um aldur, kyn og þá íþróttagrein sem 

þátttakendurnir stunduðu. Spurt var um almennt æfingaálag þeirra í íþróttinni auk þess áttu 

þátttakendur að tilgreina staðsetningu fyrri meiðsla sinna. Endurtekni spurningalistinn innihélt 

spurningar um bráðameiðsli og álagseinkenni sem þau höfðu orðið fyrir við íþróttaiðkun sína 

síðastliðna 7 daga ásamt æfingaálagi á þeim tíma. 
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Til að koma í veg fyrir persónuauðkenningu var notast við kóðun. Hver og einn nemandi fékk 

númer sem notast var við alla rannsóknina. Spurningarlistarnir voru allir fyrirfram merktir með númeri 

viðkomandi þátttakanda. Kóðunarlykill var geymdur í annarri tölvu en allar aðrar upplýsingar í 

tengslum við rannsóknina. Tölvan var læst með notendanafni og lykilorði sem aðeins rannsakendur 

þekktu. 

3.3 Greining gagna 
Gögn voru flutt frá spurningarlistunum yfir í Excel-forritið. Hlutfall kynja var skoðað ásamt 

aldursdreifingu og íþróttaiðkun í Excel. Aðrar tölfræðiúrvinnslur voru unnar í SAS Enterprice Guide 7.1 

tölfræðiforritinu. Töflur, línurit og súlurit voru síðan sett upp í Excel til að gera niðurstöður úr 

tölfræðiúrvinnslunum myndrænar. 

Gerð var einþátta ANOVA til að bera saman almennt æfingaálag á milli kynja og íþróttagreina 

þar sem íþróttunum var skipt í handbolta, fótbolta og aðrar íþróttir. Almennt æfingaálag er skilgreint 

sem það æfingaálag sem þátttakendur töldu vera sitt almenna æfingaálag í grunnspurningalista 

rannsóknarinnar. Almennt æfingaálag eru þær klukkustundir sem fara í allar þær æfingar sem 

einstaklingur stundar almennt, hvort sem það er með félagi, skóla eða á eigin vegum. 

Logistical aðhvarfsgreining var framkvæmd til að kanna hvort marktækur munur væri á 

meiddum og ómeiddum einstaklingum milli íþróttagreina, kynja og almenns æfingaálags. Meiddir 

einstaklingar er þeir sem tilgreindu einhver bráðameiðsli og/eða álagseinkenni óháð fjölda meiðsla og 

alvarleika. Leiðrétt var fyrir áhrifum kynja og mismunandi æfingaálags þegar skoðuð voru áhrif 

íþróttagreina á hlutfall meiddra og ómeiddra einstaklinga. Auk þess var leiðrétt fyrir áhrifum 

mismunandi íþróttagreina og æfingaálags þegar áhrif kyns voru skoðuð og sömuleiðis leiðrétt fyrir kyni 

og íþróttagreinum þegar áhrif æfingaálags á hlutfall meiddra og ómeiddra var skoðað. Við fyrstu 

prófun var skoðað hvort víxlhrif væru á milli skýribreytanna en ekki mældust marktæk áhrif þeirra á 

milli. Því var aðhvarfsgreiningin framkvæmd aftur og ákveðið að gera ekki grein fyrir víxlhrifum á milli 

skýribreytanna til að auka tölfræðiafl prófsins. Logistical aðhvarfsgreining var einnig notuð til að bera 

saman staðsetningu fyrri meiðsla á milli kynja. 

Gerð var ANOVA Mixed Models til að bera saman alvarleikastig álagseinkenna í mjóbaki, 

hnjám og öðrum stöðum við æfingaálagið á hverjum tímapunkti fyrir sig. Æfingaálagið, sem er tekið úr 

endurteknu spurningalistunum, er skilgreint sem heildarklukkutímar í æfingar síðastliðna 7 daga, hvort 

sem um var að ræða með félagi, skóla eða á eigin vegum. Við fyrstu prófun var æfingaálag hjá öllum 

þátttakendum borið saman við alvarleikastig meiðsla. Þar sem gögnin voru ekki nægilega normaldreifð 

var ákveðið að bera alvarleikastig álagseinkenna eingöngu við æfingaálag meiddra þátttakenda þar 

sem sú dreifing uppfyllti töluvert betur skilyrði um normaldreifingu. Sama tölfræðipróf var notað þegar 

borið var saman æfingaálag á milli kynja á meðan á rannsókn stóð. 

Notuð var Poisson aðhvarfsgreining og Generalized Linear Models til að meta mun á tíðni 

bráðameiðsla, álagseinkenna og heildarmeiðsla á milli kynja. Sama tölfræðipróf var notað til að skoða 

hvort marktækur munur væri á tíðni álagseinkenna í samanburði við bráðameiðsli þátttakenda. Einnig 

var notað Poisson aðhvarfsgreining og Generalized Linear Models til að sjá hvort æfingaálag hafði 

áhrif á heildarmeiðslatíðni þátttakenda. 
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Til að reikna tíðni álagseinkenna og tíðni alvarlegra álagseinkenna var notast við aðferð sem 

Clarsen og félagar (2014) notuðust við í rannsókn sinni á Oslo Sports Trauma Research Center 

spurningarlistanum. Tíðni álagseinkenna var reiknað með því að deila fjölda þeirra sem fundu fyrir 

álagseinkennum í fjöldanum sem svaraði spurningarlistanum. Alvarleg einkenni eru þau álagseinkenni 

sem valda miðlungs eða mikilli skerðingu á æfingarmagni eða á frammistöðu, þau voru reiknuð með 

því að deila fjölda þeirra sem svöruðu spurningu 2 og 3 með svarmöguleika 3, 4 eða 5 upp í fjöldann 

sem svaraði spurningarlistanum. Til að reikna alvarleikastig álagseinkenna var notast við grein 

Clarsen, Myklebust og Bahr (2013). Fjórar spurningar voru um álagseinkenni fyrir hvern líkamshluta 

(mjóbak, hné og annað) og gáfu þær 0-25 stig hver. Því var hægt að fá alls 0-100 stig fyrir hvern 

líkamshluta. Spurningar 1 og 4 fengu stigagjöfina 0-8-17-25 og spurningar 2 og 3 fengu stigagjöfina 0-

6-13-19-25. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 
Nemendum sem var boðin þátttaka í rannsókninni voru 116 talsins og af þeim voru 92 sem skiluðu 

upplýstu samþykki, eða um 79% af heildarfjöldanum. 66 (71,7%) þeirra voru drengir og 26 (28,3%) 

voru stúlkur. Flestir þátttakendurnir voru á aldrinum 17-18 ára og 15-16 ára og fæstir á aldrinum 19-20 

ára (Tafla 1). Svarhlutfallið var misjafnt í þeim fjórum skiptum sem spurningalistarnir voru lagðir fyrir 

þátttakendur. Hæsta svarhlutfallið mældist í fyrsta skiptinu (94,6%) og það lægsta í öðru skiptinu 

(80,4%,Tafla 2).  

 

Tafla 1. Fjöldi drengja og stúlkna sem tóku þátt í rannsókninni ásamt aldursdreifingu. 
Hlutfallstölur (%) innan sviga. 

Þþ 

15-16 ára (%) 17-18 ára (%) 19-20 ára (%) 

Drengir (n = 66) 35 (53,0%) 28 (42,4%) 3 (4,5%) 

Stúlkur (n = 26) 8 (30,7%) 16 (61,5%) 2 (7,7%) 

Alls (n = 92) 43 (46,7%) 44 (47,8%) 5 (5,4%) 

 

 
Tafla 2. Svarhlutföll þátttakenda í þau fjögur skipti sem spurningalistar voru lagðir fyrir með 
hliðsjón af námsári þátttakenda. Fjöldi svara gefin upp og svarhlutfall (%) innan sviga. 

