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Útdráttur
Mannslíkaminn er byggður fyrir líkamlega virkni og nýtur hann góðs af
hreyfingu. Hreyfing hefur jákvæð áhrif á bæði heilsu og vellíðan. Fjöldi
rannsókna hefur sýnt fram á að hreyfing sé góð fyrir líkamann, hvort sem um sé
að ræða almenna hreyfingu, styrktar- eða þolþjálfun. Í þessu verkefni verður
fjallað um styrktarþjálfun einstaklinga með cerebral palsy, og hvernig má útfæra
stignun af ýmsum styrktaræfingum sem hentar þeim. Tveir einstaklingar með
cerebral palsy voru fengnir til aðstoðar, annar með helftarlömun (hemiplegia) og
hinn fjórlömun (quadriplegia). Áherslan var lögð á að styrkja vöðvahópa í hnjám,
mjöðmum, mið- og efribúk, styrktaræfingarnar voru valdar út frá því. Þær
styrktaræfingar sem urðu fyrir valinu voru hnébeygja, mjaðmarétta, upphífingar,
armbeygjur og búk æfingar. Því næst var farið í að finna stignun sem hentaði
hvorum aðila fyrir sig. Einstaklingarnir framkvæmdu allt að fimm stignunar
útfærslur af hverri æfingu. Unnið var úr myndböndum og greint frá því hvernig
einstaklingarnir framkvæmdu hverja stignunar æfingu fyrir sig, hvað mátti betur
fara og hvaða stignunar æfingar hentuðu hvorum einstaklingi fyrir sig. Báðir
aðilar framkvæmdu æfingarnar eftir bestu getu, ýmsar útfærslur reyndust þeim
mjög krefjandi en heilt yfir gengu æfingarnar nokkuð vel.
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Inngangur
Mannslíkaminn er byggður fyrir hreyfingu. Líkami og hugur njóta góðs af
líkamlegri hreyfingu. Flest líffæri og vefir hafa áhrif á líkamlega virkni og
aðlagast hreyfingu. Regluleg hreyfing dregur verulega úr hættu á ótímabærum
dauða (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á að
regluleg hreyfing dregur úr líkum á háþrýstingi, kransæðasjúkdómum,
heilablóðfalli, sykursýki, þunglyndi og ýmis konar krabbameini meðal annars
brjóstakrabbameini og ristilkrabbameini. Einnig dregur hún úr hættu á byltum sem
og mjaðmar- og hryggjaliðabrotum („Physical activity“, e.d.; Yrkesföreningar för
fysisk aktivitet, 2010).
Regluleg hreyfing af meðalákefð hefur verulegan ávinning fyrir heilsuna,
dæmi má nefna að ganga, hjóla eða stunda aðrar íþróttir. Á öllum aldri er
ávinningurinn af líkamlegri virkni verulegur og vegur það þyngra en hugsanlegur
skaði sem einstaklingar geta orðið fyrir af völdum hreyfingarinnar, t.d. vegna
slysa. Þó svo að einstaklingur hreyfi sig lítið er það betra en að hreyfa sig ekkert.
Með því að verða virkari í gegnum daginn á tiltölulegan einfaldan hátt getur fólk
auðveldlega náð ráðlagðri hreyfingu („Physical activity“, e.d.).
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) setti fram viðmið um hversu
mikla hreyfingu fólk ætti að stunda miðað við aldur. Stofnunin ráðleggur börnum
á aldrinum 5 – 17 ára að hreyfa sig að minnsta kosti 60 mínútur á dag. Auk þess
ráðleggur stofnunin þeim að stunda að minnsta kosti þrisvar í viku æfingar sem
leggja áherslu á að styrkja vöðva og bein. Ráðleggingar stofnunarinnar fyrir 18 –
64 ára eru að minnsta kosti 150 mínútur af miðlungs ákafri loftháðri þjálfun eða
75 mínútur af erfiðri loftháðri þjálfun á viku. Ásamt því ráðleggur stofnunin þeim
að stunda að minnsta kosti tvisvar eða oftar í viku æfingar sem leggja áherslu á að
styrkja stærstu vöðva líkamans („Physical activity“, e.d.).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing hefur jákvæð áhrif á alla
einstaklinga hvort sem um er að ræða unga eða aldraða, ásamt einstaklingum sem
glíma við meiðsli eða fötlun („Physical activity“, e.d.; Winnick og Porretta, 2016).
Orðið fötlun er regnhlífarhugtak sem nær yfir skerðingu, hefta hreyfigetu
eða takmarkaða þátttöku einstaklinga í daglegu lífi. Fötlun tengist skerðingu í
líkamsstarfsemi eða líkamsbyggingu („Disabilities“, e.d.). Samkvæmt lögum er
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skilgreiningin á fötlun ,,einstaklingur sem þarf á sérstakri þjónustu eða stuðningi
að halda. Er hér átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- eða
heyrnarskerðingu. Einnig getur fötlun stafað af langvarandi veikindum sem og
slysum” („Réttindi fatlaðs fólks“, e.d.).
Um 650 milljón manns lifa með fötlun af ýmsum toga og fer sú tala
hækkandi vegna aukningar á langvarandi sjúkdómum, meiðslum, bílslysum,
byltum, ofbeldi og öðrum orsökum eins og öldrun („Disability, including
prevention, management and rehabilitation“, e.d.).
Í þessari ritgerð verður fjallað um styrktarþjálfun einstakling með cerebral
palsy. Cerebral palsy (CP) er algengasta fötlunin á meðal barna. Um 764 þúsund
börn og fullorðnir eru með CP, af þeim eru 500 þúsund börn á aldrinum 18 ára og
yngri („Prevalence of Cerebral Palsy“, e.d.).

Cerebral palsy
Fólk með cerebral palsy glímir við fötlun vegna skemmdra hreyfistjórnstöðva
heilans. Það er stöðugt ástand sem getur átt uppruna að rekja til orsaka sem voru
til staðar við fæðingu eða fyrr. og birtist með tapi eða skerðingu á stjórnun
viljastýrða vöðva (Winnick og Porretta, 2016). Algengar ástæður eru rauðir
hundar,

Rh

ósamrýmanleiki,

fyrirburður,

fæðingaráfall,

súrefnisskortur,

heilahimnubólga, eitrun, heilablæðing, æxli eða aðrar gerðir heilaskaða af völdum
slysa eða ofbeldis. Heilbrigðisstarfsfólk telur að CP orsakist af mörgum þáttum
fremur en einum þætti t.d. er fyrirburi fimm sinnum líklegri að greinast með CP,
en fyrirburi greinist ekki endilega með CP heldur er það einn þáttur sem getur leitt
til CP (Winnick og Porretta, 2016).
Hugtakið cerebral vísar til heilans og palsy vísar til afbrigðilegar
hreyfingar eða líkamsstöðu. Það fer eftir staðsetningu og umfangi skaðans á
stjórnstöðvum heilans hversu mikil einkennin eru. Hvort um er að ræða væg
einkenni eins og skerðingu á tali eða veruleg einkenni á við vanhæfni til að stjórna
hreyfingum líkamans (Winnick og Porretta, 2016).
Skemmdir á heilanum stuðla að óeðlilegum viðbragðsþroska hjá flestum
sem getur leitt til erfiðleika við samræmingu og samþætta helstu hreyfimynstur.
Það er sjaldgæft að skemmdir á heilanum séu einangraðar við lítinn hluta heilans,
því geta aðrir kvillar fylgt einstaklingum með CP eins og flogaveiki, tal og
tungumála erfiðleikar, skert skynjun, óeðlileg tilfinning, óeðlileg skynjun og

8

þroskahömlun. Einnig geta einstaklingar með CP greinst með alvarlegri
fylgikvilla eins og skertan beinvöxt, liðaafbrigðileika, öndunarfærasjúkdóma og
hjarta- og æðasjúkdóma (Winnick og Porretta, 2016). Einstaklingar með CP sýna
ýmiss einkenni, en það fer eftir stigi og staðsetningu heilaskaðans (Winnick og
Porretta, 2016).

Sex undirflokkar Celebral Palsy
Cerebral palsy á sér sex undirflokka, þeir eru einlömun (monoplegia),
tvenndarlömun (diplegia), helftarlömun (hemiplegia), þverlömun (paraplegia),
þrílömun (triplegia) og fjórlömun (quadriplegia) og segja þeir til um hvar fötlunin
liggur hjá hverjum og einum. Einlömun segir til um að fötlunin sé í einum
líkamsparti. tvenndarlömun vísar til mikilla einkenna í báðum fótleggjum og
lítillega í höndum. Helftarlömun vísar til fötlunar í öðrum helmingi líkamans
(handlegg og fótlegg). Þverlömun segir til um að fötlunin sé einungis í
fótleggjum. Þrílömun er mjög sjaldgæf en segir til um að fötlunin sé í einhverjum
þremur útlimum. Fjórlömun segir til um að fötlunin liggi í öllum líkamanum
þ.e.a.s í öllum fjórum útlimum (Winnick og Porretta, 2016).

Mynd 1. Undirflokkar Cerebral palsy einstaklinga (Graham o.fl., 2016).

Almenn hreyfing CP einstaklinga
Almennt er talað um að viðeigandi hreyfing einstaklinga með fötlun geti hjálpað
fólki við athafnir sínar í daglegu lífi, afþreyingu og tómstundum. Hreyfing er
nauðsynleg fyrir alla einstaklinga, en þegar kemur að einstaklingum með CP eru
sumir þættir hreyfingar sérstaklega mikilvægir. Skerðing á vöðvastyrk, liðleika og
loftháðu þoli er algeng hjá einstaklingum með CP og getur leitt til erfiðleika við
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jafnvægi, hreyfingar, athafnir daglegs líf og tómstundir (Winnick og Porretta,
2016).
Þar sem takmörkuð hreyfing er algeng meðal CP einstaklinga er mikilvægt að
styrkur og liðleiki sé þjálfaður vel. Óþjálfaðir CP einstaklingar eiga frekar á hættu
að verða fyrir vöðvarýrnun og skerðingu á hreyfigetu, sem getur leitt til varanlegs
stífleika í liðum og endað í verulegu tapi á hreyfimöguleikum (Winnick og
Porretta, 2016).

Vöðvafræði
Í mannslíkamanum eru þrjár gerðir vöðva: rákóttir vöðvar, einnig þekktir sem
beinagrindarvöðvar, sléttir vöðvar og hjartavöðvi. Beinagrindarvöðvar eru 600
talsins í mannslíkamanum. Þeir eru viljastýrðir með festur við beinagrindina.
Sléttir vöðvar stjórnast af ósjálfraða taugakerfinu og innkirtlakerfinu en þar má
nefna æðar og innri líffæri. Hjartavöðvinn tengist einungis hjartanu og hefur
nokkur einkenni rákóttra vöðva en honum er stjórnað af ósjálfráða taugakerfinu
og innkirtlakerfinu (Kenney, Wilmore og Costill, 2011).

