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Útdráttur 
 
Meginmarkmið verkefnisins er að kanna niðurstöður rannsókna á áhrif nuddrúlla á 

frammistöðu, liðleika, harðsperrur, sársauka, hreyfisvið og streitueinkenni og leggja til 

myndbönd sem byggja á bestu þekkingu. Rannsóknir benda til þess að reglulegt nudd með 

nuddrúllu minnki harðsperrur og geti hækkað sársaukaþröskuldinn. Hæg rúllun í 30-60 

sekúndur í senn í allt að þrjú til fimm skipti  með 10-30 sekúndna hvíld á milli setta getur reynst 

vel og bætt bæði frammistöðu og endurheimt en rannsóknir á nuddrúllum og frammistöðu hafa 

aukist með árunum þó verulega megi bæta þar úr. Rannsóknir hafa leitt í ljós að nuddrúllur í 

bland við dýnamískar teygjur og virka upphitun fyrir æfingu geta dregið úr stífni vöðva og 

aukið hreyfisvið. Til þess að auka liðleika þarf að rúlla í allt að 90-120 sekúndur á hvern vöðva. 

Í mótspyrnuþjálfun (e. resistance training) eins og styrkþjálfun eða lyftingum geta nuddrúllur 

milli æfingasetta hinsvegar haft skaðleg áhrif á getu einstakings til þess að efla kraft og þol. 

Sársauki eftir miklar æfingar og álag eru stundum meðhöndlaður með verkjalyfjum en hafa ber 

í huga að skynsamlegt er að nota nuddrúllu eða bandvefslosun sem val og jafnvel fyrsta val til 

að vinna á sársauka vegna bólgna og hreyfiskerðingar. Undanfarin ár hefur hugtakið 

bandvefslosun náð yfir margskonar meðhöndlun eins og  nudd, teygjur, notkun áhalda og 

þrýsting á trigger punkta til að fást við t.d. beinþynningu, mjúkvefjaskemmdir og 

stoðkerfisvandamál. Í dag hallast flestir fræðimenn að því að tæknin við að losa um bandvef 

felist í því að draga úr staðbundnum stífleika í vöðvafelli þó að fræðigreinar séu ekki einhuga 

um það. Mikilvægt er að leiðbeinendur og þjálfarar sem nota nuddrúllur í þjálfun og kennslu 

séu meðvitaðir um tiltækar leiðbeiningar sem eru byggðar á rannsóknum og bestu þekkingu 

innan þessara fræða. Efla þarf rannsóknir á gagnsemi þessa einfalda hjálpartækis. 
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Formáli 
 
„When you´ve got something to prove, there´s nothing greater than a challenge.“ 

Terry Bradshaw 

 

Höfundur hefur verið viðloðandi íþróttir og líkamsrækt í mörg ár. Síðustu ár hafa nuddrúllur 

orðið meira áberandi og notkun þeirra eitt vinsælasta verkfæri sjálfsbandvefslosunar meðal 

íþróttafólks og almennings. Talsverðar vangaveltur, jafnvel mýtur hafa ríkt um gagnsemi þeirra 

en lítið um fræðileg rök og afar lítið til af fræðilegu efni á íslensku. Því réðst ég í það verkefni 

að skoða fræðileg gögn sem tengjast nuddrúllum og áhrif þeirra á vöðva, festingar og líðan.  

Verkefninu er skipt upp í tvo hluta, annars vegar fræðilegan kafla og hins vegar myndbönd  

sem finna má á Youtube og sýna æfingar og notkun nuddrúllu fyrir upphitun, eftir æfingar eða 

jafnvel sér til slökunar. Það er von höfundar að þetta verkefni nýtist íþróttafólki, almenningi 

og þjálfurum, auki skilnings á gagnsemi nuddrúlla og viðbrögðum líkamans við notkun þeirra. 

 

Þetta verkefni er hluti af lokaverkefni til BSc. gráðu í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Mig langar að þakka Brynju Laxdal og Þresti Laxdal fyrir alla hjálpina og þá trú sem þau hafa 

á mér. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Sveini Þorgeirssyni fyrir alla þá leiðsögn og 

hjálp sem hann hefur veitt mér við gerð verkefnisins. Upptökur fóru fram í World Class og 

þakka ég forráðamönnum fyrir að útvega rýmið.  
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Inngangur 
 
Verkefnið fjallar um áhrif nuddrúlla (e. foam roll) og ýmis form bandvefslosunar (e. myofascial 

release). Til að skilja betur áhrifin er farið yfir uppbyggingu og hlutverk bandvefs í líkamanum. 