 

Spurn.listi I (%) Spurn.listi II (%) Spurn.listi III (%) Spurn.listi IV (%) 

1. ár (n = 47) 44 (93,6%) 35 (74,5%) 44 (93,6%) 41 (87,2%) 

2. ár (n = 28) 26 (92,0%) 24 (85,7%) 24 (85,7%) 25 (89,3%) 

3. ár (n = 17) 17 (100%) 15 (88,2%) 16 (94,1%) 11 (64,7%) 

Alls (n = 92) 87 (94,6%) 74 (80,4%) 84 (91,3%) 78 (84,8%) 
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Af þessum 92 þátttakendum voru lang flestir sem stunduðu handbolta (n=37, 40.2%) og 

fótbolta (n=35, 38%). Aðrir þátttakendur voru í körfubolta (n=6, 6,5%), hokkí (n=3, 3,3%), sundi (n=2, 

2,2%), frjálsum íþróttum (n=2, 2,2%), dansi (n=1, 1,1%) og öðrum íþróttum (n=6, 6,5%, Mynd 1).  

 
Mynd 1. Fjöldi þátttakenda í hverri íþróttagrein. Flestir þátttakendur voru í handbolta (n=37) og fótbolta 
(n=35).  

 

4.2 Samanburður milli íþróttagreina 

4.2.1 Almennt æfingaálag 
Þeir þátttakendur sem tilgreindu almennt æfingaálag voru 86 talsins. Almenna æfingaálagið var síðan 

borið saman á milli mismunandi íþróttagreina. Þar sem handbolti og fótbolti voru algengustu íþróttirnar 

sem þátttakendur stunduðu og fáir þátttakendur skiptust niður á margar aðrar íþróttir var ákveðið að 

flokka samanburð milli íþrótta í fótbolta, handbolta og annað. Meðalæfingaálag í fótbolta var 9,85 

klst./viku, í handbolta var það 13,84 klst./viku og í öðrum íþróttum var það 14,31 klst./viku. Almennt 

æfingaálag þeirra sem æfðu fótbolta var marktækt minna en þeirra sem æfðu handbolta og aðrar 

íþróttagreinar (p=0,004, Mynd 2). 
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Mynd 2. Meðaltal af almennu æfingaálagi á milli íþróttagreina með staðalfrávikum. Marktækt minna 
æfingaálag var í fótbolta samanborið við aðrar íþróttagreinar (p=0,004).  

4.2.2 Fjöldi meiddra einstaklinga 
Skoðuð voru hlutföll ómeiddra og meiddra einstaklinga á milli íþróttagreina þar sem leiðrétt var fyrir 

æfingaálagi. Lægsta hlutfall meiddra einstaklinga mældist í fótbolta eða 44,7%. Hlutfall meiddra 

einstaklinga í handbolta mældist 65,0% og í öðrum íþróttagreinum var hlutfallið svipað eða 66,7%. 

Hlutfall meiddra einstaklinga í fótbolta var marktækt minna heldur en í handbolta (p=0,04). Ekki var 

marktækur munur á milli handbolta og annarra íþróttagreina (p=0,9, Mynd 3).  

 
Mynd 3. Hlutfall meiddra einstaklinga (%) á milli íþróttagreina. Hlutfall meiddra var marktækt minna í 
fótbolta miðað við handbolta og aðrar íþróttagreinar (p=0,04). Ekki var munur á hlutfalli meiddra á milli 
handbolta og annarra íþrótta (p=0,9). 
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4.2.3 Tíðni álagseinkenna og staðsetning þeirra í fótbolta og handbolta 
Þegar nemendurnir (n=92) svöruðu spurningum um álagseinkenni í hnjám, mjóbaki og fyrir önnur 

svæði, þurftu þeir einnig að gera grein fyrir áhrifum þeirra á frammistöðu sína í þjálfun og 

æfingamagni. Blái ferillinn á myndunum að neðan sýnir tíðni allra álagseinkenna á viðkomandi 

svæðum. Rauði ferillinn sýnir tíðni álagseinkenna sem þátttakendur telja hafa miðlungs eða mikil áhrif 

á frammistöðu í þjálfun og æfingamagni (Mynd 4-6). 

 
Mynd 4. Samanburður á tíðni álagseinkenna í hnjám í fótbolta (a) og handbolta (b). 

	  

 
 Mynd 5. Samanburður á tíðni álagseinkenna í mjóbaki í fótbolta (a) og handbolta (b). 

 

 
Mynd 6. Samanburður á tíðni annarra álagseinkenna í fótbolta (a) og handbolta (b). 
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4.3 Samanburður á milli kynja 

4.3.1 Æfingaálag 
Þegar almennt æfingaálag þátttakenda var borið saman á milli kynja, kom í ljós að stúlkur æfðu að 

jafnaði 1,74 klukkustundir lengur en drengir á viku (Tafla 3), en sá munur mældist ekki marktækur. 

 
Tafla 3. Þátttakendur með tilliti til kyns og almenns æfingaálags í klst./viku. 

 

Almennt æfingaálag 

Drengir (n = 66) 12,04 klst./viku 

Stúlkur (n = 26) 13,78 klst./viku 

 
Einnig var skoðaður samanburður á æfingaálagi þátttakenda í hverri viku fyrir sig á meðan 

rannsókn stóð og kom í ljós að stúlkurnar æfðu að meðaltali 11,89 klst./viku á meðan drengirnir æfðu 

að meðaltali 11,52 klst./viku. Samkvæmt því æfðu stúlkurnar að meðaltali 0,37 klukkustundum meira á 

viku en drengirnir á þessu tímabili. Mesti munur á æfingaálagi milli kynja mældist í fyrstu vikunni og 

minnst í þeirri þriðju. Ekki mældist marktækur munur (p=0,35) á æfingaálagi milli kynja þær vikur sem 

rannsókn stóð yfir (Mynd 7). 

 
Mynd 7. Meðalæfingaálag á milli kynja á því tímabili sem rannsóknin stóð yfir. Ekki mældist 
marktækur munur á milli kynja (p=0,35).  

4.3.2 Hlutfall meiddra einstaklinga 
Fjöldi meiddra og ómeiddra einstaklinga var borinn saman á milli kynja. Fjöldi meiddra stúlkna var í 

öllum fjórum vikunum meiri en fjöldi ómeiddra stúlkna. Fjöldi meiddra drengja var mismunandi í 

samanburði við fjölda ómeiddra eftir vikum (Mynd 8). Að meðaltali voru 45,7% drengja meiddir af 
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heildarfjölda þeirra og 64,9% stúlkna. Ekki mældist marktækur munur á hlutfalli meiddra og ómeiddra 

einstaklinga á milli kynja (p=0,85).  

 
Mynd 8. Meiddir og ómeiddir einstaklingar hjá báðum kynjum. Ekki mældist marktækur munur á 
hlutfalli meiddra og ómeiddra á milli kynja (p=0,85). 

4.3.3 Meiðslatíðni 
Þegar skoðuð var tíðni meiðsla á hvern einstakling í þessar fjórar vikur og tíðnin borin saman á milli 

kynja kom í ljós að stúlkurnar voru að jafnaði með hærri meiðslatíðni en drengirnir. Mesti munur á milli 

kynja mældist í fjórðu viku, þá höfðu stúlkurnar 0,51 fleiri meðal meiðsli á hvern einstakling og minnsta 

í öðru skiptinu, þar sem stúlkurnar höfðu 0,34 fleiri meðal meiðsli á hvern einstakling. Ekki mældist 

marktækur munur á meiðslatíðni milli kynja (p=0,09, Mynd 9). Einnig var skoðuð tíðni bráðameiðsla 

annarsvegar og álagseinkenna hinsvegar og þau borin saman á milli kynja. Hvorki mældist marktækur 

munur á milli kynja í bráðameiðslunum (p=0,6) né álagseinkennunum (p=0,06, Myndir 10–11).  

 
Mynd 9. Meðalmeiðslatíðni á milli kynja. Ekki mældist marktækur munur á meiðslatíðni milli kynja 
(p=0,09). 
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Mynd 10. Bráðameiðsli á milli kynja. Ekki mældist marktækur munur á bráðameiðslum milli kynja 
(p=0,6).  