Mynd 2. Þrjár gerðir vöðva, hjartavöðvi (Cardiac muscle cell), rákóttir vöðvar (skeletal muscle cell) og
sléttir vöðvar (smooth muscle cell) („Types of muscle tissue“, e.d.).

Viljastýrðir vöðvar
Viljastýrðir vöðvar eru svo kallaðir rákóttir vöðvar og lúta þeir stjórn viljans. Þeir
eru notaðir til að hreyfa líkamann. Flestir tengjast og hreyfa beinagrind líkamans
með sinum, því eru þeir oft kallaðir beinagrindarvöðvar. Sem dæmi um
þverrákótta vöðva má nefna gluteus maximus og biceps brachii (Kenney o.fl.,
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2011). Líkamsrækt krefst hreyfingar líkamans sem næst með því að virkja
beinagrindavöðvana. (Kenney o.fl., 2011).

Uppbygging vöðva
Hver vöðvi samanstendur af vöðvabúk, sin sem hefur bæði upptök og festu við
bein, hver vöðvi inniheldur þúsundir vöðvaþráða sem eru bundnir inn í knippi.
Knippi getur innihaldið allt að 150 vöðvaþræði, bandvefur umlykur hvern þráð og
hvert knippi. Vöðvaþræðir og vöðvaknippi safnast saman í heilan vöðva, sem
kemur svo saman í sterka sin.

Mynd 3. Innihald vöðvans (Þórarinn Sveinsson, e.d.).

Vöðvaþræðir skiptast í þrjár týpur I, II og IIx. Vöðvaþræðir af týpa I eru
loftháðir vöðvaþræðir, þeir dragast hægt saman og hafa gott blóðflæði, mikið af
háræðum er á milli vöðvaþráðanna og mikið af hvatberum. Týpa I nýtist vel í
íþróttum sem fela í sér litla ákefð, vegna þess hversu skilvirkir í framleiðslu ATP
með oxun kolvetna og fitu þeir eru, sem dæmi má nefna fimm og tíu km hlaup.
Týpa II getur nýst bæði í úthaldsíþróttum og íþróttum sem krefjast mikils hraða,
þeir eru loftháðir og hafa mikið af hvatberum. Einnig hafa þeir hæfileika til þess
að jafna sig fljótt eftir álag. Týpa IIx eru mjög hraðir vöðvaþræðir, dragast mjög
hratt saman eða um 10x hraðar en týpa I. Þeir hafa lítið af hvatberum og treysta
mikið á glýkólísu, ásamt því að vera loftfirrtir, þreytast hratt og mynda mikið af
mjólkursýru og H+ (Brewer, 2008). Gerð vöðvaþráða ákvarðast af erfðum
einstaklinga,

vöðvum

þeirra

og

þjálfun.

Alfa-hreyfitaug

sem

tengist

vöðvaþræðinum ákvarðar gerðina á vöðvaþræðinum. Styrktar- og þolþjálfun getur
leitt til breytinga á hlutföllum vöðvaþráðagerðar. Einnig getur öldrun haft áhrif á
hlutföll týpu I og týpu II vöðvaþráða, með þeim afleiðingum að týpa I eykst og
týpa II minnkar með aldrinum (Kenney o.fl., 2011).
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Ef skoðuð er virkjun hreyfieininga þá virkjast þær í ákveðni röð fyrst I, II, og IIx.
Röð hreyfieininganna ræðst af stærð hreyfitauganna þar sem týpa I hefur minni
hreyfitaug virkjast þeir fyrstir. Því fleiri hreyfieiningar sem eru virkjaðar því meiri
kraftur er framkallaður. Hámarkskrafti er náð þegar vöðvinn er í sinni
ákjósanlegustu lengd (Kenney o.fl., 2011).

Vöðvasamdráttur
Gerðir vöðvasamdráttar eru þrjár, vöðvastytting (concentric), stöðusamdráttur
(isometric) og vöðvalenging (eccentric). Vöðvastytting er kraftur sem er
framkallaður á meðan vöðvinn er að styttast. Stöðusamdráttur er kraftur sem er
framkallaður á meðan lengd vöðvans helst óbreytt og vöðvalenging er kraftur sem
er framkallaður á meðan vöðvinn er að lengjast (Kenney o.fl., 2011).

Mynd 4. Þrjár gerðir vöðvasamdrátta vöðvastytting(concentric),
vöðvalenging(eccentric) („Types of Muscle Contractions“, 2016).

stöðusamdráttur(isometric)

og

Styrktarþjálfun
American Collage of Sport Medicen var eitt af fyrstu samtökunum sem birtu
tilmæli til almennings varðandi styrktarþjálfun árið 1990. Hluti af alhliða
æfingaráætlun

sem

samanstóð

af

loftháðri

hæfni,

liðleika

og

styrk

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010).
Einn af áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma, og ýmsa aðra langvinnandi
sjúkdóma, er hreyfingarleysi. Þar á meðal krabbamein í ristli og brjóstum, offitu,
sykursýki, þunglyndi, háþrýsting, beinþynningu, slitgigt og öðrum sjúkdómum í
beinum (Warburton, Nicol og Bredin, 2006).
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Styrktarþjálfun felur í sér að fá meiri styrk og þol en er fyrst og fremst
notuð sem tæki í endurhæfingu stoðkerfis meiðsla. Áhugi hefur vaxið á síðustu
árum á heilsueflingu styrktarþjálfunar. Styrktarþjálfun getur haft fyrirbyggjandi
áhrif á ýmsa sjúkdóma eins og t.d. offitu, sykursýki, efnaskiptavillu (aukin
lípóprótein, blóðþrýsting, blóðsykur), hjarta- og æðasjúkdóma, beinþynningu,
bakverki ásamt kvíða og þunglyndi. Einnig hefur verið sýnt fram á að samband er
á milli aukinnar hættu á ótímabærum dauða og vöðvastyrks (Katzmarzyk og
Craig, 2002).
Til þess að byggja upp grunnstyrk og forðast meiðsli er almenn alhliða
styrktarþjálfun mikilvæg. Viðhald kjarnastyrks og stöðugleika er grunnþátturinn í
því. Óháð því hvaða íþrótt er stunduð er talið að styrktarþjálfun á kjarnastyrk bæti
frammistöðu íþróttamanna (Hibbs, Thompson, French, Wrigley og Spears, 2008).
Þess háttar þjálfun inniheldur æfingar sem notast við eigin þyngd, lóð
(lyftingarstöng, ketilbjöllur og handlóð), TRX bönd, teygjur og medicen bolta.
Bæði loftháð þjálfun og styrktarþjálfun geta leitt til verulegar bætingar á
heilsu, báðar þjálfunaraðferðirnar gefa með tímanum svipaða og ólík heilsufarsleg
viðbrögð. Styrkur í vöðvum er mikilvægur þáttur og nauðsynlegur til þess að vera
líkamlega virkur. Manneskja, sem hefur lítið hreyft sig vegna veikinda hefur því
tapað bæði loftháðu þoli og styrk, þarf að þjálfa styrk sérstaklega til þess að geta
stjórnað álaginu sem fylgir daglegu lífi (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet,
2010).
Styrktarþjálfun hefur hingað til aðeins verið notuð til þess að auka þol og
vöðvastyrk. Þá hafa rannsóknir hins vegar sýnt að hún hefur jákvæð áhrif á hreysti
og heilsu, meðal annars beinþéttni, þol, vöðvamassa, hreyfihæfni og bæta
efnaskipta glúkósa. Þar að auki getur styrktarþjálfun haft jákvæð áhrif á blóðfitu,
hvíldar púls og lípóprótein stig (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010).
Rannsóknir hafa sýnt að styrktarþjálfun er góð við meðferð mjóbaks
meiðsla, sykursýki, beinþynningar, offitu, stoð meiðsla og einnig til þess að draga
úr byltum hjá öldruðum einstaklingum. Þó það hafi verið almennt talið að
styrktarþjálfun gagnist hjarta- og æðakerfinu lítið eða ekkert þá hefur þeirri mýtu
verið eytt (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010).
Styrktarþjálfun aldraðra hefur fengið sérstaka athygli nýlega (Nelson o.fl.,
2007). Verulega getur dregið úr daglegri virkni með minnkandi vöðvavirkni og
aukinni hættu á byltum og beinbrotum meðal aldraðra. Því er styrktarþjálfun gott
13

tæki til þess að gera öldruðum kleyft að stunda göngu eða annarskonar hreyfingu.
Tveggja áratuga tap á vöðvamassa og styrk hjá öldruðum er hægt að endurheimta
innan tveggja mánaða með almennri styrktarþjálfun (Hunter, Wetzstein, Fields,
Brown og Bamman, 2000).
Stór hluti fólks sem vinnur við kyrrsetu er ráðlagt að auka almenna
hreyfingu. Ýmsar leiðir eru til að ná ráðlagðri hreyfingu, eins er hægt að stunda
skipulagða hreyfingu, afþreyingu og tómstundir sem innihalda hreyfingu. Það fer
eftir fyrirliggjandi tíma og áhugasviði, og því er hægt að velja úr mörgum
mismunandi íþróttum (Van Etten, Westerterp, Verstappen, Boon og Saris, 1997).
Sem dæmi um einstaklings íþrótt sem ekki er takmörkuð af tíma dags eða
veðurskilyrðum er styrktarþjálfun. Flestar tegundir styrktarþjálfunar eru sagðar
vera öruggar, jafnvel fyrir hjartasjúklinga, fólk með háþrýsting og aldraða (Hill og
Butler, 1991; Hurley o.fl., 1995). Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif
styrktarþjálfunar á heilsu og hreysti hafa sýnt að styrktarþjálfun, eins og aðrar
gerðir hreyfinga hafi jákvæða áhrif á líkamssamsetningu, líkamlega frammistöðu
og fjölda annarra heilsubreyta (Miller, Sherman og Ivy, 1984; Poehlman o.fl.,
1992; Stone, Fleck, Triplett og Kraemer, 1991; Toth og Poehlman, 1995).