Umfjöllunin byggir á samantekt rannsókna, bóka og fræðigreina og myndbandið sem fylgir 

með er til leiðbeiningar um rétta notkun nuddrúlla. Nuddrúlla hefur orðið eitt vinsælasta 

verkfæri sjálfsbandvefslosunar (e. self myofascial release) sem völ er á og er sagt herma eftir 

áhrifun eiginlegrar bandvefslosunar (Curran o.fl., 2008; Peacock o.fl., 2014; Vaughan o.fl., 

2014). Nuddrúllan hefur náð vinsældum meðal afreksíþróttamanna og annarra sem stunda 

íþróttir  (Bushell o.fl., 2015) þrátt fyrir að rannsóknir á áhrifum hennar séu í raun frekar fáar 

og sumar misvísandi. 

Nudd á sér langa sögu og var notað fyrir meira en 3000 árum í Kína, Indlandi og 

Grikklandi. Vinsældir þess í hinum vestræna heimi má að miklu leyti þakka Pehr Henrik Ling 

(1776-1839) sem var einn sá fyrsti til að benda á mikilvægi nudds sem meðhöndlun við 

sársauka. Ling þróaði nuddstíl og æfingar til að hjálpa skylmingarmönnum og 

fimleikamönnum að öðlast alþjóðlega viðurkenningu í ferlinu og til að létta langvarandi verki.  

Hann notaði eigin reynslu af sársauka og meiðslum til að búa til stíl og tækni sem lögðu 

grunninn að starfi hans og nútíma íþróttanuddi (Paine, 2015). Í dag eru til ýmis afbrigði af 

nuddstílum til viðhalds heilsu okkar og líðan og til að draga úr líkamlegum óþægindum, streitu 

og sársauka (Goats, 1994). Íþróttanudd er form af nuddi sem felur í sér meðferð á mjúkvefjum 

(e. soft tissue) og gagnast einstaklingi sem stundar reglulega hreyfingu. Mjúkvefur er hugtak 

notað yfir stoðvef eins og vöðva, sinar, liðbönd, vöðvafell og fitu, það er að segja ekki bein eða 

brjósk. Íþróttanudd er hannað til vinna á vandamálum og ójafnvægi í mjúkvefjum sem orsakast 

af endurteknum erfiðum  hreyfingum og meiðslum. Beiting íþróttanudds fyrir og eftir æfingu, 

getur bætt árangur, hjálpað til við endurheimt og komið í veg fyrir meiðsli (Paine, 2015). 

Bandvefslosun er form handvirkrar meðferðar, eins og nudd, og er ætlað að hafa áhrif 

á vöðvafell (e.fascia) en þau eru hluti af bandvefskerfi líkamans og styðja við allar 

byggingareiningar hans eins og trefjaríkra vefja s.s. sinafellingar, sinar, liðbönd, kirtla og 

himnur. Árið 1960 setti sjúkraþjálfari að nafni John F. Barnes fram kenningar um 

bandvefslosun og benti á aðferðir til árangurs. Barnes hefur þjálfað og menntað ótal 

meðferðaaðila og lækna í bandvefslosun með aðferðum sem hann er þekktur fyrir í dag. Barnes 

sagði að áföll, bólgusvörun og/eða skurðaðgerðir sköpuðu bandvefshömlun sem gæti framleitt 

togþrýsting upp á um það bil 90 kg á fermetra og sæist ekki endilega í stöðluðum prófunum 

eins og röntgengeislunum (e. x-ray), mænumyndatöku (e. myelogram), tölvusneiðmyndum (e. 
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CAT scans) o.s.frv.  Það sem vekur athygli hans er hin læknisfræðilega nálgun að ávísa lyfjum 

til að fá tímabundnar lausnir við sársaukanum, án þess að meðhöndla þrýstinginn sem veldur 

sársaukanum. Oft er það svo að þegar  lyf, skurðaðgerðir eða önnur hefðbundin meðferð skila 

ekki tilætluðum árangri þá er leitað til þeirra sem hafa sérhæft sig í bandvefslosun. Hún losar 

af varkárni áunna trigger punkta á varanlegri og víðtækari hátt. (About myofascial release, 

e.d.). Nánar verður farið í trigger punkta á blaðsíðu 15. 