 

 
Mynd 11. Álagseinkenni á milli kynja. Ekki mældist marktækur munur á álagseinkennum milli kynja 
(p=0,06). 

 

Þegar tíðni álagseinkenna og bráðameiðsla voru borin saman kom í ljós að tíðni 

álagseinkenna var marktækt hærri en tíðni bráðameiðsla (p≤0,0001). Hlutfall álagseinkenna hjá 

drengjum var 80,5% af heildarmeiðslum þeirra á meðan bráðameiðslin voru 19,5%. Hjá stúlkum voru 

álagseinkennin 82,0% af heildarmeiðslum á meðan bráðameiðslin voru 18,0%. Að meðaltali var 

meiðslatíðni drengja 0,80 meiðsli á hvern einstakling á meðan meiðslatíðni stúlkna var að meðaltali 

1,21 meiðsli á hvern einstakling (Mynd 12).  
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Mynd 12. Meðalmeiðslatíðni bráðameiðsla og álagseinkenna hjá stúlkum og drengjum. Tíðni 
álagseinkenna var marktækt hærri en tíðni bráðameiðsla (p≤0,0001). 

4.3.4 Staðsetning fyrri meiðsla 
Skoðaðar voru staðsetningar fyrri meiðsla þátttakenda og þau svo borin saman á milli kynja. 

Samkvæmt niðurstöðum voru stúlkurnar með marktækt fleiri meiðsli en drengirnir á höfði og andliti 

(p=0,04) og af þeim meiðslum var heilahristingur algengastur hjá báðum kynjum. 23,1% allra stúlkna 

höfðu fengið heilahristing á meðan hlutfallið var 12,1% meðal drengja. Stúlkurnar mældust með 

marktækt fleiri vöðvameiðsli í neðri útlimum (p=0,03) en drengirnir, en ekki mældist marktækur munur 

á hinum meiðslunum. Stúlkurnar voru þó með 2,34 sinnum fleiri vöðvameiðsli í efri útlimum en 

drengirnir voru 4,26 sinnum oftar með úlnliðsmeiðsli en stúlkurnar.  

 
Mynd 13. Staðsetning fyrri meiðsla á milli kynja. Stúlkur höfðu marktækt oftar orðið fyrir meiðslum á 
höfði og andliti (p=0,04) ásamt vöðvameiðslum í neðri útlimum heldur en drengir (p=0,03). Ekki var 
marktækur munur á öðrum meiðslum milli kynja. 

Drengir Stúlkur 
Álagseinkenni 0.63 0.99 
Bráðameiðsli 0.17 0.22 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 
M

eð
al

m
ei
ðs

li/
ei

ns
ta

kl
in

g 

Álagseinkenni 

Bráðameiðsli 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

M
eð

al
m

ei
ðs

li/
ei

ns
ta

kl
in

g 

Drengir 

Stúlkur 



	  
	  

20	  

4.4 Meiðsli og æfingaálag 

4.4.1 Almennt æfingaálag meiddra og ómeiddra 
Borið var saman almennt æfingaálag milli þeirra sem voru meiddir og ómeiddir í hverri viku fyrir sig. Í 

fyrstu þremur vikunum sem spurningalistarnir voru lagðir fyrir þáttakendur mældist almennt æfingaálag 

meiddra frá 2,32-2,86 klst./viku meira en ómeiddra. Í fjórðu vikunni var þó almennt æfingaálag 

hópanna svipað, eða 0,03 klst./viku minna hjá meiddum en ómeiddum. Ekki mældist marktækur 

munur á almennu æfingaálagi meiddra og ómeiddra einstaklinga (p=0,74, Mynd 14). 

 
Mynd 14. Almennt æfingaálag mælt í klst./viku fyrir meidda og ómeidda einstaklinga. Ekki mældist 
marktækur munur á æfingaálagi meiddra og ómeiddra (p=0,74).  

4.4.2 Bráðameiðsli og æfingaálag 
Fundin var tíðni bráðameiðsla á hverjar 1000 klst. og tíðnin borin saman við æfingaálag meiddra 

einstaklinga tveimur vikum áður. Í fyrsta samanburði mældist tíðni bráðameiðsla 12,70/1000 klst. og 

æfingaálag meiddra var 13,86 klst/viku. Í öðrum samanburðinum mældist tíðni bráðameiðsla 

8,33/1000 klst og æfingaálag meiddra 9,67 klst/viku. Í þriðja samanburðinum mældist tíðni 

bráðameiðsla 21,84/1000 klst og æfingaálag meiddra vera 12,46 klst/viku. Ekki mældist marktæk 

fylgni á milli bráðameiðsla og æfingaálags tveimur vikum áður hjá meiddum einstaklingum (p=0,44). 

Einnig var fundið æfingaálag ómeiddra einstaklinga og það borið saman við æfingaálag meiddra 

einstaklinga. (Mynd 15)  
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Mynd 15. Fjöldi bráðameiðsla á hverjar 1000 klst. og meðalæfingaálag tveimur vikum áður hjá 
meiddum og ómeiddum einstaklingum. Ekki mældist marktæk fylgni á milli bráðameiðsla og 
æfingaálags tveimur vikum áður (p=0,44). 

4.4.3 Alvarleikastig álagseinkenna og æfingaálag 
Alvarleikastig einkenna í mjóbaki, hnjám og öðrum stöðum var borið saman við æfingaálag í hverri 

viku fyrir sig. Ekki var marktæk fylgni á milli æfingaálags og alvarleikastigs meiðsla, hvorki í mjóbaki 

(p=0,57), hné (p=0,55) né annarra meiðsla (p=0,14, Mynd 16). 
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. 

  
Mynd 16. Alvarleikastig álagseinkenna í a) hné b) mjóbaki og c) annarra staða. Hvergi fannst marktæk 
fylgni á milli alvarleikastigs og æfingaálags meiddra og ómeiddra þátttakenda.  

 

Borið var saman alvarleikastig álagseinkenna eftir staðsetningu. Í upphafi var alvarleikastig 

einkenna nokkuð svipað á milli staðsetninga en svo fór alvarleikastig annarra einkenna að aukast á 

meðan alvarleikastig í mjóbaki og hné fór lítillega lækkandi (Mynd 17). 

 
 Mynd 17. Samanburður á alvarleikastigi álagseinkenna í mjóbaki, hné og annarra meiðsla. 
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4.4.4 Tíðni heildarmeiðsla og æfingaálag 
Borin voru saman meiðslatíðni þátttakenda við æfingaálag þeirra tveimur vikum áður. Ekki mældist 

marktæk fylgni á milli heildarmeiðslatíðni og æfingaálags meiddra einstaklinga (p=0,48, Mynd 18).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 18. Meiðslatíðni í samanburði við æfingaálag hjá meiddum og ómeiddum þátttakendum. Ekki 
mældist marktæk fylgni milli æfingaálags meiddra og heilarmeiðslatíðni þeirra (p=0,48). 
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5 Umræða 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna æfingaálag og meiðslatíðni hjá ungu íþróttafólki, auk þess að 

skoða hvort tengsl séu þar á milli. Skoða hvort munur sé á meiðslatíðni og æfingaálagi á milli kynja 

annars vegar og íþróttagreina hinsvegar. Ásamt því að kanna hlutfall álagseinkenna og bráðameiðsla 

af heildarmeiðslunum. 

Fjórar rannsóknartilgátur voru settar fram og aðeins ein þeirra var samþykkt. Fyrsta 

rannsóknartilgáta snérist um að meira æfingaálag og hærri meiðslatíðni væri innan fótbolta miðað við 

aðrar íþróttagreinar. Önnur rannsóknartilgátan var að meiri meiðslatíðni væri á meðal stúlkna en 

drengja innan íþrótta. Rannsóknartilgáta þrjú, eina samþykkta tilgátan, snérist um að tíðni 

álagseinkenna væri marktækt hærri en tíðni bráðameiðsla. Fjórða rannsóknartilgátan sem höfundar 

settu fram var að fylgni væri á milli aukins æfingaálags og hærri meiðslatíðni.  