Styrktarþjálfun CP einstaklinga
Hægt er að segja að styrktarþjálfun sé í raun nauðsynlegri fyrir einstakling sem
glímir við fötlun en þann sem er án hennar (Richard Koscielny, 2004). Fjöldi
rannsókna hafa sýnt fram á að vöðvaveikleiki er algengur hjá fólki með CP og að
þessi veikleiki getur verið stór þáttur sem stuðlar að líkamlegri óvirkni (Wiley og
Damiano, 1998). Oft er notast við nýjar aðferðir til þess að hjálpa börnum með
CP. Meðferð sem felur í sér háþróaða tækni, lyf og skurðlækningar. Notast er við
aðgerðir til þess að minnka vöðvaspennu og bæta línu beinana, hins vegar er það
ekki alltaf nóg til þess að læra nýja hreyfifærni, t. d. ganga, rúlla, sitja. Til þess að
læra þá færni þarf að þróa styrk til að stjórna vöðvum og líkamanum (Richard
Koscielny, 2004). Framsækin vöðvaveikleiki getur verið stór þáttur í því að missa
líkamlega hreyfigetu (Maruishi o.fl., 2001). Síbeygjukrampi og stirðleiki hefur
áhrif á gæði hreyfinga sem veldur liða samdráttum og sársauka, það getur valdið
rykkjóttu hreyfimynstri. Ósamhæfðar hreyfingar er annar þáttur hjá einstaklingum
með CP af völdum breyttrar tímasetninga, flokkun og stjórnun á hröðun og
hægingu hreyfinga (Chang, Wu, Wu og Su, 2005; Schneider og Zernicke, 1989).
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Þegar styrktarþjálfun fyrir einstaklinga með CP er skipulögðu er mikilvægt að átta
sig á að vöðvamisræmi milli beygju (flexion) og réttu (extension) vöðvahópana er
algengt. Vöðvarnir eru yfirleitt sterkari þegar kemur að framkvæma beygju heldur
en réttu. Mikilvægt er að styrktarþjálfunin sé miðuð meira að því að styrkja
vöðvahópa í réttun (Winnick og Porretta, 2016).

Áhrif styrktarþjálfunar á börn með CP
Börn með CP sýna þrjá afgerandi þætti í sjálfráðataugakerfinu, skerðing þeirra er
vöðvaveikleiki, hreyfihömlun og samhæfing hreyfinga. Vöðvamáttleysi hjá
börnum með CP hefur áhrif á hæfni einstaklings að mynda kraft til að framkvæma
eðlilega hreyfingu, sem hamlar svo eðlilega hreyfiþróun miðað við aldur og
þroska barnsins (Diane L. Damiano og Abel, 1998).
Framfarir á hreyfigetu hefur verið aðal markmið í endurhæfingu barna með
CP. Rannsóknir á börnum með CP hafa greint frá góðum áhrifum á vöðvastyrk
eftir mótstöðustyrktarþjálfun (D. L. Damiano, Kelly og Vaughn, 1995; Diane L.
Damiano og Abel, 1998; Dodd, Taylor og Graham, 2003). Einnig hafa rannsóknir
kannað skilvirka styrktarþjálfun fyrir börn með CP (Salem og Godwin, 2009).
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif lausnamiðaðrar styrktarþjálfunar á
hreyfanleika hjá börnum með CP. Tíu börn tóku þátt. Hreyfigeta var metin með
Gross motor function measure (GMFM) og tímamældu ,,upp og fara” prófi. Eftir
fimm vikna þjálfunartímabil voru verulegar framfarir á tilraunahópnum fyrir vídd
D (standandi athafnir) og E (göngu, hlaup og stökk hreyfingar) á GMFM, einnig
var marktækur munur á tíma í ,,upp og fara” prófinu (Salem og Godwin, 2009).
Þessi rannsókn styður áhrif lausnamiðaðrar styrktarþjálfunar til að bæta
hreyfanleika hjá börnum með CP. Niðurstaðan bendir til að börn með CP geti
notið góðs af lausnamiðaðri styrktarþjálfun (Salem og Godwin, 2009).
Rannsóknir benda á að framsækin viðnámsstyrktarþjálfun getur bætt styrk
í fótum og höndum, auk þess bætt árangur af hagnýtum hreyfingum hjá ungu fólki
með CP, t.d. að ganga (D. L. Damiano, Vaughan og Abel, 1995; Diane L.
Damiano og Abel, 1998; Dodd, Taylor og Damiano, 2002; Dodd o.fl., 2003;
Healy, 1958; MacPhail og Kramer, 1995; McCubbin og Shasby, 1985; O’Connell
og Barnhart, 1995).
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Aðrar rannsóknir á börnum með CP greindu einnig frá góðum áhrifum á
vöðvastyrk eftir mótstöðu styrktarþjálfun (D. L. Damiano, Kelly, o.fl., 1995;
Diane L. Damiano og Abel, 1998; Dodd o.fl., 2003)
Damiano rannsakaði fyrst áhrif jafnþrýstistyrktarþjálfunar á lærfjórhöfða
hjá börnum með hreyfihömlunina diplegia, rannsóknin leiddi ljós að vöðvastyrkur
lærfjórhöfða hafði aukist verulega eftir 6 vikur af styrktarþjálfun (D. L. Damiano,
Kelly, o.fl., 1995). Nýlega rannsökuðu Lee og kollegar (2009) hvernig víðtæk
styrktarþjálfun handa með miklum endurtekningum og ákefð á tveimur börnum
með helftarlömun og fjórlömun hreyfihömlunina. Í rannsóknini var notast við
comprehensive hand repetitive intensive strengthening training (CHRIST).
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á vöðvastækkun á upphandleggsvöðva
og extensor Carpi radialis, auk þess var framför í tengslum við vöðvastyrk og
virkni í efri útlimum (D. R. Lee o.fl., 2009). CHRIST var þróað á sameiginlega
samþættingu bestu klínísku vísbendinga (Dodd o.fl., 2002). Einnig voru
rannsökuð langtímaáhrif á umfangsmikilli styrktarþjálfun CHRIST á höndum með
hárri ákefð og endurtekningum. Könnuð var formbreyting vöðva, hreyfing og
tengsl hreyfivirkni hjá börnum með CP. Tíu börn á aldrinum 6 til 11 ára tóku þátt
í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar var að aukin vöðvastyrkur, stærð
vöðva, hreyfing og hreyfivirkni jókst verulega eftir 10 vikna íhlutun þrisvar
sinnum í viku, og langtímaáhrif héldust jafnvel eftir þriggja mánaða eftirfylgni.
Þetta er fyrsta rannsóknin sem undirstrikar langtíma áhrif á efri útlima
styrktarþjálfun með kerfinu CHRIST hjá börnum með CP (J. A. Lee o.fl., 2013).

Áhrif styrktarþjálfun fullorðna með CP
Flestir fullorðnir með CP taka ekki þátt í skipulagðri hreyfingu sem getur
viðhaldið vöðvastyrk þeirra (Andersson og Mattsson, 2001). Því eru fullorðnir
einstaklingar með CP, einkum þeir sem eru með meiri líkamlega skerðingu mun
líklegri til að eiga við stoðkerfisvandamál, eins og liðskekkju eða liðbólgu
breytingar vegna langtíma óeðlilegrar liðlegu (Andersson og Mattsson, 2001;
Heller, Ying Gs, Rimmer og Marks, 2002). Í nýlegri rannsókn á 686
einstaklingum með CP á aldrinum 16 - 61 ára, kom í ljós að einstaklingar eldri en
40 ára með CP byrja oft að missa sjálfstæða hreyfigetu. Þar með verða þeir háðari
aðstoð til að framkvæma margar mikilvægar athafnir daglegs lífs (Ando og Ueda,
2000). Því er oft markmið í meðferð fullorðinna með CP að styrkja vöðva.
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Rannsakendur könnuðu vöðvastyrk hjá fullorðnum með CP og sýndu þær fram á
aukin vöðvastyrk eftir 10 vikna mótstöðu styrktarþjálfun (Andersson, Grooten,
Hellsten, Kaping og Mattsson, 2003; Taylor, Dodd og Larkin, 2004). Aðeins
nokkrar rannsóknir hafa metið áhrif framsækinnar styrktarþjálfunar fyrir fullorðna
með CP (Andersson o.fl., 2003). Í rannsókn Andersson og kollega (2003) voru
könnuð áhrif af 10 vikna styrktarþjálfun fyrir tíu einstaklinga á aldrinum 23 - 47
ára á göngudeild með fötlunina diplegia, samanborið við viðmiðunarhóp
(Andersson o.fl., 2003). Verulegar framfarir voru tilkynntar í vöðvastyrk og
hagnýtri virkni í tilraunahópnum sem mæld er með sjálfvöldum gönguhraða, vídd
D (standandi athafnir) og E (göngu, hlaupa og stökk hreyfingum) af Gross motor
functions mælingum, og tímasettar ,,up and go” prófið.
Rannsóknin

kannaði

hvort

samfélagsbyggð

framsækin

viðnáms

styrktarþjálfun gæti bætt vöðvastyrk og hagnýta virkni í hópi fullorðinna með CP
sem þarfnast mikillar aðstoðar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi aukningu á
styrk í fótleggjum og höndum þátttakanda og einnig framför í ,,sit-to-stand”
prófinu eftir tíu vikna styrktarþjálfun (Taylor o.fl., 2004).
Þessi rannsókn bætist við samansafn sönnunargagna um að styrktarþjálfun
geti verið gagnleg fyrir fólk með CP. Með því að sýna styrktarþjálfun ávinning
fyrir fullorðna með CP sem þarfnast mikils stuðnings vegna minnkandi
líkamlegrar hreyfigetu í tengslum við öldrun (Taylor o.fl., 2004).
Anderson & Mattsson (2001) rannsökuðu göngugetu hjá fullorðnum með
CP og komust að því að 79% þeirra sem eru með hreyfihömlunina diplegia gátu
gengið með eða án hjálpartæki, en í 51% tilvika hafði þessi eiginleiki smám
saman minnkað og 9% af þeim höfðu hætt að ganga. Einn þáttur sem gæti útskýrt
skerta göngugetu einkennist af flexion í hné eða mjöðm og veikleika í
lærfjórhöfða (D. L. Damiano, Kelly, o.fl., 1995).