Sjálfsbandvefslosun telst til sjálfsmeðferðar, og er oftast framkvæmd með nuddrúllu 

ýmist úr frauði, plasti eða öðru efni. Nuddrúllur hafa verið verið notaðar til þess að auka 

frammistöðu (Healey o.fl., 2014; MacDonald o.fl., 2013; Peacock o.fl., 2015), bæta endurheimt 

(Kalen o.fl., 2017; Rey o.fl., 2019; Pearcey o.fl., 2014), auka sveigjanleika (Boguszewski o.fl., 

2017; Griefahn o.fl., 2017; Mohr o.fl., 2014), draga úr harðsperrum og verkjum í vöðum 

(Romero-Moraleda o.fl. 2017, 2019; Vaughan o.fl., 2014), hafa áhrif á slagæðastarfsemina 

(Murray o.fl., 2016) og móta ósjálfráða taugakerfið (Kim o.fl., 2014). Þá er nuddrúlla notuð til 

að  brjóta upp trigger punkta (Bonci og Oswald, 1993). 
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Framkvæmd verkefnis 
 
Niðurstöður höfundar byggjast á svokallaðri safngreiningu (e. meta analysis). Skoðaðar voru 

49 rannsóknir sem voru skipt í flokka sem fólu í sér frammistöðu (26 rannsóknir) og 

endurheimt (23 rannsóknir). Undir endurheimt var rannsóknum skipt niður í harðsperrur (5 

rannsóknir), liðleika (8 rannsóknir), sársaukastuðul (5 rannsóknir) og „aðrar‘“ (5 rannsóknir). 

Eftirfarandi leitarskilmálar voru notaðir: Google Scholar; Science Direct; Pubmed Central og 

ennfremur var stuðst við fræðibækur. 

Leiðbeiningarmyndbönd voru unnin eftir niðurstöðum fræðigreina og í viðauka 

ritgerðarinnar er textasamantekt sem styður myndbandið og segir frá heiti vöðva, aðferð við að 

rúlla vöðvann, markmið með nuddrúllunni og hvað ber að varast.  Að lokum er tengill á 

myndband sem sýnir framkvæmdina þar sem höfundur ritgerðarinnar talar inná. 

Leiðbeiningarmyndböndin byggja á niðurstöðum rannsókna og voru sérstaklega teknir fyrir 

þeir vöðvar sem sýndu fram á jákvæð áhrif þess að nota nuddrúllu. Höfundur leitaði svo inn á 

youtube.com og google.com að myndböndum sem sýndu hvernig ætti að rúlla ásamt því að 

nýta eigin reynslu og bjó til handrit út frá því. Þegar búið var að ákveða vöðvahópana og skrifa 

handrit voru tekin myndbönd af því hvernig á að rúlla. Höfundur framkvæmdi rúllunina sjálfur 

en var með myndatökumann, Arnór Trausta Halldórsson. Myndbandsupptökurnar voru 

framkvæmdar 8. maí kl 15:00-16:30 í líkamsræktarstöðinni World Class í Laugardalnum. Að 

lokum var unnið úr gögnum með því að klippa myndböndin til og tala inn á myndböndin. 

Myndböndin voru klippt af myndatökumanni.  
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Stoð- og bandvefur 
 
Uppbygging bandvefs  

Líkaminn er samsettur úr mismunandi tegundum vefja frá höfði og niður í tær sem tengjast 

saman og mynda eina heild, stoðvef. Bandvefur (e. connective tissue), bein og brjósk (e. 

supportive connective tissue) heyra undir stoðvef en hugtökin bandvefur og stoðvefur eru 

gjarnan notuð samhliða. Bandvefur er burðarvirki líkamans og umlykur vöðva og líffæri 

líkamans. Í honum eru flutningsbrautir fyrir æðar og taugar til vefja og líffæra, hann geymir 

fitu, verndar líffæri gegn hnjaski og er hluti af viðgerðarþjónustu líkamans. Bandvefur er 

samansettur úr tveimur próteinum; kollageni og elastíni. Kollagen finnst í sinum, liðböndum, 

húð, hornhimnu, brjóski, beinum og æðum. Elastín er teygjanlegt prótein og er megin uppistaða 

liðbanda og húðar. Sjúkdómar í bandvef valda bólgum í kollageni og elastíni og þeim 

líkamshluta sem þau tengjast (Murali, 2019a). Stífleiki bandvefs er mismunandi en við 

bólgumyndun getur myndast þrýstingur á taugar og vöðva sem veldur verkjum (Murali, 

2019b).    

Stoðvefur samanstendur af millifrumvökva (e. ground substance), bandvefsþráðum (e. 

fiber) og bandvefsfrumum (e. fibroblast) (Nezwek & Varacallo, 2020). 