Í ljós kom að hlutfall meiddra einstaklinga og æfingaálag í fótbolta var marktækt minna miðað 

við handbolta og aðrar íþróttagreinar. Hvorki var marktækur munur á æfingaálagi né meiðslatíðni milli 

kynja þó svo að stúlkur hafi í öllum tilvikum haft hærri meiðslatíðni en drengir. Álagseinkennin voru 

marktækt fleiri en bráðameiðslin. Aukið æfingaálag á meðal ungs íþróttafólks hafði ekki marktæk áhrif 

á meiðslatíðni þeirra og engin fylgni var á milli alvarleikastigs meiðsla og æfingaálags. Fyrir utan 

rannsóknartilgátna kom í ljós að stúlkur höfðu marktækt oftar orðið fyrir meiðslum á höfði og andliti en 

strákar ásamt vöðvameiðslum í neðri útlimum. 

5.1 Rannsóknartilgáta 1 
Fyrsta tilgátan snérist um að æfingaálag og meiðslatíðni væri meiri innan fótbolta í samanburði við 

aðrar íþróttagreinar. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að hlutfall meiddra einstaklinga 

innan fótboltans er marktækt minna en í handbolta og öðrum íþróttum. Hlutfall meiddra einstaklinga 

innan fótboltans var 44,7% á meðan hlutfall meiddra innan handboltans var 65,0% og í öðrum íþróttum 

66,7%. Einnig er hægt að sjá á samanburðarmyndum um tíðni álagseinkenna á milli handbolta og 

fótbolta að bæði tíðni allra álagseinkenna og alvarlegra álagseinkenna var að jafnaði minna á meðal 

fótboltafólks en handboltafólks. 

Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna, sem gefa margar 

til kynna að meiðslatíðni sé hærri í fótbolta miðað við handbolta (Engebretsen o.fl., 2013; Habelt o.fl., 

2011).  

Marktækt minna æfingaálag var innan fótboltans miðað við handbolta og aðrar íþróttagreinar. 

Almennt æfingaálag innan fótboltans reyndist að meðaltali vera 9,85 klst./viku, á meðan almennt 

æfingaálag innan handboltans var 13,84 klst./viku og í öðrum íþróttagreinum var æfingaálagið 

14,31/klst./viku. Þar sem hvorki meiðslatíðni né æfingaálag var meira í fótbolta í samanburði við 

handbolta og aðrar íþróttagreina er tilgátunni hafnað. Taka verður inn í myndina hvenær árs 

rannsóknin var framkvæmd. Í okkar tilfelli var rannsókn framkvæmd að hausti til þegar hvíldartímabil 

og upphaf undirbúningstímabils er hjá fótboltafólki á Íslandi og því lítið æfingaálag og mögulega minni 

ákefð á æfingum. Á sama tíma er keppnistímabil í íþróttagreinum eins og handbolta, körfubolta og 

hokkí sem getur haft áhrif á niðurstöðurnar.  
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5.2 Rannsóknartilgáta 2 
Önnur rannsóknartilgátan sem höfundar settu fram var að meiðslatíðni væri meiri á meðal stúlkna en 

drengja. Ekki mældist marktækur munur á meiðslatíðni milli kynja og því var tilgátunni hafnað. Að 

meðaltali var meiðslatíðni stúlkna 1,21 meiðsli á hvern einstakling á meðan meiðslatíðni drengja var 

0,80 meiðsli á hvern einstakling. Stúlkurnar mældust í öllum fjórum vikunum með hærri meiðslatíðni en 

drengirnir, allt frá 0,34-0,51 fleiri meðalmeiðsli á hvern einstakling. Einnig var skoðað hlutfallið á milli 

meiddra og ómeiddra einstaklinga milli kynja og mældist ekki marktækur munur á því þó svo að 

stúlkurnar voru í öllum fjórum vikunum með fleiri meidda einstaklinga en ómeidda á meðan hlutfallið 

var misjafnt á milli vikna hjá drengjunum. Fáar stúlkur tóku þátt í rannsókninni sem hafði mögulega 

áhrif á marktækni niðurstaða. Misjafnt er milli rannsókna hvert hlutfall á meiðslatíðni sé á milli kynja en 

samkvæmt rannsóknum Sallis o.fl. (2001) og Ristolainen o.fl. (2009) voru stúlkur með hærri 

meiðslatíðni miðað við drengi en sá munur reyndist ekki marktækur. 

Þegar skoðuð var staðsetning fyrri meiðsla voru stúlkurnar með marktækt fleiri vöðvameiðsli í 

neðri útlimum ásamt því að vera með 2,34 sinnum fleiri vöðvameiðsli í efri útlimum, þó ekki hafi mælst 

marktækur munur á milli kynja þar. Þetta samræmist rannsókn Emery og Tyreman (2009) þar sem 

vöðvatognanir voru algengari hjá stúlkum. Auk þess voru höfuð- og andlitsmeiðsli marktækt fleiri hjá 

stúlkunum og þar var heilahristingur algengastur. 21,1% stúlkna höfðu fengið heilahristing á meðan 

12,1% drengja höfðu fengið heilahristing. Þetta er ólíkt niðurstöðum rannsóknar Emery og Tyreman 

(2009) en niðurstöður hennar sýndu að heilahristingur var algengari hjá drengjunum. Ekki mældist 

marktækur munur á öðrum staðsetningum meiðsla á milli kynja. 

5.3 Rannsóknartilgáta 3 
Þriðja rannsóknartilgáta höfunda var að tíðni álagseinkenna væri marktækt hærri en tíðni 

bráðameiðsla hjá íþróttafólki. Sú tilgáta var samþykkt þar sem tíðni álagseinkenna var martækt hærri, 

bæði hjá drengjum og stúlkum (p≤0,0001). Hlutfall álagseinkenna hjá drengjum var 80,5% af 

heildarmeiðslum þeirra á meðan bráðameiðsli voru aðeins 19,5%. Hjá stúlkum voru álagseinkennin 

82,0% af heildarmeiðslum á meðan bráðameiðslin voru 18,0%. Samkvæmt rannsókn DiFiori o.fl. 

(2014) voru álagseinkennin 45,9% til 54,0% af heildarmeiðslunum en huga verður að því að hlutfallið 

er mismunandi á milli íþróttagreina. Mismunandi skilgreiningar eru á álagseinkennum milli rannsókna 

sem geta haft áhrif á niðurstöður. Í þessari rannsókn er skilgreiningin sú að íþróttamaður tilgreinir 

einhverja líkamlega kvörtun, óháð því hvort hann missir úr æfingu eða þurfi að leita sér 

læknisaðstoðar en flestar rannsóknir skilgreina álagseinkenni aðeins sem brottfall frá æfingu (DiFiori 

o.fl., 2014). Þess vegna nær okkar skilgreining einnig yfir þau álagseinkenni sem hamla ekki þátttöku. 

5.4 Rannsóknartilgáta 4 
Fjórða rannsóknartilgátan snérist um að fylgni væri á milli aukins æfingaálags í íþróttum og aukinnar 

meiðslatíðni. Þeirri rannsóknartilgátu var hafnað þar sem ekki mældist marktæk fylgni á milli 

æfingaálags þátttakenda og meiðslatíðni þeirra tveimur vikum síðar. Þegar línurit um tíðni 

heildarmeiðsla og æfingaálags (Mynd 18) er skoðað má þó sjá tilhneigingu á fylgni milli meiðslatíðni 

og æfingaálags meiddra einstaklinga. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður 27 
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rannsókna þar sem samband milli aukins æfingaálags og hærri meiðslatíðni reyndist vera til staðar 

(Drew og Finch, 2016). 

Í þessari rannsókn var einnig skoðað almennt æfingaálag meiddra og ómeiddra einstaklinga. 

Ekki mældist marktækur munur á almennu æfingaálagi þeirra. Þó var almennt æfingaálag meiddra 

einstaklinga 2,32-2,86 klst./viku meira en ómeiddra fyrstu þrjár vikurnar en í fjórðu vikunni mældist 

almennt æfingaálag þeirra svipað eða æfingaálag meiddra var 0,03 klst./viku minna en ómeiddra.  