Hagnýt þjálfun
Hugtakið hagnýtni er í meginatriðum tilgangur. Þegar fjallað er um hagnýtni er
verið að segja að eitthvað hafi tilgang. Þegar notast er við hugtakið hagnýtni í
þjálfun íþróttar þá er um tilgang íþróttaþjálfunar að ræða (Boyle, 2016).
Breytingar hafa átt sér stað undanfarin 10 ár í þá átt að gera þjálfun meira hagnýta.
Sjúkraþjálfarar hófu byltinguna eins og oft áður og hagnýt þjálfun var hægt og
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rólega samþykkt af þjálfurum og einkaþjálfurum (Boyle, 2009). Hugtakið hagnýt
þjálfun hefur oft verið misskilið og ranglega notað hjá mörgum þjálfurum og
íþróttamönnum frá því að hugtakið var fyrst notað í íþróttum eða um þjálfun
íþróttamannagar (Boyle, 2016). Sérhæfð þjálfun er hugtak sem felur í sér að
ákveðnar

hreyfingar

og

hreyfimynstur

sem

ætlað

er

sérstaklega

til

einstaklingsíþrótta, og hefur hugtakið oft verið notað til að lýsa hugtakinu hagnýt
þjálfun (Boyle, 2016). Sérhæfð þjálfun fer fram með íþróttamanninn á
æfingavelli, braut eða á dýnum, en í þrek og styrktarþjálfuninni er unnið að því að
bæta tiltekið ástand og styrkja íþróttamanninn (Boyle, 2016). Íþróttamaðurinn er
undirbúin fyrir þátttöku í sinni íþróttagrein með hagnýtri þjálfun, hún er ekki
ætluð til þess að nota eina íþrótt til þess að þjálfa íþróttamenn fyrir aðra íþrótt, það
nefnist kross-þjálfun (Boyle, 2016). Margar hugmyndir um hagnýta þjálfun eru
þróaðar af þjálfurum og byggist upp á að þjálfa styrk, hraða og kraft til að bæta
árangur og draga úr tíðni meiðsla hjá íþróttamönnum (Boyle, 2016). Aðalatriðið
er að taka þær hugmyndir t.d. frá frjálsíþróttaþjálfurum eða kraftlyftingar
sérfræðingum og beita þeim á gagnlegan hátt á íþróttamennina. Hagnýt þjálfun
snýst um að kenna íþróttamönnum hvernig á að höndla eigin líkamsþyngd við
þjálfun. Í byrjun notar þjálfarinn líkamsþyngd sem viðnám, hann leggur áherslu á
að notast við æfingar sem eru skilvirkar fyrir þátttakendur. Innihald hagnýtrar
þjálfunar tekur viljandi fyrir jafnvægi og stöðuskynjun með því að notast
við einhliða æfingar (Boyle, 2016). Hún felur meðal annars í sér einfaldar útgáfur
af good morning, hnébeygjum, framstigi, ýta og toga. Tilgangurinn er að veita
samfelldar æfingar sem kenna íþróttamönnum að höndla eigin líkamsþyngd á
öllum plönum hreyfingar (Boyle, 2016).

Lausnamiðuð þjálfun
Lausnamiðuð þjálfun er í samræmi við nútíma reglur hreyfináms og hyglir
sérstaklega þjálfun sem felur í sér iðkun hreyfinga, sem á sérstaklega við um
fyrirhugaðar niðurstöður og eru hjálplegar einstaklingnum. Á síðasta áratug hefur
lausnamiðuð þjálfun náð vaxandi vinsældum sem endurhæfing með því markmiði
að bæta hreyfifærni. Nýlegar rannsóknir hafa kannað áhrif lausnamiðaðrar
þjálfunar sem inniheldur þjálfun á hagnýtri hreyfingu. Niðurstöður þjálfunar hafa
sýnt

fram

á

hagnýtt

ástand

bættist

hjá

þeim

einstaklingum

með

miðtaugakerfissjúkdóma (Dean, Richards og Malouin, 2000; Leroux, Pinet og
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Nadeau, 2006; Peurala o.fl., 2005; Richards o.fl., 1993; Salbach o.fl., 2004;
Smith, Silver, Goldberg og Macko, 1999).

Verkefni við hæfi
Mihaly Csikszenthihaley (2008) þróaði Flow–kenninguna sem fjallar um
mikilvægi þess að einstaklingar fái verkefni við hæfi og sé í samræmi við færni og
áhuga þeirra. Með því næst hámarksárangur og einstaklingurinn nýtur sín með því
að ná árangri. Þegar litið er á hvað flow-kenningin leggur áherslu á er það að
einstaklingurinn fái ekki verkefni sem reynast honum of krefjandi eða of auðveld.
Of krefjandi verkefni getur leitt til þess að einstaklingurinn fái mikla streitu eða
kvíða. Of auðvelt verkefni getur leitt til þess að einstaklingnum leiðist. Því talar
Mihaly um að hæfilega erfitt og krefjandi verkefni getur bæði ögrað
einstaklingnum og á sama tíma ýtt undir bætingu og áhuga (Csikszentmihalyi,
2008).

Mynd 5. Flow kenninginn (Csikszentmihalyi, 2008)

Hvernig æfingar eru rannsakendur að notast við?
Rannsóknir eru almennt sammála því að styrktarþjálfun sé nauðsynlegt fyrir
einstaklinga með CP (Andersson o.fl., 2003; Eek, Tranberg, Zügner, Alkema og
Beckung, 2008; J. A. Lee o.fl., 2013; McBurney, Taylor, Dodd og Graham, 2003;
Salem og Godwin, 2009; Scholtes o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2004; Unger, Faure og
Frieg, 2006) Þegar litið er á hvað rannsakendur leggja áherslu á hjá einstaklingum
með CP má segja að bætt göngulag sé þeim mikilvægt (Andersson o.fl., 2003; Eek
o.fl., 2008; McBurney o.fl., 2003; Scholtes o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2004; Unger
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o.fl., 2006). Þær rannsóknir sem skoða göngulag vilja leggja áherslu á að styrkja
vöðva í kringum mjöðm, hné og ökkla má nefna ýmsar æfingar sem eru mikið
notaðar í þeim rannsóknum t.d. leg press, knee extension, heel rises, hip extension,
step up og margt fleira (Andersson o.fl., 2003; Eek o.fl., 2008; McBurney o.fl.,
2003; Scholtes o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2004; Unger o.fl., 2006). Einnig eru
rannsóknir sem leggja áherslu á að styrkja efri líkama (Scholtes o.fl., 2012; Taylor
o.fl., 2004), þar er má nefna æfingartækið CHRIST (J. A. Lee o.fl., 2013) sem
hefur komið vel út í rannsóknum.
Að taka við einstakling með CP í þjálfun krefst mikillar lausnamiðunar
nálgunar þar sem þeir einstaklingar eiga erfitt með að framkvæma ýmsar
hreyfingar. Í niðurstöðum verður lögð áhersla á mjaðmir, hné, kvið, bak og efri
búk æfingar sem hægt er að notast við fyrir einstaklinga með CP. Áherslan verður
á því að byrja á grunnstyrktaræfingum og sýna stignun af æfingum.

Styrktaræfingar
Armbeygja
Armbeygjur eru líkamsþyngdaræfingar sem flest allir kannast við og hafa gert
einhvern tíman á lífsleiðinni, þær byggjast á loftfirrtri vöðvavinnu þar sem álagið
er mest á vöðva í brjósti, öxlum og handleggjum (Beach, Howarth og Callaghan,
2008). Yfirleitt eru armbeygjur notaðar við styrktar- og þrekþjálfun barna og
fullorðinna. Armbeygjur hafa verið mælikvarði á almennan styrk um árabil og
hafa þær oft verið notaðar í mælingum og prófum á líkamlegri getu einstaklinga
(Baumgartner, Hales, Hyuk Chung, Suhak Oh og Wood, 2004; Fielitz, Coelho,
Horne og Brechue, 2016; Se-yeon Park og Won-gyu Yoo, 2013).
Við framkvæmd armbeygja er mikilvægt að einstaklingur haldi beinni
líkamsstöðu allan tíman. Armbeygjur á tám eru framkvæmdar með hendur í
axlarbreidd, bakið beint, höfuðið beint og upp á tábergi. Armbeygjur á hnjám er
framkvæmdar alveg eins og armbeygjan á tám nema einstaklingur er á hnjánum
en ekki upp á tábergi (Haff og Dumke, 2012).

Hnébeygja
Hnébeygjur eru æfingar sem hægt er að gera með eigin líkamsþyngd og með
lóðum. Almenna skilgreiningin á hnébeygju er beygja á ökklum, hnjám og
mjöðmum í jafnfættri stöðu og krefst liðleika í þeim liðamótum (Sriwarno,
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Shimomura, Iwanaga og Katsuura, 2008). Hreyfimynstur hnébeygju útfærist vel
inn í þarfir daglegs lífs sem dæmi má nefna að standa upp og niður úr stól eða að
lyfta upp hlut eins og kassa eða tösku (Aaberg, 2006). Yfirleitt eru hnébeygjur
notaðar í íþróttum, lyftingum og endurhæfingu, og er góð styrktaræfing fyrir börn
og fullorðna, þeir vöðvahópar sem vinna mesta álagið eru mjaðmarréttu vöðvarnir
(glutes, hamstrings og hip adductors) og hnéréttu vöðvarnir (quadriceps) og
bakréttuvöðvarnir (spinal extensors) (Aaberg, 2006).
Við framkvæmd hnébeygja er mikilvægt að einstaklingur haldi
líkamsstöðu réttri. Hnébeygjur eru framkvæmdar með fætur í axlarbreidd og
örlítið út, um 10 – 15° og getur það aukist eftir liðleika einstaklinga, brjóst- og
mjóbakið örlítið bogið og spennt, brjóstkassinn spenntur fram, þyngd á hælum og
passa að þeir lyftist ekki upp, einnig passa upp á að hné fari ekki inn, í svokallaða
valgus stöðu (Boyle, 2016).

Mjaðmarétta
Mjaðmarétta er æfing sem hægt er að gera með eigin líkamsþyngd, teygjum og
lóðum. Þeir vöðvahópar sem vinna mestu vinna í mjaðmaréttu eru rassvöðvarnir
og aftan lærisvöðvarnir (Boyle, 2016). Til eru ýmsar útfærslur af mjaðmaréttum
hvort sem þær eru gerðar á gólfi, bekk, eða bolta. Mjaðmaréttur á gólfi eru
framkvæmdar liggjandi á gólfinu með fætur í axlar breidd, beygða í um 90° og tær
vísa beint fram, mjöðmum er lyft upp þar til hné, mjaðmir og axlir eru í beinni
línu. Mjaðmaréttur á bekk og bolta eru framkvæmdar mjög svipað nema
einstaklingur liggur á brjóstbakinu upp á bekk eða bolta (Boyle, 2016).

Upphífing
Upphífingar eru yfirleitt framkvæmdar með upphífingastöng, upphífingarekka eða
álíka, hægt er að framkvæma hreyfinguna með eigin líkamsþyngd, teygjum og
lóðum. Þeir vöðvahópar sem vinna mest í upphífingum eru bakvöðvarnir,
axlarvöðvarnir og vöðvar í handleggjum (Aaberg, 2006). Til eru ýmsar útfærslur
af upphífingum sem dæmi má nefna chin-up, pull-up og parrellel-grip pull-up.
Munurinn á milli æfinganna er gripið á stönginni með því að breyta því reynum
við mismunandi á hvern vöðvahóp fyrir sig (Boyle, 2016).
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Framkvæmd upphífingar felst í því að einstaklingur togar sig upp þannig
að höfuð fer yfir stöngina, mikilvægt er að rétt sé alveg úr olnboga áður en næsta
upphífing er framkvæmd. Gripið á stöng er um 30 - 36 cm breidd (Boyle, 2016).