 

Millifrumuefni og utanfrumuefni  

Millifrumuefni (e. intercellular matrix) er gelkenndur vökvi með 90% vatnsinnihaldi og tengir 

frumur og bandvefsþræði saman í utanfrumuefni (e. extracellular matrix). Samsetning 

utanfrumefnis er breytilegt sem hefur áhrif á eiginleika bandvefja (Halper & Kjaer, 2014; Ross 

og Pawlina, 2011). Millifrumuefni gegnir mikilvægu hlutverki í sjálfsviðhaldi (e. homeostatis), 

það er  stjórnun á flæði næringarefna og taugaboða milli frumna. Álagsskemmdir og bólgur 

geta dregið úr virkni millifrumuefnis sem bitnar á heilbrigði vefja og viðbragðshraða taugaboða 

(Bonar, 2012). Millifrumuvökvinn gegnir mikilvægu hlutverki í flutningi súrefnis og 

næringarefna frá litlum æðum sem fara í gegnum þennan bandvef sem og flutningi 

koltvísýrings og efnaskiptaúrgangs aftur til bláæða (Ross og Pawlina, 2011). 

 

Bandvefsþræðir 

Bandvefsþræðir eru meginuppistaða bandvefs sem finnst í utanfrumuefninu.  Það eru þrjár 

grunntegundir bandvefsþráða í bandvef; kollagenþræðir (e. collagen fiber), teygjuþræðir (e. 
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elastic fiber) og netþræðir (e. reticular fiber). Bæði laus og þéttur bandvefur samanstanda af 

þessum þremur tegundum bandvefsþráða (Kamrani & Jan, 2019). 

 

Magn kollagenþráða ákvarða eiginleika bandvefs og styrk, en mest er af þeim í sinum. 

Kollagenþræðir mynda samsíða knippi í vefjum líkamans og samanstanda af próteinum og 

sykrum (e. proteoglycans) (Elfenbein & Simons, 2010). Kollagenþræðir samanstanda oftast af 

kollagen týpu l sem gefa utanfrumuefninu mikinn togstyrk og finnast bæði í þéttum og lausum 

bandvef (Kannus, 2000). Þeir eru aflfræðilega mikilvægir og þó þeir bjóði upp á sveigjanleika, 

þá eru þeir sterkir og veita öfluga mótstöðu gegn togkrafti. Í lausum bandvef liggja 

kollagenþræðir í samsíða braut og taka síðan þátt í að mynda stærri knippi sem klofna síðan 

hvert frá öðru og sameinast saman á mismunandi stöðum og skapa þrívítt æðanet. Þéttur 

bandvefur eins og liðbönd og sinar er aðallega samsettur úr þéttsetnum kollagen þráðum. Í 

beinum og sinum er mikið af kollagenþráðum en lítið af teygjuþráðum sem gerir það að verkum 

að þau gefa minna eftir (Kamrani & Jan, 2019). 

 Teygjuþræðir eru úr elastíni sem finnst í vefjum eins og ósæð, lungum, húð og 

raddböndum. Netþræðir eru viðkvæmir, þunnir þræðir og samanstanda af kollageni týpu 3 sem 

krækjast saman og mynda grunnlag (e. basement membrane) af neti. Þeir finnast í mjúkvefjum 

eins og lifur, beinmerg, milta og eitlum (Nezwek & Varacallo, 2020). 

 

 
Mynd 1. Bandvefsþræðir (Fibrous Connective Tissue, e.d.)(þýtt af höfundi ritgerðar) 
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Vöðva og taugaviðbrögð  

Mikilvægt er að skilja hvar tauga- og vöðvaviðbrögð eiga uppruna. Tauganemar í vöðvum eru 

við vöðvaspólur (e. muscle spindles) og í golgi nemum (e. golgi tendon organ). Vöðvaspólur 

liggja milli vöðvaþráða og nema bæði tog (e. stretch) og hröðun þess. Þær hafa það hlutverk 

að senda boð um að líkaminn þurfi að minnka tog svo ekki hljótist skaði af. Golgi nemar eru 

staðsettir milli vöðva og sina og skynja breytingar á spennu. Þeir senda boð um að draga úr 

óheilbrigðri vöðvaspennu, svo skaði hljótist ekki af (Donatelli, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 2. Vöðva og taugaviðbrögð (Understanding the Stretch Reflex (or Myotatic Reflex, e.d.) (þýtt af höfundi ritgerðar) 
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Tegundir bandvefs 
Bandvefur flokkast eftir gerð utanfrumuefnis (Ross og Pawlina, 2011) og skiptist í lausan 

bandvef (e. loose connective tissue) og þéttan bandvef (e. dense connective tissue). Þéttur 

bandvefur myndar sinar og liðbönd. Laus bandvefur vinnur við að halda líffærum á sínum stað 

(Kamrani & Jan, 2019).  

 

Laus bandvefur  

Lausan bandvef er að finna á milli margra líffæra. Hlutverk hans er að skýla líffærum og tengja 

vefi saman. Hann gerir vatni, söltum og ýmsum næringarefnum kleift að dreifast út í 

aðliggjandi þræði og vefi og inniheldur ennfremur tauganet (Kamrani & Jan, 2019). 