5.5 Takmarkanir 
Fáir þátttakendur, eða 92 einstaklingar, tóku þátt í rannsókninni og því var úrtakið lítið miðað við þýðið. 

24 nemendur af 116 skiluðu ekki upplýstu samþykki og voru þar af leiðandi ekki með í rannsókninn 

sem minnkar tölfræðilegt afl rannsóknarinnar. Hlutfall milli kynja og íþróttagreina var mjög ójafnt sem 

hefur einnig áhrif á tölfræðilegt afl í samanburði. Rannsakendur hefðu mátt vera á staðnum við svörun 

allra spurningalista til að svara þeim spurningum þátttakenda sem kynnu að hafa komið upp, auk þess 

að útskýra rannsóknina betur fyrir kennurum sem lögðu spurningalistana fyrir nemendur. Misskilningur 

varð á milli kennaranna við úthlutun spurningalistanna í annað skiptið sem olli því að svarhlutfallið 

mældist minnst þar. 

Lítill tími var til undirbúnings á rannsókninni sem olli meðal annars því að notast var við 

spurningalista úr fyrri rannsóknum til að auka líkur á samþykki frá Vísindasiðanefnd. Þar af leiðandi 

voru spurningalistarnir ekki nógu miðaðir að þeim hópi þátttakenda sem tók þátt í rannsókninni. 

Þátttakendum þótti spurningalistarnir langir og lítill áhugi var á svörun listanna. Erfitt var að bera 

saman fyrri meiðsli við núverandi meiðsli þar sem grunnspurningalistinn og endurtekni spurningalistinn 

voru ekki nógu samrýmdir. Aðeins voru þrír valmöguleikar fyrir staðsetningar álagseinkenna (mjóbak, 

hné og annað) sem gerði það að verkum að ekki var greint á milli fleiri staðsetninga í rannsókninni og 

niðurstöður urðu því ónákvæmari fyrir vikið. Spurningalistum var aðeins svarað að hausti til, sem 

skerðir réttmæti á samanburði milli íþróttagreina þar sem keppnistímabil eru á mismunandi árstímum.  

5.6 Styrkleikar  
Rannsakendur voru á staðnum við afhendingu á grunnspurningalistanum og fyrsta endurtekna 

spurningalistanum. Ef einhverjar spurningar vöknuðu um listana gátu rannsakendur svarað þeim og 

skýrt listana betur út ef eitthvað var óskýrt. Spurningarlistunum var svarað fjórum sinnum sem gefur 

betri heildarmynd á niðurstöðurnar. Þrátt fyrir að fáir þátttakendur hafi tekið þátt í rannsókninni var 

svarhlutfallið að meðaltali gott, eða 87,8%. 

Þessi rannsókn mun gefa nýjar upplýsingar sem geta nýst afreksíþróttabrautum við 

framhaldsskóla svo og íþróttafélögum við stjórnun æfingaálags fyrir ungt íþróttafólk. Auk þess mætti 

nota niðurstöðurnar til að kortleggja æfingaálag og meiðslatíðni og þar með byggt grunn að 

fyrirbyggjandi aðgerðum fyrir þennan hóp. 

5.7 Frekari rannsóknir 
Til að skoða frekar áhrif æfingaálags á meiðslatíðni ungs íþróttafólks væri hægt að gera 

langtímarannsókn með fleiri þátttakendum. Gott væri að stækka úrtakið með því að fá fleiri 
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framhaldsskóla með afreksíþróttabrautum til að taka þátt í rannsókninni. Hægt væri að fá 

samanburðarhóp úr almennum bóknámsbrautum til að kanna mun á æfingaálagi og meiðslatíðni milli 

íþróttafólks á afreksíþróttabraut í framhaldsskólum og íþróttafólks sem eru á almennum 

bóknámsbrautum. 

Gott væri ef rannsóknin myndi ná yfir að minnsta kosti eitt ár til að taka tillit til mismunandi 

keppnistímabila  á milli íþróttagreina. Ef rannsóknin næði yfir lengra tímabil er auk þess mögulega 

hægt að fá betri fylgni á milli æfingaálags og meiðslatíðni þar sem aðeins fjögur skipti endurspegla 

hvorki meiðslatíðnina né æfingaálagið nægilega vel. Einnig væri hægt að gera nákvæmari og 

hnitmiðaðri spurningalista varðandi staðsetningu meiðsla til að fá betri heildarmynd af meiðslum milli 

íþróttagreina og kynja. Gera spurningalistana samrýndari til að auðveldara sé að kanna fylgnina á milli 

fyrri og núverandi meiðsla.  
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6 Ályktanir 
Niðurstöður gefa til kynna að almennt æfingaálag og meiðslatíðni er minni í fótbolta miðað við 

handbolta og aðrar íþróttagreinar að hausti til þegar rannsókn var framkvæmd. Einnig er hægt að sjá 

að tíðni álagseinkenna í mjóbaki, hnjám og öðrum líkamshlutum er lægri í fótbolta en handbolta á 

þessum árstíma. Ekki er munur á æfingaálagi eða meiðslatíðni á milli kynjanna þó svo að stúlkur hafi í 

öllum tilvikum haft hærri meiðslatíðni en drengirnir. Auk þess sýna niðurstöður að hlutfallslega eru fleiri 

stúlkur meiddar en ómeiddar á meðan hlutfallið hjá drengjunum er breytilegra. Þar að auki eru stúlkur 

með fleiri höfuð- og andlitsmeiðsli ásamt vöðvameiðslum í neðri útlimum miðað við drengi.  

Þegar tíðni bráðameiðsla og álagseinkenna er skoðuð sést að tíðni álagseinkenna er talsvert 

hærri en tíðni bráðameiðsla, bæði hjá stúlkum og drengjum. Ekki er marktæk fylgni milli aukins 

æfingaálags og hærri meiðslatíðni meðal ungs íþróttafólks þrátt fyrir tilhneygingu á fylgni. Auk þess 

mældist enginn munur á almennu æfingaálagi þeirra sem meiðast og þeirra sem meiðast ekki. 

Niðurstöður gefa innsýn í æfingaálag og meiðslatíðni ungs íþróttafólks hér á landi en þörf er á stærri 

og yfirgripsmeiri rannsóknum á þessu sviði. 
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8 Fylgiskjöl 

8.1 Fylgiskjal 1	   	   	   	   	   	    
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Námsbraut	  sjúkraþjálfun,	  Háskóla	  Íslands.	   

Ábyrgðarmaður	  og	  leiðbeinandi	  	   	   	   Sími	  	   	   Netfang	  	  
Dr.	  Árni	  Árnason,	  dósent,	  	   	   	   	   525-‐4007	  	   arnarna@hi.is	  
Námsbraut	  í	  sjúkraþjálfun,	  Háskóli	  Íslands	  	  

Rannsakendur	  eru	  BSc	  nemendur	  við	  Námsbraut	  í	  sjúkraþjálfun,	  Háskóla	  Íslands:	  	  
Halldóra	  Huld	  Ingvarsdóttir	  	   	   	   821-‐2800	   hhi2@hi.is	  
Rakel	  Jóhannesdóttir	  	   	   	   	   845-‐9207	   raj29@hi.is	  
Svandís	  Ösp	  Long	  	   	   	   	   	   869-‐8266	   sol8@hi.is	  

Markmið	  og	  tilgangur	  rannsóknar	   
Íþróttameiðsl	  geta	  verið	  stórt	  vandamál.	  Þau	  geta	  m.a.	  valdið	  tímabundinni	  fjarveru	  frá	  
íþróttum	  og	  jafnvel	  skóla	  eða	  vinnu,	  haft	  áhrif	  á	  árangur	  einstaklinga	  og	  heilla	  liða,	  haft	  
áhrif	  á	  fjárhagsafkomu	  einstaklinga	  og	  haft	  sálræn	  og	  félagsleg	  áhrif.	  Fáar	  rannsóknir	  eru	  
til	  á	  Íslandi	  um	  meiðsli	  sem	  tengjast	  íþróttum	  unglinga.	  Tilgangur	  rannsóknarinnar	  er	  
því	  að	  kanna	  tíðni	  bráðra	  meiðsla	  og	  álagseinkenna	  á	  afreksíþróttabraut	  á	  
framhaldsskólastigi.	   