Búk æfingar
Þegar talað er um búkæfingar eru það æfingar sem styrkja allt miðsvæði líkamans
og þeir vöðvahópar sem áherslan er að styrkja er rectus abdominis, transversus
abdominis, multifidus muscles, internal og exernal obliques, quadratus lumborum,
spinal erectors, gluteal, hamstring hip rotator groups. Þessir vöðvar eru
lykilatriði þegar kemur að efri og neðri búkstyrk. Til eru ýmsar útfærslur af
búkæfingum sem dæmi má nefna planki, davies, stjörnubak, pallof press, bak hipp
og margt fleira (Boyle, 2016).
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Aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur í verkefninu voru tveir á aldrinum 16 og 21 ára. Báðir þátttakendur
eru með cerebral palsy, annar er með helftarlömun og hinn með fjórlömun.
Þátttakandinn með fjórlömunina notast við hjólastól til þess að komast um.
Þátttakendur voru valdir með hentugleika úrtaki, annar er iðkandi æfir hjá
rannsakanda en hinn þekkir leiðbeinanda verkefnisins.

Mælitæki
Mælitækin sem notast var við voru lóð (handlóð, ketilbjöllur og lóðplötur),
hnébeygjurekki, bekkur, upptökuvél, tölva, teygjur og niðurtogsvél. Lóð, teygjur,
niðurtogsvél, bekkur og hnébeygjurekki var notað til þess að framkvæma þær
æfingar sem voru lagðir fyrir einstaklinga. Notast var við upptökuvél til þess að
taka upp æfingar og síðan unnið úr myndböndum og myndum í tölvu.

Framkvæmd
Framkvæmd mælinga fór fram í lyftingarsal FH í Kaplakrika. Þátttakendur voru
fengnir til þess að framkvæma ýmsar tegundir æfinga. Æfingarnar voru teknar upp
á hlið og að framan. Þær æfingar sem ákveðið var að gera voru mjaðmarétta,
hnébeygja, armbeygja, upphífing og þrjár búkæfingar (davies, stjörnubak og
pallof press). Eftir að ákveðið var hvaða æfingar yrðu fyrir valinu var farið í að
finna fimm stignunaræfingar sem gætu hjálpað þjálfurum við að styrkja
einstaklinga í æfingunum.
Mjaðmarétta
Áherslan var lögð á framkvæmd mjaðmarétta, einstaklingarnir áttu að framkvæma
hreyfinguna eins vel og þeir gátu. Það sem þeir áttu að hafa í huga var að halda
spennu á búk, hugsa um að þrýsta hælum niður í gólf, hafa fætur í 90° þegar réttan
var framkvæmd. Einnig áttu þeir að passa að hné færu ekki í valgus stöðu við
framkvæmd og halda líkamsstöðu eins beinni og þeir gátu.
Einstaklingur A: Framkvæmd mjaðmaréttu fór þannig fram að fyrsta útfærsla
mjaðmarétta var liggjandi á gólfi þar sem einstaklingurinn lyftir upp mjöðm með
teygju undir mjóbaki. Önnur útfærsla mjaðmaréttanna var einnig liggjandi á
gólfinu og einstaklingurinn lyftir upp mjöðm án stuðnings. Þriðja útfærsla
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mjaðmaréttanna var framkvæmd liggjandi og einstaklingurinn lyftir upp mjöðm
með teygju milli hnjánna. Fjórða útfærslan var mjaðmarétta á öðrum fæti sem var
framkvæmd liggjandi á gólfinu með annan fótinn upp í loftið. Fimmta útfærslan
var framkvæmd á gólfinu með þyngd.
Einstaklingur B: Framkvæmd mjaðmaréttu fór þannig fram að fyrsta útfærsla
mjaðmarétta var liggjandi á gólfi þar sem einstaklingurinn lyftir upp mjöðm.
Önnur útfærsla fór einnig fram liggjandi á gólfinu með teygju milli hnjánna.
Þriðja útfærsla mjaðmarétta á öðrum fæti var framkvæmd liggjandi með annan
fótinn upp í loftið. Fjórða útfærsla framkvæmd upp á kassa með þyngd. Fimmta
útfærsla var framkvæmd með þyngd og teygju milli hnjánna.
Hnébeygja
Áhersla var lögð á framkvæmd hnébeygjuna, einstaklingarnir áttu að framkvæma
hreyfinguna eins vel og þeir gátu. Það sem þeir áttu að hafa í huga var að halda
spennu á búk, hugsa um að þrýsta hælunum niður í gólf og hafa í huga að hné
detti ekki í valgus stöðu á meðan hreyfinginn átti sér stað, eins áttu þeir að horfa
beint áfram.
Einstaklingur A: Framkvæmd hnébeygja hjá einstakling A fór þannig fram að
fyrsta útfærsla hnébeygjanna var framkvæmd á bekk þar sem einstaklingur
stendur upp og fær aðstoð niður. Í annarri útfærslu var einstaklingurinn einnig á
bekk og stóð hann upp og settist niður á teygju. Í þriðju útfærslu stóð
einstaklingurinn upp og settist. Í fjórðu útfærslu hnébeygjunnar var hann einnig á
bekk og stóð einstaklingurinn upp og settist niður með þyngd. Í fimmtu útfærslu
hnébeygjunnar framkvæmdi einstaklingurinn hnébeygju á teygju.
Einstaklingur B: Framkvæmd hnébeygju hjá einstakling B fór þannig fram að
fyrsta útfærsla var að standa upp og setja niður á bekk. Önnur útfærsla
hnébeygjunnar var framkvæmd með þyngd og átti hann að standa upp og setjast
niður. Í þriðju útfærslu framkvæmdi hann goblet hnébeygju þar sem hann heldur á
þyngd fyrir framan brjóstkassa. Fjórða útfærslan var framkvæmd með þyngd á
bakinu og settist hann niður og stóð upp á bekk. Í fimmtu útfærslu framkvæmdi
hann venjulega hnébeygju með þyngd á bakinu með upphækkun undir hælum.
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Búkæfingar
Áhersla var lögð á framkvæmd búkæfinga, einstaklingarnir áttu að framkvæma
hreyfinguna eins vel og þeir gátu. Það sem þeir áttu að hafa í huga var að halda
spennu á búk, horfa beint og halda líkamsstöðu eins beinni og þeir gátu.
Einstaklingur A : Framkvæmd búkæfinga hjá einstakling A fór þannig fram að
byrjað var að fá hann til þess að framkvæma davies þar sem hann var í armbeygju
stöðu á hnjám og átti að snerta úlnlið og olnboga með annarri hendinni og halda
stöðu á meðan. Önnur æfingin var pallof press þar sem einstaklingurinn situr og
heldur þvert á strekktri teygju og færir hendur fram og til baka frá brjóstkassa.
Þriðja æfingin var stjörnubak hún fólst í sér að liggja á kviðnum og lyfta höndum
og fótum upp og niður samtímis.
Einstaklingur B: Framkvæmd búk æfingar hjá einstakling B fór þannig fram að
byrjað var að fá hann til að framkvæma davies þar sem hann var í armbeygju
stöðu á hnjám og átti að snerta öxl með annarri hendinni til skiptist og halda stöðu
á meðan. Önnur æfingin var pallof press þar sem einstaklingurinn stendur og
heldur þvert á strekktri teygju og færir hendur fram og til baka frá brjóstkassa.
Þriðja æfingin var stjörnubak hún fólst í sér að liggja á kviðnum og lyfta höndum
og fótum upp og niður samtímis.
Armbeygjur
Áhersla var lögð á framkvæmd armbeygja, einstaklingarnir áttu að framkvæma
hreyfinguna eins vel og þeir gátu. Það sem þeir áttu að hafa í huga var að halda
spennu á búk, passa að olnbogi fari fyrir aftan öxl, hendur í axlarbreidd, horfa
beint niður og halda líkamsstöðu eins beinni og þeir gátu.
Einstaklingur A: Framkvæmd armbeygja fór þannig fram að fyrsta útfærsla
armbeygja var framkvæmd með teygju bak við brjóstbak og höndum þrýst beint
fram sitjandi. Önnur útfærsla armbeygja var framkvæmd á hnjám með upphækkun
og teygju undir brjóstkassa. Þriðja útfærsla armbeygja var framkvæmd á hnjám
með teygju undir brjóstkassa. Fjórða útfærsla armbeygja var framkvæmd á hnjám
án stuðning. Fimmta útfærsla armbeygja var framkvæmd á tám með teygju undir
brjóstkassa.
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Einstaklingur B: Framkvæmd armbeygjunar fór þannig fram að fyrsta útfærsla
armbeygja var framkvæmd upp við vegg. Einstaklingurinn stóð hálfan metra frá
veggnum og framkvæmdi armbeygjuna standandi. Önnur útfærsla armbeygja var
framkvæmd þannig að einstaklingurinn var með hendur upp á kassa. Þriðja
útfærsla armbeygja var framkvæmd á hnjám. Fjórða útfærsla var framkvæmd á
tám með teygju undir brjóstkassa. Fimmta útfærsla var framkvæmd á tám.
Upphífingar
Áhersla var lögð á framkvæmd upphífinga, einstaklingarnir áttu að framkvæma
hreyfinguna eins vel og þeir gátu. Það sem þeir áttu að hafa í huga var að halda
spennu á búk, hugsa um að toga beint niður og halda líkamsstöðu eins beinni og
þeir gátu.
Einstaklingur A: Framkvæmd upphífinga fór þannig fram að fyrsta útfærsla
upphífinga var framkvæmd í niðurtogsvél þar sem einstaklingurinn vinnur í
eccentrískri vinnu frá brjóstkassa. Önnur útfærsla upphífinga var framkvæmd með
teygju þar sem einstaklingurinn vinnur í eccentrískri vinnu frá brjóstkassa. Þriðja
útfærsla upphífinga var framkvæmd í niðurtogsvél þar sem einstaklingurinn togar
stöng að brjóstkassa og vinnur í eccentrískri vinnu til baka. Í fjórðu útfærslu
vinnur einstaklingurinn með teygju og togar teygju að brjóstkassa og vinnur
eccentríska vinnu til baka. Í fimmtu útfærslu framkvæmir einstaklingurinn
upphífingu með teygju.
Einstaklingur B: Framkvæmd upphífinguna fór þannig fram að fyrsta útfærsla
upphífinga var framkvæmd í niðurtogsvél þar sem einstaklingurinn togar að
brjóstkassa og vinnur eccentríska vinnu til baka. Önnur útfærsla upphífinga var
framkvæmd með teygju þar sem einstaklingurinn togar teygjuna niður að
brjóstkassa og vinnur einnig eccentríska vinnu til baka. Þriðju útfærslu upphífinga
fólst í því að einstaklingurinn heldur í slá með teygju og hoppar upp og lætur sig
síga niður (eccentrísk vinna). Í fjórðu útfærslu framkvæmir einstaklingurinn
upphífinguna alveg eins og í þriðju nema fær ekki teygju. Í fimmtu útfærslu
upphífinga framkvæmir einstaklingurinn upphífingu í teygju.
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Úrvinnsla
Úrvinnsla gagnanna fór fram með því að vinna úr gögnum í tölvu. Myndböndin
voru greind og áhersluatriðið hreyfingar voru tekin fyrir. Myndvinnslu forritið
sem notast var við heitir iMovie.
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Handbók um lausnamiðaða styrktarþjálfun fyrir einstaklinga
með cerebral palsy.
Hnébeygjur
Hnébeygjur eru líkamsþyngdar- og þyngdaræfingar sem byggist á loftfirrtri
vöðvavinnu þar sem álagið er mest á mjaðmarréttu vöðvana (glutes, hamstrings
og hip adductors) og hnéréttu vöðvana (quadriceps) og bakréttu vöðvarnir (spinal
extensors) (Aaberg, 2006). Við framkvæmd hnébeygja er mikilvægt að
einstaklingur haldi líkamsstöðu réttri. Hnébeygjur eru framkvæmdar með fætur í
axlar breidd og örlítið út, um 10 – 15° og getur aukist eftir liðleika einstaklinga,
brjóst- og mjóbakið örlítið bogið og spennt, brjóstkassinn spenntur upp, þyngd á
hælum og passa að þeir lyftist ekki upp, einnig passa upp á að hné fari ekki inn í
svokallaða valgus stöðu (Boyle, 2016). Á Mynd 6 – 15 og myndbandi 1 og 2 má
sjá stignun hnébeygja hjá einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun.
Myndband 1. Einstaklingur A
Myndband 2. Einstaklingur B
Einstaklingur A