Laus bandvefur tengist oft þekjuvef og utanfrumuefni þess samanstendur af lauslega 

tengdum kollagenþráðum. Margar bandvefsfrumnanna tengjast æðakerfinu og hafa hlutverki 

að gegna í ónæmiskerfi líkamans. Laus bandvefur er fyrst og fremst staðsettur undir húðþekju 

og fóðrar innra hol líkamans. Hann tengist einnig þekjuvefi kirtla og umlykur smærri æðar. Að 

því sögðu gegnir laus bandvefur mikilvægu hlutverki í bólgu- og ónæmisviðbrögðum (Ross og 

Pawlina, 2011).  

 

Þéttur bandvefur  

Þéttur bandvefur skiptist í  tvær gerðir eftir kollagen þráðum hans; þéttur óskipulagður 

bandvefur (e. dense irregular connective tissue) og þéttur skipulagður bandvefur (e. dense 

regular connevtive tissue). Þéttur bandvefur er gerður til að takast á við álag (e. strength). 

Kollagenþræðirnir eru fleiri og þéttari en í lausum bandvef. Hér eins og í lausum bandvef er 

það utanfumuefnið sem einkennir bandvefinn, ekki frumurnar sjálfar. Hlutverk hans er að 

tengja vöðva við bein og tengja bein saman við liðamót (Ross og Pawlina, 2011). 

 

Þéttur óreglulegur bandvefur  

Þéttur óreglulegur bandvefur einkennist af ríkulegum þráðum og fáum frumum. Þéttur 

óreglulegur bandvefur inniheldur aðallega kollagenþræði. Frumur eru dreifðar og eru venjulega 

af einni gerð. Þessi vefur inniheldur tiltölulega lítinn millifrumuvökva (mynd 4 bls. 192). 

Vegna mikils hlutfalls af kollagen trefjum veitir þéttur óreglulegur bandvefur verulegan styrk. 

Venjulega er trefjunum raðað í knippi sem eru stillt í ýmsar áttir og þola álag á líffæri. Gróf 

líffæri eins og meltingarvegurinn búa yfir greinilegu lagi af þéttum óreglulegum bandvef sem 

kallast undirslíma (e. submucosa) þar sem trefjaknippir ganga í mismunandi lögum. Þetta 
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fyrirkomulag gerir líffærum kleift að standast mikið tog og mikla teygju. Á svipaðan hátt 

inniheldur húðin tiltölulega þykkt lag af þéttum óreglulegum bandvef sem kallast djúpt lag (e. 

reticular layer) og er hluti af innra lagi húðarinnar. Djúpa lagið veitir þol gegn togi úr 

mismunandi áttum (Ross og Pawlina, 2011). 

 

Þéttur reglulegur bandvefur  

Þéttur reglulegur bandvefur einkennist af samsíðum og þéttum trefjum og frumum til að veita 

hámarks styrk. Aðalvirkni í þéttum reglulegum bandvef eru sinar, liðbönd og sinafell (e. 

aponeuroses) breið bandvefshimna sem tengir vöðva við bein eða þann líkamshluta sem 

vöðvinn hreyfir. Frumurnar sem framleiða og viðhalda trefjunum eru pakkaðar og samtilltar 

milli trefjaknippa (Ross og Pawlina, 2011). 

 

 

 
Mynd 3. Bandvefur  („Connective Tissues“, 2013) (þýtt af höfundi ritgerðar) 
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Bandvefssjúkdómar 
 
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að orsakir bandvefssjúkdóma geta verið vegna meiðsla 

eða sjúkdóma sem hvoru tveggja valda bólgum í kollageni og elastíni og þeim líkamshlutum 

sem þau tengjast. Aðrir þættir sem  geta heft virkni heilbrigðs bandvefs eru reykingar, 

óheilbrigð útsetning fyrir sólargeislum (e. ultraviolet light), næringarskortur svo sem D og C-

vítamín skortur, langvarandi streita og sýkingar (Connective Tissue Disease, e.d.).  

 Það eru til um 200 mismunandi tegundir af bandvefssjúkdómum, einkenni þeirra ná 

m.a. til beina, liðamóta, húðar, hjarta og æðakerfis og lungna. Ástæður bandvefsjúkdóma eru 

vegna sjálfsónæmis, arfgengis eða samsettra orsaka (e. mixed connective tissue disease) 