Framkvæmd	   
Einstaklingum	  sem	  boðið	  verður	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni	  eru	  nemendur	  á	  
afreksíþróttabraut	  í	  Borgarholtsskóla.	  Áætlað	  er	  að	  þátttakendur	  verði	  80-‐90	  talsins.	  Og	  
mun	  rannsóknin	  standa	  yfir	  í	  október	  og	  nóvember.	   

Áður	  en	  rannsókn	  hefst	  þurfa	  þátttakendur	  að	  skila	  undirrituðu	  upplýstu	  samþykki	  til	  
rannsakenda	  um	  að	  þeir	  hafi	  lesið	  þetta	  kynningarbréf	  og	  fengið	  fullnægjandi	  skýringar	  
á	  tilgangi	  og	  framkvæmd	  rannsóknarinnar.	  Þátttakendur	  yngri	  en	  18	  ára	  þurfa	  að	  fá	  
forráðamann	  til	  að	  undirrita	  upplýsta	  samþykkið.	  Í	  upphafi	  rannsóknar	  verða	  
þátttakendur	  beðnir	  um	  að	  svara	  einum	  spurningalista	  um	  fyrri	  meiðsli,	  en	  áætlaður	  
svartími	  er	  um	  7	  mínútur.	  Þátttakendur	  verða	  beðnir	  um	  að	  svara	  spurningalista	  um	  
bráð	  meiðsli	  og	  álagseinkenni	  fjórum	  sinnum	  með	  tveggja	  vikna	  millibili.	  Áætlað	  er	  að	  
spurningalistinn	  verði	  lagður	  fyrir	  í	  kennslutíma	  og	  áætlaður	  svartími	  er	  um	  7	  mínútur.	  
Auk	  þess	  verða	  þeir	  beðnir	  um	  að	  fylla	  út	  eyðublað	  varðandi	  æfingaálag	  sem	  þeir	  taka	  
með	  sér	  heim.	  Rannsakendur	  mæta	  í	  fyrsta	  tímann	  með	  spurningalista	  og	  verða	  til	  
staðar	  þegar	  þátttakendur	  fylla	  hann	  út	  ef	  einhverjar	  spurningar	  skyldu	  vakna	  varðandi	  
útfyllingu	  hans.	  Spurningalistar	  eru	  hvorki	  auðkenndur	  með	  nöfnum	  né	  kennitölu	  
þátttakenda,	  heldur	  rannsóknanúmerum	  og	  eru	  listarnir	  alltaf	  ópersónugreinanlegir.	   
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Æskilegt	  er	  rannsóknarinnar	  vegna	  að	  sem	  flestum	  spurningum	  sé	  svarað	  eins	  
nákvæmlega	  og	  unnt	  er.	  Þátttakendur	  geta	  þó	  sleppt	  að	  svara	  einhverjum	  spurningum	  ef	  
þær	  vekja	  vanlíðan	  á	  einhvern	  hátt	  eða	  óvíst	  er	  um	  svar.	   

Upplýsingar	  sem	  þátttakandi	  gefur	  í	  rannsókn	  –	  trúnaður	  við	  þátttakendur	  Allar	  
upplýsingar	  sem	  þátttakendur	  veita	  í	  rannsókninni,	  verða	  meðhöndlaðar	  samkvæmt	  
ströngustu	  reglum	  um	  trúnað	  og	  nafnleynd	  og	  farið	  að	  íslenskum	  lögum	  varðandi	  
persónuvernd,	  vinnslu	  og	  eyðingu	  frumgagna.	  Rannsóknargögn	  verða	  varðveitt	  á	  
öruggum	  stað,	  pappírsgögn	  í	  læstum	  hirslum	  og	  tölvugögn	  í	  tölvum	  læstum	  með	  
notendanafni	  og	  lykilorði	  sem	  aðeins	  rannsakendur	  hafa	  aðgang	  að.	  Nöfn	  þátttakenda	  og	  
persónuupplýsingar	  koma	  hvergi	  fram,	  hvorki	  við	  úrvinnslu	  gagna,	  né	  við	  birtingu	  
niðurstaða	  og	  því	  verður	  ómögulegt	  að	  rekja	  niðurstöður	  til	  einstakra	  þátttakenda.	  
Öllum	  spurningalistum	  verður	  eytt	  að	  rannsókn	  lokinni.	   

Ávinningur	  af	  þátttökunni	   
Öflun	  upplýsinga	  um	  umfang	  bráðra	  meiðsla	  og	  álagseinkenna	  meðal	  ungra	  
íþróttamanna	  er	  mikilvæg	  fyrir	  nemendurna,	  skólana	  og	  heilbrigðisstarfsfólk	  sem	  
starfar	  í	  þessum	  geira.	  Slíkar	  upplýsingar	  geta	  verið	  grundvöllur	  fræðslu	  til	  nemenda	  og	  
þjálfara	  þeirra	  varðandi	  bráð	  meiðsli	  og	  álagseinkenni	  tengd	  íþróttum	  og	  hvernig	  hægt	  
sé	  að	  draga	  úr	  þeim.	   

Tekið	  skal	  fram	  að	  þátttakendum	  er	  frjálst	  að	  hafna	  þátttöku	  eða	  hætta	  í	  
rannsókninni	  á	  hvaða	  stigi	  sem	  er	  án	  útskýringa	  og	  án	  afleiðinga.	   

Þessi	  rannsókn	  hefur	  hlotið	  leyfi	  Vísindasiðanefndar	  og	  verið	  tilkynnt	  til	  
Persónuverndar.	   

Með	  fyrirfram	  þökk	  og	  von	  um	  jákvæðar	  undirtektir.	   

____________________________________________	  	   	   ____________________________________________	  
Dr.	  Árni	  Árnason,	  dósent	   	   	   	   Rakel	  Jóhannesdóttir	  
Ábyrgðarmaður	  og	  leiðbeinandi	  rannsóknar	  	   	   4.	  árs	  nemi	  í	  sjúkraþjálfun	  
Sími:	  525-‐4007	  	   	   	   	   	   Sími:	  845-‐9207 

____________________________________________	  	   	   ____________________________________________	  
Halldóra	  Huld	  Ingvarsdóttir	   	   	   	   Svandís	  Ösp	  Long	  
4.	  árs	  nemi	  í	  sjúkraþjálfun	   	   	   	   4.	  árs	  nemi	  í	  sjúkraþjálfun	  
Sími:	  821-‐2800	  	   	   	   	   	   Sími:	  869-‐8266 
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8.2 Fylgiskjal 2 

Upplýst	  samþykki	  
Bráð	  meiðsli	  og	  álagseinkenni	  meðal	  nemenda	  á	  afreksíþróttabraut 

Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  kanna	  tíðni	  bráðra	  meiðsla	  og	  álagseinkenna	  hjá	  nemendum	  á	  
afreksíþróttabraut	  í	  framhaldsskóla.	  Þátttaka	  í	  rannsókninni	  felur	  í	  sér	  að	  í	  upphafi	  svara	  
þátttakendur	  spurningalista	  um	  fyrri	  meiðsli.	  Síðan	  verða	  þátttakendur	  beðnir	  um	  að	  svara	  
spurningalista	  um	  bráð	  meiðsli	  og	  álagseinkenni	  aðra	  hverja	  viku	  í	  tvo	  mánuði	  (samtals	  fjórum	  
sinnum).	  Rannsakandur	  afhenta	  spurningalistann	  í	  kennslustund	  og	  eru	  þá	  til	  staðar	  ef	  að	  spurningar	  
vakna	  við	  útfyllingu	  listans.	  Þegar	  listinn	  hefur	  verið	  fylltur	  út	  einu	  sinni	  sér	  kennari	  um	  að	  afhenta	  
listann	  í	  seinni	  3	  skiptin.	  Einnig	  verða	  þátttakendur	  beðnir	  um	  að	  fylla	  út	  eyðublað	  varðandi	  
æfingaálag.	   