A.

B.

Mynd 6 a og b. Fyrsta útfærslan af hnébeygju einstaklings A, fólst í því að standa upp úr stólnum og fá
aðstoð aftur í stólinn
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A.

B.

Mynd 7 a og b. Önnur útfærslan af hnébeygju einstaklings A, fólst í því að standa og setjast niður á teygju,
teygjan var notuð til þess að aðstoða einstakling við hreyfinguna

A.

B.

Mynd 8 a og b. Þriðja útfærslan af hnébeygju einstaklings A, sem fólst í því að standa og setjast upp án
aðstoðar.
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A.

B.

Mynd 9 a og b. Fjórða útfærslan af hnébeygju einstaklings A, fólst í því að standa og setjast upp með
handlóð í sitthvor hendi.

A.

B.

Mynd 10 a og b. Fimmta útfærslan af hnébeygju einstaklings A, sem fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
hnébeygju á teygju.
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Einstaklingur B

A.

B.

Mynd 11 a og b. Fyrsta útfærslan af hnébeygju einstaklings B, fólst í því að stand upp og setjast í stól.

A.

B.

Mynd 12 a og b. Önnur útfærslan af hnébeygju einstaklings B, fólst í því að standa upp og setjast í stól með
handlóð.
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A.

B.

Mynd 13 a og b. Þriðja útfærslan af hnébeygju einstaklings B, fólst í því að framkvæma goblet squats.

A.

B.

Mynd 14 a og b. Fjórða útfærslan af hnébeygju einstaklings B, fólst í því að framkvæma hnébeygjur með
þyngd á bakinu og setjast á kassa og standa upp.
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A.

B.

Mynd 15 a og b. Fimmta útfærslan af hnébeygju einstaklings B, fólst í því að framkvæma hnébeygju með
þyngd á bakinu með upphækkun undir hælum.

Upphífingar
Upphífingar eru líkamsþyngdaræfingar sem byggjast á loftfirrtri vöðvavinnu þar
sem álagið er mest á bakvöðvum, axlarvöðvum og vöðvum í handleggjum
(Aaberg, 2006). Til eru ýmsar útfærslur af upphífingum sem dæmi má nefna chinup, pull-up og parrellel-grip pull-up. Munurinn á milli æfinganna er gripið á
stönginni með því að breyta því reynum við mismunandi á hvern vöðvahóp fyrir
sig (Boyle, 2016). Framkvæmd upphífingar felst í því að einstaklingur togar sig
upp þannig að höfðu fer yfir stöngina, mikilvægt er að rétt sé alveg úr olnboga
áður en næsta upphífing er framkvæmd. Gripið á stöng er um 30 - 36 cm breidd
(Boyle, 2016). Á Mynd 16 – 25 og myndbandi 3 og 4 má sjá stignun upphífingar
hjá einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun.
Myndband 3. Einstaklingur A
Myndband 4. Einstaklingur B
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Einstaklingur A

A.
B.
Mynd 16 a og b. Fyrsta útfærslan af upphífingu einstaklings A, fór fram í niðurtogsvél og fólst í því að
einstaklingur vinnur í eccentrískri vinnu frá brjóstkassa.

A.

B.

Mynd 17 a og b. Önnur útfærslan af upphífingu einstaklings A, fór fram með teygju og fólst í því að
einstaklingur vinnur í eccentrískri vinnu frá brjóstkassa
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A.

B.

Mynd 18 a og b. Þriðja útfærslan af upphífingu einstaklings A, fór fram í niðurtogsvél og fólst í því að toga
stöng að brjóstkassa og vinna eccentrískta vinnu til baka.

A.
Mynd 19 a og b. Fjórða útfærslan af upphífingu einstaklings A, fór fram með teygju og fólst í því að
einstaklingur togar teygju að brjóstkassa og vinnur eccentríska vinnu til baka.
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B.

A.

B.

Mynd 20 a og b. Fimmta útfærslan af upphífingu einstaklings A, fór fram með teygju og upphífingastöng,
einstaklingur framkvæmir upphífingu í teygju.

Einstaklingur B

A.

B.

Mynd 21 a og b. Fyrsta útfærslan af upphífingu einstaklings B, fór fram í niðurtogsvél og fólst í því að toga
stöng að brjóstkassa og vinna eccentríska vinnu frá brjóstkassa.
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A.

B.

Mynd 22 a og b. Önnur útfærslan af upphífingu einstaklinsg B, fólst í því að toga teygju niður að brjóstkassa
og vinna eccentríska vinnu frá brjóstkassa.

A.

B.

Mynd 23 a og b. Þriðja útfærslan af upphífingu einstaklings B, fór fram með teygju og upphífingastöng,
einstaklingur “hoppar” og lætur sig síga niður vinnur í eccentrískri vinnu
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A.

B.

Mynd 24 a og b. Fjórða útfærslan af upphífingu einstaklings B, fór fram með upphífingastöng einstaklingur
hoppar og lætur sig síga niður, vinnur í eccentrískri vinnu.

A.

B.

Mynd 25 a og b. Fimmta útfærslan af upphífingu einstaklings B, fór fram með teygju og upphífingarstöng
einstaklingur framkvæmir upphífingu í teygju.
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Mjaðmarétta
Mjaðmaréttur eru líkamsþyngdar- og þyngdaræfingar sem byggjast á loftfirrtri
vöðvavinnu þar sem álagið er mest á rassvöðvum og aftanlærisvöðvum (Boyle,
2016). Til eru ýmsar útfærslur af mjaðmaréttum hvort sem þær eru gerðar á gólfi,
bekk, eða bolta. Mjaðmaréttur á gólfi eru framkvæmdar liggjandi á gólfinu með
fætur í axlar breidd , beygðar í 90° og tær vísa beint fram, mjöðmum er lyft upp
þar til hné, mjaðmir og axlir eru í beinni línu. Mjaðmaréttur á bekk og bolta eru
framkvæmdar mjög svipað nema einstaklingur liggur á brjóstbakinu upp á bekk
eða bolta (Boyle, 2016). Á Mynd 26 – 35 og myndbandi 5 og 6 má sjá stignun
mjaðmarétta hjá einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun.
Myndband 5. Einstaklingur A
Myndband 6. Einstaklingur B

Einstaklingur A

A.

B.

Mynd 26 a og b. Fyrsta útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu liggjandi á gólfi með teygju undir mjóbaki til að aðstoða við lyftu.

A.
Mynd 27 a og b. Önnur útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu liggjandi á gólfi.
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B.

A.

B.

Mynd 28 a og b. Þriðja útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu liggjandi á gólfi með teygju milli hnjánna.

A.

B.

Mynd 29 a og b. Fjórða útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
annar fótar mjaðmaréttu.

A.
Mynd 30 a og b. Fimmta útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu á gólfi með þyngd.

Einstaklingur B

A.
B.
Mynd 31 a og b. Fyrsta útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings B, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu liggjandi á gólfinu.
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B.

A.
B.
Mynd 32 a og b. Önnur útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings B, sem fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu liggjandi á gólfinu með teygju milli hnjánna.

A.
Mynd 33 a og b. Þriðja útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings B , fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
annars fótar mjaðmaréttu liggjandi á gólfinu.

A.
B.
Mynd 34 a og b. Fjórða útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings B, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu upp á kassa með þyngd.
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B.

A.
B.
Mynd 35 a og b. Fimmta útfærslan af mjaðmaréttu einstaklings B, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
mjaðmaréttu upp á kassa með þyngd og teygju milli hnjánna.

Armbeygjur
Armbeygjur eru líkamsþyngdaræfingar sem byggjast á loftfirrtri vöðvavinnu þar
sem álagið er mest á vöðvum í brjósti, öxlum og handleggjum (Beach o.fl., 2008).
Við framkvæmd armbeygja er mikilvægt að einstaklingur haldi beinni
líkamsstöðu í gegnum alla hreyfinguna. Armbeygjur á tám er framkvæmdar með
hendur í axlarbreidd, bakið beint, höfuðið beint og upp á tábergi. Armbeygjur á
hnjám er framkvæmt alveg eins nema einstaklingur er á hnjám en ekki upp á
tábergi (Haff og Dumke, 2012). Á Mynd 36 - 45 og myndbandi 7 og 8 má sjá
stignun armbeygja hjá einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun.
Myndband 7. Einstaklingur A
Myndband 8. Einstaklingur B
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Einstaklingur A
This image cannot currently be displayed.

A.

B.

Mynd 36 a og b. Fyrsta útfærslan af armbeygjum einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
armbeygju með teygju.

A.

B.

Mynd 37 a og b. Önnur útfærslan af armbeygjum einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
armbeygju á hnjám með teygju undir brjóstkassa með upphækkun.