Dæmi um sjálfsónæmissjúkdóma eru liðagigt, herslihúð (e. scleroderma) eða úlfur (e. lupus) 

og dæmi um arfgenga bandvefssjúkdóma eru Ehlers-Danlos (Rymen o.fl., 2019). Samsetta 

bandvefssjúkdóma (e. mixed connective tissue disease) er oft erfitt að greina. Þá koma 

einkennin ekki öll fram í einu heldur eiga mismunandi birtingamyndir yfir ákveðið tímabil, 

sem gerir greiningu þeirra erfiða (Murali, 2019b).  Einkenni samsettra bandvefssjúkdóma geta 

komið fram sem almenn þreyta, kaldir, bláleitir og dofnir fingur eða tær (e. Raynaud´s disease), 

bólgnar hendur, vöðva- eða liðverkir og útbrot yfir kjúkur. Sjúkdómurinn getur komið fram á 

hvaða aldri sem er en er algengastur hjá konum undir 50 ára. Samsettir bandvefssjúkdómar 

geta haft alvarlega fylgikvilla (e. complications) eins og háan blóðþrýsting, lungnasjúkdóma 

(sem birtast m.a. í mæði), nýrnabilun, meltingartruflanir, járnskort, heyrnartap og jafnvel 

vöðvadrep (Murali, 2019a).  
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Bandvefslosun (e. myofascial release) 
 
Í inngangi er sagt frá uppruna bandvefslosunar. Bandvefslosun er form handvirkrar meðferðar 

sem er ætlað að hafa áhrif á vöðvafell (e.fascia). Undanfarin ár hefur hugtakið bandvefslosun 

náð yfir margskonar meðhöndlun eins nudd, teygjur, notkun áhalda (e. graston technique) og 

þrýsting á trigger punkta til að fást t.d. við beinþynningu, mjúkvefjaskemmdir og 

stoðkerfisvandamál (Simmonds., 2012). Í dag hallast flestir fræðimenn að því að tæknin við að 

losa um bandvef felist í að draga úr staðbundnum stífleika í vöðvafelli þó að fræðigreinar séu 

ekki einhuga um það. Misvísandi upplýsingar má finna þar sem ýmist er talað um meðferð á 

bandvef, vöðvafelli eða hvoru tveggja. Meðhöndlunin sem slík er til að minnka verki og auka 

blóðflæði (Findley o.fl., 2012). Rannsóknir hafa þó ekki staðfest notagildi tækninnar á 

vöðvafell. Vöðvafell er einnig þekkt sem þéttur bandvefur en hlutverk þess er að umlykja og 

tengja hvern vöðva líkamans, jafnvel minnstu vöðvaþræði og hvert einasta líffæri líkamans 

(Schleip, 2003).  

Talið er að hugtakið bandvefslosun hafi fyrst komið upp árið 1981 af Chila, Pecxkham 

og Manheim28.5.2020 16:53:00 á námskeiðinu ‘‘Myofacial Release‘‘ við Michigan State 

University með vísun í ákveðið form af handvirkri meðferð. Það var þó ekki mikið fjallað um 

það fyrr en Mark Barnes (1997) lýsti aðferðinni þar sem teygt er á vöðvafellinu til að mýkja 

bandvefinn.  

 

 

Trigger punkta losun (myofascial trigger points)  
Trigger punktar eru spennuhnútar sem safnast fyrir í vöðvum og geta valdið talsverðum 

verkjum og óþægindum jafnvel til langs tíma sé ekkert aðhafst. Þessir spennuhnútar geta sent 

frá sér leiðniverki eða doða til nær- eða fjærliggjandi svæða og því ekki alltaf auðvelt að greina 

uppruna sársaukans. Helstu orsakir eru áverkar á vöðva, streita eða kvíði. Helstu fylgikvillar 

eru svefntruflanir vegna verkja og sumar rannsóknir gefa til kynna að ómeðhöndlaðir hnútar 

geta þróast í vefjagigt (e. fibromyalgia). Triggerpunktur getur myndast hvar sem er í vöðvanum 

og valdið miklum óþægindum sökum skerts blóðflæðis til vöðva sem takmarkar hreyfigetu. 

Þegar losað er um triggerpunkt er verið að brjóta sér leið í gegnum bandvefinn og spennuhnútur 

sem hefur myndast losaður. Gott er að þrýsta á triggerpunkta með nuddrúllu því þannig er losað  

um spennuna, bandvefurinn mýkist og lengist og blóðflæði til vöðva eykst (Shah o.fl., 2015).  
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 Talið er að hægt sé að bæta frammistöðu í spretthlaupi með notkun nuddrúlla. Þá er 

nuddrúlla notuð til að  brjóta upp trigger punktinn áður en spretthlaup er tekið (Bonci og 

Oswald, 1993). Eins og talið er upp hér fyrir ofan geta trigger punktar leitt til slappleika í 

vöðvum, vöðvaþreytu og stífni í vöðvum vegna skerts blóðflæðis. Allir þessir þættir geta því 

augljóslega haft áhrif á spretthlaup. Með því að minnka spennu og vöðvakrampa minnkar innra 

viðnám gegn hreyfingum sem auðveldar einstaklingi að halda áfram sinni íþróttaiðkun 

(Mikesky o.fl., 2002). Þó vantar fleiri vísindalegar rannsóknir á gagnsemi nuddrúlla til að losa 

trigger punkta.  