Ég	  staðfesti	  hér	  með	  undirskrift	  minni	  að	  ég	  hef	  lesið	  upplýsingarnar	  um	  rannsóknina	  sem	  mér	  voru	  
afhentar,	  hef	  fengið	  tækifæri	  til	  að	  spyrja	  spurninga	  um	  rannsóknina	  og	  fengið	  fullnægjandi	  svör	  og	  
útskýringar	  á	  atriðum	  sem	  mér	  voru	  óljós.	  Ég	  hef	  af	  fúsum	  og	  frjálsum	  vilja	  ákveðið	  að	  taka	  þátt	  í	  
rannsókninni.	  Mér	  er	  ljóst,	  að	  þó	  ég	  hafi	  skrifað	  undir	  þessa	  samstarfsyfirlýsingu,	  get	  ég	  stöðvað	  
þátttöku	  mína	  hvenær	  sem	  er	  án	  útskýringa	  og	  án	  nokkurra	  afleiðinga.	  Mér	  er	  ljóst	  að	  
rannsóknargögnum	  verður	  eytt	  að	  rannsókn	  lokinni	  og	  eigi	  síðar	  en	  eftir	  5	  ár	  frá	  úrvinnslu	  
rannsóknargagna.	  	  

 

____________________________________	   	   ____________________________________	  
Staður	  og	  dagsetning	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Undirskrift	  þátttakanda	  	  

 

____________________________________	  
Undirskrift	  forráðamanns	  ef	  þátttakandi	  	  

er	  yngri	  en	  18	  ára	  	  

Undirritaðir,	  starfsmenn	  rannsóknarinnar,	  staðfesta	  hér	  með	  að	  hafa	  veitt	  upplýsingar	  um	  eðli	  og	  
tilgang	  rannsóknarinnar,	  í	  samræmi	  við	  lög	  og	  reglur	  um	  vísindarannsóknir.	  	  

 

____________________________________	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________________	  	  
Halldóra	  Huld	  Ingvarsdóttir	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rakel	  Jóhannesdóttir	  	  

 

__________________________________	  	  
Svandís	  Ösp	  Long	   

Rannsakendur	  og	  BS	  nemar	  við	  Námsbraut	  í	  sjúkraþjálfun	  	  
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8.3 Fylgiskjal 3 

Bakgrunnur	  og	  meiðslasaga	  þátttakenda	   

Númer	  þátttakanda:	  ____________________	  	   Dagsetning:	  _______________	   

1.	  Aldur?	   	   	   	   	   2.	  Kyn	  	  
1.[	  ]	  15-‐16	  ára	  	   	   	   	   1.[	  ]	  Kvk	  
2.[	  ]	  17-‐18	  ára	  	   	   	   	   2.[	  ]	  Kk	  	  
3.[	  ]	  19-‐20	  ára	  	  
4.[	  ]	  21-‐22	  ára	   

3.	  Hver	  er	  þín	  keppnisíþrótt?	  	  
1.[	  ]	  Dans	   	   	   4.	  [	  ]	  Frjálsar	  íþróttir	  	   	   7.[	  ]	  Körfubolti	  
2.[	  ]	  Fimleikar	   	   5.	  [	  ]	  Handbolti	   	   	   8.[	  ]	  Sund	  
3.[	  ]	  Fótbolti	   	   	   6.	  [	  ]	  Hokkí	   	   	   	   9.[	  ]	  Annað	  _______ 

4.	  Æfir	  þú	  fleiri	  en	  eina	  íþrótt?	   
[	  ]	  Nei	  
[	  ]	  Já	  (ef	  já,	  merktu	  þá	  í	  þær	  íþróttir	  sem	  þú	  æfir)	   
	  	  	  	  1.[	  ]	  Dans	   	   	   4.[	  ]	  Frjálsar	  íþróttir	   	   	   7.[	  ]	  Körfubolti	  
	  	  	  	  2.[	  ]	  Fimleikar	  	   	   5.[	  ]	  Handbolti	   	   	   8.[	  ]	  Sund	  
	  	  	  	  3.[	  ]	  Fótbolti	  	   	   6.[	  ]	  Hokkí	   	   	   	   9.[	  ]	  Annað	  _______ 

5. Fjöldi	  æfinga	  að	  jafnaði	  á	  viku:	  ______________________________________________	  	  
	  

6. Fjöldi	  klukkustunda	  sem	  þú	  æfir	  að	  jafnaði	  á	  viku:	  ______________________	  	  

Fyrri	  meiðsli	  sem	  orsakað	  hafa	  fjarveru	  frá	  æfingum	  og/eða	  keppni	   

Skrifið	  hversu	  oft	  þið	  hafið	  meiðst,	  ef	  um	  endurtekin	  meiðsli	  er	  að	  ræða	  (Hæ:	  hægri,	  Vi:	  
vinstri)	   

7. Fótameiðsli	  neðan	  ökkla	  	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Beináverkar	  	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
2.[	  ]	  Vöðvaáverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Meiðsli	  í	  sinum	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Annað	  __________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
	  

8. Ökklameiðsli	   	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Liðbandameiðsli	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
2.[	  ]	  Beináverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Annað	  ____________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
	  

9. Leggmeiðsli	   	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Beinhimnubólga	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________ 
2.[	  ]	  Beinaáverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Hásinameiðsli	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Annað	  ___________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________ 
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10. Hnémeiðsli	   	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Meiðsli	  í	  sinum	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________ 
2.[	  ]	  Beináverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Krossbandameiðsli	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Önnur	  liðbandameiðsli	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
5.[	  ]	  Brjóskskemmdir	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	   	  
6.[	  ]	  Liðþófaskemmdir	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	   	  
7.[	  ]	  Annað____________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
 

11. Vöðvameiðsli	  neðri	  útlimir	  	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Aftanlærisvöðvar	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
2.[	  ]	  Framanlærisvöðvar	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Innanlærisvöðvar	  (nári)	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Utanlærisvöðva	  (mjöðm)	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________ 
5.[	  ]Kálfavöðvar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
6.[	  ]	  Annað	  ___________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
 

12. .	  Meiðsli	  í	  baki	  og	  hálsi	  	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Mjóbak	  	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________ 
2.[	  ]	  Brjóstbak	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Háls	   	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Brjósklos/útbungun	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
5.[	  ]	  Liðskrið	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
6.[	  ]	  Beináverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
7.[	  ]	  Vöðvaáverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
8.[	  ]	  Rifjaáverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
9.[	  ]	  Annað____________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
	  

13. .	  Axlarmeiðsli	   	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Meiðsli	  í	  sinum	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________ 
2.[	  ]	  Beináverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Vöðvaáverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Vefjaklemmur	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
5.[	  ]	  Ofhreyfanleiki	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
6.[	  ]	  Liðhlaup	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
7.[	  ]	  Festumein	  við	  viðbein	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
8.[	  ]	  Annað_____________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
 

14. Vöðvameiðsli	  efri	  útlimir	  	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Upphandleggur	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________ 
2.[	  ]	  Framhandleggur	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Annað____________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
 

15. Olnbogameiðsli	   	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Meiðsli	  í	  sinum	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
2.[	  ]	  Beináverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Brjóskskemmdir	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Taugaklemma	  	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
5.[	  ]	  Annað____________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
	  

16. Úlnliðsmeiðsli	  	   	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Beináverkar	  	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  



	  
	  

39	  

2.[	  ]	  Liðbandameiðsli	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Vefjaklemma	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Annað_____________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
	  

17. Handameiðsli	   	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Beinákverkar	  	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
2.[	  ]	  Liðbandameiðsli	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Liðhlaup	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Sinameiðsli	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
5.[	  ]	  Annað	  ___________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
	  

18. Höfuð-‐/andlitsmeiðsli	  	   	   	   	   	   Endurtekin	  meiðsli	  
1.[	  ]	  Beináverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
2.[	  ]	  Tannáverkar	   	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
3.[	  ]	  Heilahristingur	   	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  
4.[	  ]	  Annað___________________	  	   [	  ]Hæ[	  ]Vi	   	   _____________________	  

19.	  Aðrar	  upplýsingar:	  ____________________________________________________________	  
________________________________________________________________________________________	  
________________________________________________________________________________________	  
________________________________________________________________________________________	  
________________________________________________________________________________________	   
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8.4 Fylgiskjal 4 

Spurningalisti um bráð meiðsli  

Númer þátttakanda: _______________  Dagsetning: _____________  

Bráð meiðsli eru skilgreind sem sérhver líkamleg kvörtun frá íþróttamanni sem 
orsakast af ákveðnu atviki á æfingu eða í keppni og veldur því að viðkomandi þarf að 
hætta á æfingu/keppni og/eða hann getur ekki tekið þátt í næstu æfingu/keppni.  