A.
Mynd 38 a og b. Þriðja útfærslan af armbeygjum einstaklings A, fólst í því að einstaklingur framkvæmdi
armbeygjur á hnjám með teygju undir brjóstkassa án upphækkun.
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B.

A.

B.

Mynd 39 a og b. Fjórða útfærslan af armbeygjum einstaklings A, fólst í að einstaklingur framkvæmdi
armbeygjur á hnjám án stuðnings.

A.
B.
Mynd 40 a og b. Fimmta útfærslan af armbeygjum einstaklings A, fólst í að einstaklingur framkvæmdi
armbeygjur á tám með teygju undir brjóstkassa.
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Einstaklingur B

A.
B.
Mynd 41 a og b. Fyrsta útfærslan af armbeygjum einstaklings B, fólst í að einstaklingur framkvæmdi
armbeygju upp við vegg.

A.
B.
Mynd 42 a og b. Önnur útfærslan af armbeygjum einstaklings B, fólst í að einstaklingur framkvæmdi
armbeygju með hendur upp á kassa.

A.
B.
Mynd 43 a og b. Þriðja útfærslan af armbeygjum einstaklings B, sem fólst í að einstaklingur framkvæmdi
armbeygju á hnjám.
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A.

B.

Mynd 44 a og b. Fjórða útfærslan af armbeygjum einstaklings B, fólst í að einstaklingur framkvæmdi
armbeygju á tám með teygju undir brjóstkassanum.

A.

B.

Mynd 45 a og b. Fimmta útfærslan af armbeygjum einstaklings B, fólst í að einstaklingur framkvæmdi
armbeygju á tám.

Búk æfingar
Búk æfingar eru æfingar sem styrkja allt miðsvæði líkamans og þeir vöðvahópar
sem áherslan er að styrkja er rectus abdominis, transversus abdominis, multifidus
muscles, internal og exernal obliques, quadratus lumborum, spinal erectors,
gluteal, hamstring hip rotator groups. Þessir vöðvar eru lykilatriði þegar kemur
að efri og neðri búkstyrk. Til eru ýmsar útfærslur að búkæfingum sem dæmi má
nefna planki, davies, stjörnubak, pallof press, bak hipp og margt fleira (Boyle,
2016). Á Mynd 46 – 51 og myndbandi 9 má sjá þrjár útfærslur af búkæfingum hjá
einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun.
Myndband 9. Einstaklingar A og B.
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Einstaklingur A

A.

B.

Mynd 46 a og b. Pallof press, fólst í því að hafa spennu á teygju og færa hendur fram og til baka án þess að
snúa líkamanum.

A.

B.

Mynd 47 a, b og c. Davies, fólst í því að einstaklingur heldur spennu á búk og lyftir annarri hendinni og
snertir úlnlið og olnboga til skiptis.
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C.

A.

B.

Mynd 48 a og b. Stjörnubak, einstaklingur B lyftir höndum og fótum beint upp.

Einstaklingur B

A.

B.

Mynd 49 a og b. Pallof press, fólst í því að hafa spennu á teygju og færa hendur fram og til baka án þess að
snúa líkamanum.
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A.

B.

Mynd 50 a og b. Davies, fólst í því að einstaklingur heldur spennu á búk og lyftir annarri hendinni og snertir
öxl til skiptis.

A.
Mynd 51 a og b. Stjörnubak, einstaklingur B lyftir höndum og fótum beint upp.
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B.

Myndbönd
Texti undir myndbönd á heimasíðu.
Myndband Armbeygjur
Armbeygjur eru líkamsþyngdaræfingar sem byggjast á loftfirrtri vöðvavinnu þar
sem álagið er mest á vöðvum í brjósti, öxlum og handleggjum (Beach o.fl., 2008).
Við framkvæmd armbeygja er mikilvægt að einstaklingur haldi beinni
líkamsstöðu í gegnum alla hreyfinguna. Armbeygjur á tám er framkvæmdar með
hendur í axlarbreidd, bakið beint, höfuðið beint og upp á tábergi. Armbeygjur á
hnjám er framkvæmt alveg eins nema einstaklingur er á hnjám en ekki upp á
tábergi (Haff og Dumke, 2012). Hér má sjá tvö myndbönd af stignun armbeygja
hjá einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun. Linkur af myndbandum:
Einstaklingur A: https://www.youtube.com/watch?v=1bZs4PaJp5Q
Einstaklingur B: https://www.youtube.com/watch?v=MpA1GSp0jRE.
Myndband hnébeygjur
Hnébeygjur eru líkamsþyngdar- og þyngdaræfingar sem byggist á loftfirrtri
vöðvavinnu þar sem álagði er mest á mjaðmarréttu vöðvana (glutes, hamstrings
og hip adductors) og hnéréttuvöðvarnir (quadriceps) og bakréttuvöðvarnir (spinal
extensors) (Aaberg, 2006). Við framkvæmd hnébeygju er mikilvægt að
einstaklingur haldi líkamsstöðu réttri. Hnébeygjur eru framkvæmdar með fætur í
axlar breidd og örlítið út, um 10 – 15° getur aukist eftir liðleika einstaklinga ,
brjóst- og mjóbakið örlítið bogið og spennt, brjóstkassinn spenntur upp, þyngd á
hælum og passa að þeir lyftist ekki upp, einnig passa upp á að hné fari ekki inn í
svokallaða valgus stöðu (Boyle, 2016). Hér má sjá tvö myndbönd af stignun
hnébeygja hjá einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun. Linkur af
myndbandum:
einstaklingur A: https://www.youtube.com/watch?v=cfC7qgBAerU&t=63s,
einstaklingur B: https://www.youtube.com/watch?v=e0mdXsOP2jw.
Myndband mjaðmaréttur
Mjaðmaréttur eru líkamsþyngdar- og þyngdaræfingar sem byggjast á loftfirrtri
vöðvavinnu þar sem álagið er mest á rassvöðvum og aftan lærisvöðvum (Boyle,
2016). Til eru ýmsar útfærslur af mjaðmaréttum hvort sem þær eru gerðar á gólfi,
bekk, eða bolta. Mjaðmaréttur á gólfi eru framkvæmdar liggjandi á gólfinu með
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fætur í axlar breidd , beygðar í 90° og tær vísa beint fram, mjöðm er lyft upp þar
til hné, mjaðmir og axlir eru í beinni línu. Mjaðmaréttur á bekk og bolta eru
framkvæmdar mjög svipað nema einstaklingur liggur á brjóstbakinu upp á bekk
eða bolta (Boyle, 2016). Hér má sjá tvö myndbönd af stignun mjaðmarétta hjá
einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun. Linkur af myndbandum:
Einstaklingur A: https://www.youtube.com/watch?v=LZ1v6_qS9XY,
Einstaklingur B: https://www.youtube.com/watch?v=75fcFlq9hFY .
Myndband upphífingar
Upphífingar eru líkamsþyngdaræfingar sem byggjast á loftfirrtri vöðvavinnu þar
sem álagið er mest á bakvöðvum, axlarvöðvum og vöðvum í handleggjum
(Aaberg, 2006). Til eru ýmsar útfærslur af upphífingum sem dæmi má nefna chinup, pull-up og parrellel-grip pull-up. Munurinn á milli æfinganna er gripið á
stönginni með því að breyta því reynum við mismunandi á hvern vöðvahóp fyrir
sig (Boyle, 2016). Framkvæmd upphífingar felst í því að einstaklingur togar sig
upp þannig að höfuð fer yfir stöngina, mikilvægt er að rétt sé alveg úr olnboga
áður en næsta upphífing er framkvæmd. Gripið á stöng er um 30 - 36 cm breidd
(Boyle, 2016). Hér má sjá tvö myndbönd af stignun upphífingu hjá einstaklingum
með helftarlömun og fjórlömun. Linkur af myndbandum:
Einstaklingur A: https://www.youtube.com/watch?v=yC34spGHcfA&t=1s
Einstaklingur B: https://www.youtube.com/watch?v=CfVz0L693wk&t=1s
Myndband Búk æfingar
Búk æfingar eru það æfingar sem styrkja allt miðsvæði líkamans og þeir
vöðvahópar sem áherslan er að styrkja er rectus abdominis, transversus
abdominis, multifidus muscles, internal og exernal obliques, quadratus lumborum,
spinal erectors, gluteal, hamstring hip rotator groups. Þessir vöðvar eru
lykilatriði þegar kemur að efri og neðri búk styrk. Til eru ýmsar útfærslur að
búkæfingum sem dæmi má nefna planki, davies, stjörnubak, pallof press, bak hipp
og margt fleira (Boyle, 2016). Hér má sjá myndband af þremur útfærslum af
búkæfingum hjá einstaklingum með helftarlömun og fjórlömun.
Linkur af myndbandi: https://www.youtube.com/watch?v=4n24IuA4LQ8
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Umræður
Tilgangur verkefnisins var annars vegar til að aðstoða þjálfara við hugmyndir af
lausnamiðari styrktarþjálfun fyrir einstaklinga með cerebral palsy, hvernig má
útfæra grunnæfingar með hnignun og stignun til þess að einstaklingur með
cerebral palsy fá verkefni við hæfi (Csikszentmihalyi, 2008). Hins vegar var
tilgangur verkefnisins einnig að aðstoða einstaklinga með cerebral palsy við
hugmyndir af lausnamiðaðri þjálfun og fái hugmynd af hnignun og stignun ýmsa
æfinga.
Rannsakendur eru almennt sammála því að styrktarþjálfun hefur jákvæð
áhrif á mannslíkamann (Hibbs o.fl., 2008). Ef nánar er litið á styrktarþjálfun vilja
rannsakendur meina að styrktarþjálfun sé í raun nauðsynlegri fyrir þá sem glíma
við fötlun en þann sem er án hennar (Richard Koscielny, 2004). Ástæðan fyrir því
er að vöðvaveikleiki er algengur hjá einstaklingum með CP (Wiley og Damiano,
1998) og getur hann verið stór þáttur í því að missa líkamlega hreyfigetu
(Maruishi o.fl., 2001).
Framkvæmd verkefnisins fólst í því að fá tvo einstaklinga með cerebral
palsy að framkvæma styrktaræfingarnar armbeygju, hnébeygju, upphífingar,
mjaðmaréttu og búk æfingar. Cerebral palsy á sér sex undirflokka einlömun
(monoplegia), tvenndarlömun (diplegia), helftarlömun (hemiplegia), þverlömun
(paraplegia), þrílömun (triplegia) og fjórlömun (quadriplegia) og segir hver
undirflokkur um hvar fötlunin liggur hjá hverjum og einum (Winnick og Porretta,
2016). Annar þátttakandinn var með helftarlömun og hin fjórlömun. Helftarlömun
vísar til að fötlunin er í öðrum helming líkamans sem sagt hendi og fæti (Winnick
og Porretta, 2016). Fjórlömun vísar til að fötlunin liggi í öllum líkamanum sem
sagt öllum fjórum útlimum (Winnick og Porretta, 2016).
Þegar kom að því að velja styrktaræfingar var athuga hvað rannsakendur
voru að leggja áherslu á að styrkja hjá einstaklingum með CP (Andersson o.fl.,
2003; Eek o.fl., 2008; McBurney o.fl., 2003; Scholtes o.fl., 2012; Taylor o.fl.,
2004; Unger o.fl., 2006). Rannsakendur voru almennt sammála því að vilja styrkja
allan líkamann en lögðu mikið áherslu á að reyna að bæta göngulag hjá
einstaklingum með CP og því voru vöðvar í kringum mjöðm, hné og ökkla oft
áhersluatriði, einnig voru aðrir rannsakendur sem vildu styrkja efri búk (Scholtes
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o.fl., 2012; Taylor o.fl., 2004). Því voru valdar æfingar sem reyndu á þá
líkamshluta sem rannsakendur vildi leggja áherslu á að styrkja armbeygjur,
hnébeygjur, mjaðmaréttur, upphífingar og búk æfingar.
Þegar litið er á hverja æfingu og hvernig þátttakendum gekk að
framkvæma æfingarnar þá má segja að heilt yfir komu þeir ágætlega út en
þátttakendur réðu ekki alltaf við síðasta hluta stignunarinnar.