  

 

 

Mynd 4. Trigger punktar (5 Benefits of Dry Needling, e.d.) (þýtt af höfundi ritgerðar) 

 



 

 17 

 
Mynd 5. Algengir trigger punktar (Body Tool | North Coast Medical, e.d.) 

 
 

Sjálfsbandvefslosun  
Sjálfsbandvefslosun (e. self myofacial release) telst til sjálfsmeðferðar, og er sem fyrr segir 

oftast framkvæmd með nuddrúllu ýmist úr frauði, plasti eða öðru efni. Þessi tækni er afleidd af 

hugtakinu bandvefslosun sem er regnhlífarhugtak yfir aðferðir þar sem þrýstingi er beitt af 

sérfræðingi á vöðva og vöðvafell (Ajimsha o.fl. 2014; Barnes, 1997; McKenney o.fl., 2013).  

Nuddrúlluveltingur (e. foam rolling)  felur í sér að liggja á nuddrúllu og þrýsta henni á mjúkvefi 

og er líkaminn færður fram og til baka með jöfnum hraða. Með þessu móti er hægt að stjórna 

þrýstingnum sjálfur (Cheatham o.fl., 2015). Mikilvægt er að reyna að slaka á og spenna 

vöðvana ekki á móti þrýstingnum sem myndast þegar rúllunin á sér stað. Ef einstaklingur er að 

rúlla fyrir upphitun skal rúlla létt og hratt yfir vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á 

vöðvann sjálfan. Þannig eykst blóðflæðið, vöðvinn hitnar og örvast og viðkomandi verður betur 

undirbúinn fyrir átök. Til þess að draga úr vöðvaspennu og ná endurheimt í vöðva skal auka 

þrýsting og nudda hægar (Benjamin og Lamp, 2005). 
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Sumir rannsakendur hafa leitt að því rök að betra sé að nota hugtakið sjálfsmeðhöndlun 

(e. self manual therapy)  frekar en sjálfsbandvefslosun til að greina á milli sjálfsnudds með 

höndum og notkun áhalda eins og nuddkeflis, nuddbolta eða nuddrúllu. Aðrir benda á hugtakið 

sjálfsnudd með hjálpartæki (e. tool assisted self massage) til að greina á milli meðhöndlunar 

með áhöldum og meðhöndlunar með höndum. 
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Nuddrúllur 
 
Nuddrúlluveltingur verður æ vinsælli með árunum, bæði af íþróttafólki og almenningi meðal 

annars vegna tiltölulega einfaldrar notkunar og trú á bata og endurheimt og til að lina sársauka. 

(Weerapong o.fl., 2005). Beardsley and Skarabot (2015) og Cheatham o.fl.,(2015) telja að 

sjálfsbandvefslosun hafi margvísleg góð áhrif fyrir hvort tveggja íþróttamenn og almenning.  

Nuddrúllur hafa verið verið notaðar til þess að auka frammistöðu (Healey o.fl., 2014; 

MacDonald o.fl., 2013; Peacock o.fl., 2015), bæta endurheimt (Kalen o.fl., 2017; Rey o.fl., 

2019; Pearcey o.fl., 2014), auka sveigjanleika (Boguszewski o.fl., 2017; Griefahn o.fl., 2017; 

Mohr o.fl., 2014), draga úr harðsperrum og verkjum í vöðum (Romero-Moraleda o.fl. 2017, 

2019; Vaughan o.fl., 2014), hafa áhrif á slagæðastarfsemina (Murray o.fl., 2016) og móta 

ósjálfráða taugakerfið (Kim o.fl., 2014). Freiwald og fl. (2016) lögðu til að nota ætti nuddrúllur 

varlega og byggja notkun þeirra á fyrirliggjandi vísindalegum gögnum til að auka árangur í 

íþróttum með tilliti til aflfræðilegrar og lífeðlisfræðilegrar þekkingar.  

 

Mismunandi nuddrúllur 

Til eru mismunandi nuddrúllur og koma þær í mismunandi stærðum og gerðum, þær geta verið 

stuttar eða langar, með mismunandi þéttleika og áferð. Nuddrúllur með meiri þéttleika hafa 

sýnt meiri áhrif heldur en þær sem eru með lítinn þéttleika af því að þær setja meiri þrýsting á 

vefina á meðan rúllað er. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri eru sniðugar fyrir æfingar 

til þess að ná dýpra nuddi (Cheatham o.fl., 2015). Nuddrúllur með minni þéttleika er fyrir þá 

sem vilja ná grynnra nuddi til þess að ná fram slökun. 