Æfingaálag  
1. Hve margar klukkustundir æfðir þú síðastliðna 7 daga? __________  
   o Hve margar klukkustundir æfðir þú með félagsliði? __________  
   o Hve margar klukkustundir æfðir hjá afreksbraut?    __________  
   o Hve margar klukkustundir æfðir þú á eign vegum? __________  

2. Hvernig var æfingaálag sl. 7 daga miðað við æfingaáætlun?  
1.[ ] Minna en gert er ráð fyrir í æfingaáætlun  
2.[ ] Svipað og gert er ráð fyrir í æfingaáætlun  
3.[ ] Meira en gert er ráð fyrir í æfingaáætlun  
 

3. Varst þú fyrir bráðum meiðslum sl. 7 daga (meiðsli sem komu snöggt við 
ákveðið atvik)? 
1.[ ] Já 
2.[ ] Nei  
 

4. Ef um bráð meiðsli var að ræða sl. 7 daga, hvar voru þau staðsett?  
1.[ ] Varð ekki fyrir bráðum meiðslum sl. 7 daga  
2.[ ] Höfuð/andlit    11.[ ] Úlnliður 
3.[ ] Háls/hálshryggur    12.[ ] Hönd/fingur/þumall 
4.[ ] Bringubein/rif/brjóstbak   13.[ ] Mjöðm/nári 
5.[ ] Kviður     14.[ ] Framanvert læri 
6.[ ] Mjóbak/spjaldhryggur/mjaðmagrind  15.[ ] Aftanvert læri 
7.[ ] Öxl/viðbein    16.[ ] Hné 
8.[ ] Upphandleggur    17.[ ] Leggur/hásin 
9.[ ] Olnbogi     18.[ ] Ökkli 
10.[ ] Framhandleggur    19.[ ] Fótur/tá 

5. Staðsetning meiðsla  
1.[ ] Á ekki við   2.[ ] Hægri   3. [ ] Vinstri 
 

6. Hvar áttu meiðslin sér stað?  
1.[ ]Á ekki við 
2.[ ] Á æfingu hjá félagsliði    5.[ ] Á lyftingaæfingu með félagsliði 
3.[ ] Á æfingu hjá afreksbraut   6.[ ] Í keppni 
4.[ ] Á æfingu á eigin vegum  
          Hvernig æfing? ____________________  

7. Var þjálfari til staðar þegar meiðslin áttu sér stað?  
1.[ ]Á ekki við    2.[ ]Já    3.[ ]Nei  
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Spurningalisti um álagseinkenni  

Álagseinkenni koma smám saman án ákveðins atviks eða óhapps við upphaf 
einkenna. Álagseinkenni þurfa ekki að valda fjarveru frá æfingum eða keppni.  

Við óskum eftir að þú svarir öllum spurningunum óháð því hvort þú hafir einkenni eða verki í 
mjóbaki, hnjám, leggjum eða ökklum. 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.  

A. Álagseinkenni frá mjóbaki  

8. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að stunda þjálfun vegna einkenna frá 
mjóbaki síðustu 7 daga? 
1.[ ] Full þátttaka án einkenna frá mjóbaki 
2.[ ] Full þátttaka, en með einkenni frá mjóbaki  
3.[ ] Skert þátttaka vegna einkenna frá mjóbaki 
4.[ ] 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? 
1.[ ] Ekkert dregið úr æfingum 
2.[ ] Lítið dregið úr æfingum  
3.[ ] Hóflega dregið úr æfingum  
4.[ ] Mikið dregið úr æfingum  
5.[ ] Hef ekki getað tekið þátt  
 

10. Hve mikið telur þú einkenni frá mjóbaki hafi haft áhrif á frammistöðu þína í 
þjálfun síðustu 7 daga? 
1.[ ] Engin áhrif 
2.[ ] Lítil áhrif  
3.[ ] Hófleg áhrif 
4.[ ] Mikil áhrif 
5.[ ] Hef ekki getað tekið þátt  
 

11. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað mjóbaksverki í tengslum við þjálfun 
síðustu 7 daga? 
1.[ ] Enginn verkur 
2.[ ] Lítill verkur  
3.[ ] Hóflegur verkur  
4.[ ] Mikill verkur  

B. Álagseinkenni frá hnjám  

Hér spyrjum við um það hné sem þú hefur meiri einkenni frá. 
Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig hnéið hefur verið síðustu 7 daga.  

Svarið á við:  
          1.[  ] Hægra hné  
          2.[  ] Vinstra hné  
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12. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að stunda þjálfun vegna einkenna frá 
hné síðustu 7 daga? 
1.[ ] Full þátttaka án einkenna frá hné 
2.[ ] Full þátttaka, en með einkenni frá hné  
3.[ ] Skert þátttaka vegna einkenna frá hné 
4.[ ] Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá hné 
  

13. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá hné 
síðustu 7 daga? 
1.[ ] Ekkert dregið úr æfingum 
2.[ ] Lítið dregið úr æfingum  
3.[ ] Hóflega dregið úr æfingum  
4.[ ] Mikið dregið úr æfingum  
5.[ ] Hef ekki getað tekið þátt  
 

14. Hve mikið telur þú einkenni frá hné hafi haft áhrif á frammistöðu þína í þjálfun 
síðustu 7 daga? 
1.[ ] Engin áhrif 
2.[ ] Lítil áhrif  
3.[ ] Hófleg áhrif 
4.[ ] Mikil áhrif 
5.[ ] Hef ekki getað tekið þátt  
 

15. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í hné í tengslum við þjálfun síðustu 7 
daga? 
1.[ ] Enginn verkur 
2.[ ] Lítill verkur  
3.[ ] Hóflegur verkur  
4.[ ] Mikill verkur  

C. Önnur álagseinkenni  

Hér spyrjum við um aðra líkamshluta sem þú hefur mögulega haft álagseinkenni frá. Þegar 
þú svarar, hugsaðu þá um hvernig einkenni hafa verið síðustu 7 daga.  

16. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að stunda þjálfun vegna einkenna frá 
____________________ síðustu 7 daga? 
1.[ ] Full þátttaka án einkenna 
2.[ ] Full þátttaka, en með einkennum  
3.[ ] Skert þátttaka vegna einkenna 
4.[ ] Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna  
 

17. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá 
____________________ síðustu 7 daga? 
1.[ ] Ekkert dregið úr æfingum 
2.[ ] Lítið dregið úr æfingum  
3.[ ] Hóflega dregið úr æfingum  
4.[ ] Mikið dregið úr æfingum  
5.[ ] Hef ekki getað tekið þátt  
 

18. Hve mikið telur þú einkenni frá ____________________ hafi haft áhrif á 
frammistöðu þína í þjálfun síðustu 7 daga? 
1.[ ] Engin áhrif 
2.[ ] Lítil áhrif  
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3.[ ] Hófleg áhrif 
4.[ ] Mikil áhrif 
5.[ ] Hef ekki getað tekið þátt  
 

19. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í ____________________ í tengslum 
við þjálfun síðustu 7 daga? 
1.[ ] Enginn verkur 
2.[ ] Lítill verkur  
3.[ ] Hóflegur verkur  
4.[ ] Mikill verkur  

 