Framkvæmd æfingar hjá einstakling A
Einstaklingur A er með fötlunina fjórlömun sem vísar til skerðingu í öllum
líkamanum, hans fötlun er mun meira í fótleggjunum heldur en handleggjunum.
Því reynast æfingar sem reyna á fætur mun erfiðari en æfingar sem reyna á
handleggi. Þegar litið er á myndbönd sést það greinilega þar.
Framkvæmd stignun armbeygja hjá einstakling A gekk nokkuð vel, það
sást greinilega á myndbandi að hann er með örlítið meiri skerðingu á vinstri hendi
en hægri þar sem hann nær meiri stjórn í hreyfingunni hægra megin og vill nota
þá hlið mun meira með þeim afleiðingum að hann leitar meira til hægri. Ef litið er
á heildina er hægt að segja að hann hefði alveg erindi í að framkvæma fimmtu
útfærslu það sem hann þyrfti að hafa í huga er að halda spennu á kvið og rass
vöðvum til þess að halda beinni líkamsstöðu allan tíman ásamt því að passa að
horfa beint niður þegar hann framkvæmir hreyfinguna (Boyle, 2016).
Framkvæmd stignun hnébeygja hjá einstakling A gekk ágætlega miðað
við mikla skerðingu í fótleggjunum, honum tókst ekki að koma í veg fyrir að hné
færu í valgusstöðuð. Hins vegar ef litið er á restina af hreyfingunni náði hann að
framkvæma hana vel, hann hélt stöðu á líkamanum vel í gegnum hreyfinguna en
leitar alltaf örlítið meira til hægri. Ef litið er á heildina er hægt að segja að hann
hefði alveg erindi í að vera í fjórðu útfærslu stignunarinar, þar sem hann átti að
standa upp og setjast á bekk með þyngd. Fimmta útfærsla reyndist of krefjandi og
gekk ekki upp þar sem hann missti jafnvægi með þeim afleiðingum að hann átti
erfitt með að stoppa sig af í hreyfingunni. Það væri gott að reyna að koma í veg
fyrir að hann missi hné í valgusstöðu með því að notast við rúllu eða bolta milli
hnjánna.
Framkvæmd stignun mjaðmarétta gekk heilt yfir mjög vel hjá
einstaklingi A, eina útfærslan sem mátti betur fara var útfærsla fjögur þar sem
hann átti að framkvæma mjaðmaréttu á öðrum fæti. Í útfærslu fjögur missti hann
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jafnvægi og spennu á kvið með þeim afleiðingum að hann vatt upp á sig. Ef litið
er á heildina er hægt að segja að hann hafi alveg erindi í fimmtu útfærslu þar sem
hann náði að framkvæma hana nokkuð vel hefði mátt rétta örlítið betur úr sér þar
sem við viljum fá beina línu mjaðmar, hnés og axlar (Boyle, 2016). Líklegast
hægt að leysa það með því að byrja að notast við léttari þyngd.
Framkvæmd stignun upphífinga gekk heilt yfir vel hjá einstakling A,
þegar framkvæmdin á niðurtogi með teygju er skoðuð má sjá að hann nær ekki
alveg að rétt úr vinstri hendi rétt eins og í armbeygjunum, einnig vildi hann leita
meira til hægri þegar kom að því að framkvæma upphífingarnar með teygju. Ef
litið er á heildina er hægt að segja að hann hafi alveg erindi við að framkvæma
fimmtu útfærsluna, hins vegar þyrfti hann almennt meiri aðstoð við þá
framkvæmd þegar kæmi að því að koma teygjunni undir fætur. Því ætti hann að
vinna meira með niðurtogs vélina ef hann væri einn á ferð.
Framkvæmd búkæfinga gekk heilt yfir ágætlega hjá einstaklingi A,
ákveðið var að hann myndi framkvæma pallof press sitjandi þar sem hann á
auðveldara með það. Ákveðið var að framkvæma davies hnjám og að
einstaklingur átti snerta úlnlið og olnboga til skiptis, sjálf framkvæmdin reyndist
honum mjög krefjandi þar sem hann missti jafnvægið og spennu á búk þegar hann
lyfti annarri höndinni frá gólfinu. Framkvæmd störnubak gekk mjög vel. Ef litið
er á heilda þá eiga allar þessar æfingar að reynast honum vel til þess að styrkja
búk.

Framkvæmd æfingar hjá einstakling B
Einstaklingur B er með fötlunina helftarlömun sem vísar til að skerðingu í öðrum
helming líkamans (Winnick og Porretta, 2016), hans fötlun er hægra megin og er
meiri í handleggnum heldur en fótleggnum. Því reynast honum æfingar sem reyna
á hendur mun erfiðari en æfingar sem reyna á fótleggi. Þegar litið er á myndbönd
sést það greinilega þar.
Framkvæmd stignun armbeygja hjá einstakling B gekk misvel þar sem
hann þarf að passa að halda líkamsstöðu beinni með því að einbeita sér að horfa
beint niður og halda spennu á búk. Fyrstu þrjár útfærslunnar voru nokkuð vel
gerðar hann náði að halda ásættanlegri líkamsstöðu í gegnum hreyfinguna en
mættu stundum rétta örlítið betur úr sér. Útfærsla fjögur og fimm mættu betur fara
þar sem hann hélt ekki spennu í kvið með þeim afleiðingum að hann fetti upp á
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mjóbakið, einnig átti hann til að missa stöðu á höfði. Ef litið er á heildina í hvaða
hluta stignuna einstaklingur B ætti að vera myndi henta honum vel að styrkja sig í
útfærslu þrjú og vinna sig hægt og rólega upp.
Framkvæmd stignun hnébeygja hjá einstaklingi B gekk nokkuð vel, þar
sem hann nær að halda nokkuð góðri líkamsstöðu efribúks í gegnum alla
hreyfinguna, hann missir örlítið spennu á mjóbaki í fimmtu útfærslu stignunar
vegna þess að hann hallar stönginni til vinstri og jafnvægi minnkar. Þegar litið er
á myndband sést greinilega að skerðing er hægra megin þar sem hann vill halla sér
meira til vinstri við framkvæmd hreyfingar, einnig á lyftir hann alltaf hægri
hælnum upp og getur það haft áhrif á jafnvægi og að stöngin fari á flakk. Ef litið
er á heildina er hægt að segja að hann hafi alveg erindi í fimmtu útfærslu þar sem
hann náði að framkvæma hana nokkuð vel þyrfti örlítið að passa að lyfta ekki
hælnum upp.
Framkvæmd stignun mjaðmarétta hjá einstakling B gekk ágætlega,
hann þarf að passa að klára hreyfinguna, sem sagt rétta úr sér þannig að axlir,
mjöðm og hné séu í beinni línu (Boyle, 2016). Þriðja útfærsla var mest krefjandi
fyrir einstakling B þar sem hann nær ekki að rétta úr mjöðm hægra megin og
missir spennu í kvið með þeim afleiðingum að hann vindur örlítið upp á sig og
missir jafnvægi. Ef litið er á heildina má segja að hann hafi alveg erindi í fimmtu
útfærslu en hann þarf að hafa í huga að klára hreyfinguna. Gott að hafa í huga að
byrja með léttari þyngd og vinna sig upp í þyngdum hægt og rólega.
Framkvæmd stignun upphífinga hjá einstakling B gekk heilt yfir vel,
þegar litið er á hvað mátti betur fara reyndist útfærsla fjögur mjög krefjandi fyrir
einstakling B þar sem honum skorti styrk við að halda á móti vöðvalengingunni,
hann þyrfti að vinna betur í útfærslu þrjú þar sem hann fær að notast við teygju til
þess dragar úr þyngd sinni í hreyfingunni. En þegar koma að útfærslu fimm þar
sem hann átti að framkvæma upphífingu í teygju gekk það nokkuð vel, hann hefði
mátt halda örlítið betri spennu á búk til þess að koma í veg fyrir að sveiflast. Ef
litið er á heildina er hægt að segja að hann ætti að vinna bæði í útfærslu þrjú og
fimm þar sem hann gat framkvæmt þær báðar vel og þær nýtast honum báðar
mjög vel.
Framkvæmd búk æfinga hjá einstakling B gekk heilt yfir vel. Þegar litið
er á framkvæmd davies var hún gerð á hnjánum og einstaklingur snerti sitthvora
öxlina til skiptis. Ef litið er á sjálfa framkvæmdina hefði líkaminn mátt vera
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beinni, einnig missti hann örlítið jafnvægi og spennu í kvið. Framkvæmd
störnubaks gekk nokkuð vel en einstaklingur hefði mátt halda spennu örlítið
lengur þegar hann lyftir höndum og fótum upp. Framkvæmd pallof press gekk
mjög vel. Ef litið er á heildina er ætti einstalkingur B að framkvæma allar
búkæfingarnar þar búk styrkur mætti vera örlítið betri.
Heildar samantekt
Það sem þarf að hafa í huga við þjálfun einstaklinga með CP er að þeir eru með
skerta hreyfingu og það er ekki hægt að ætlast til þess að þeir framkvæmi
hreyfinguna fullkomlega þar sem í flestum tilvikum kemur skerðingin í veg fyrir
það. Því þarf þjálfari að hvetja einstaklinga til þess að framkvæma æfingarnar af
bestu getu og reyna að finna lausn á því hvað má gera til þess að betrumbæta
stöðu einstaklinga.
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