Rannsóknir hafa sýnt að nuddrúllur með mynstri virðast hafa meiri áhrif heldur en nuddrúllur 

með sléttu yfirborði. Til eru stuttar rúllur sem eru fyrir minni vöðva á meðan löngu eru fyrir 

stærri vöðva eins og allt bakið og báða fætur(Cheatham & Stull, 2018). 

 

Nuddrúllur og taugavirkni 

Nuddrúllur geta haft bæði aflfræðileg og taugalífeðlisfræðileg áhrif. Varðandi aflfræðileg áhrif 

þá getur þrýstingur nuddrúllu minnkað seigju (e. viscous properties). Eftir því sem áreitið varir 

lengur minnkar hömlun, sem breytir vökvasamsetningu og frumuviðbrögðum í bandvef. (Jay 

o.fl., 2014; Kelly og Beardsley, 2016). Á klínískan hátt er hægt að merkja þessar breytingar 

með betri lengingu eða “teygjuþoli” í vöðvum og nærliggjandi vefjum mælt með breytingum 

á hreyfigetu.  
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Þrýstingur frá nuddrúllu getur valdið taugalífeðlislegum áhrifum svo sem slökun vefja 

og staðbundinni sársaukaminnkun á viðfangsefni og nærliggjandi vefjum. Ekki er talið að 

nuddrúllur með sléttu yfirborði geti framkallað nægilega vel aflfræðilegar og 

taugalífeðlisfræðilegar breytingar. Vegna þrýstingsins frá nuddrúllu berast boð í gegnum 

miðtaugakerfið frá golgi sinaviðbrögðum (e. golgi tendon reflex), golgi nemum (e. golgi tendon 

organ) og sársaukanemum (e. nociceptors) um að slaka á viðkvæmum bandvef (Aboodarda 

o.fl., 2015; Cavanaugh o.fl., 2017; Cheatham og Kolber, 2017; Jay o.fl., 2014; Kelly og 

Beardsley, 2016; Monteiroet al., 2017a, b; Nagi o.fl., 2011). Á klínískan hátt er hægt að meta 

breytingar á sársaukastuðli með því að nota sársaukamæli (e. algometer).  
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Rannsóknir 
 
Rannsóknir á nuddrúllum á frammistöðu, liðleika, harðsperra, sársauka, hreyfisvið og streitu 

hafa aukist með árunum en mættu vera fleiri og fjölbreyttari. Nokkuð er vitnað í þessar 

rannsóknir hér á undan en hér á eftir er ítarlegri samantekt.Í þessari skýrslu eru 26 rannsóknir 

skoðaðar um áhrif nuddrúlla á frammistöðubætingu í íþróttum.  

Meiri hluti rannsókna hafa leitt í ljós að nuddrúllur, einar og sér, hindra ekki 

frammistöðu en bæta hana ekki heldur. Til að bæta frammistöðu er bent á að sameina nudd 

með nuddrúllum við  dýnamískar teygjur  og virka upphitun (Su o.fl., 2017). Þessi samsetta 

meðferð er talin draga úr óbeinni vöðvastífni og mælingar hafa sýnt að þær auki á liðleika fyrir 

æfingar (Martínez-cabrera og Núnez-sanchez, 2016; Morales-Artacho o.fl., 2017; Peacock 

o.fl., 2014; Su o.fl., 2017). Það eru ekki allir á sama máli um gagnsemi nuddrúlla á frammistöðu 

en Cavanaugh o.fl. (2017) sýndu neikvæð áhrif nuddrúllu á frammistöðu. Niðurstöður þeirra 

rannsókna sýndi óvirkjun í vöðva biceps femoris sem er staðsettur aftan á læri. En í þessu tilfelli 

var framanlærisvöðvinn einungis rúllaður og höfundarnir bentu til hugsanlegra mótvægisáhrifa 

vegna gagnkvæmrar hömlunar þegar rúllað var á framanlærisvöðvunum.  

Fimm rannsóknir einblíndu á mælingu á sársaukastuðli og hreyfisvið (Cheatham o.fl., 

2017; Cheatham og Kolber, 2018; Cheatham og Stull 2018a, 2018b; Wilke o.fl., 2019). 

Nuddrúllur geta haft áhrif á hreyfisvið með taugabælingu á bandvef (Cheatham o.fl., 2017a; 

Cheatham o.fl., 2017b; MacDonald o.fl., 2014; Vaughan o.fl., 2014). Taugabæling getur bætt 

teygjanleika bandvefs og aukið þannig hreyfisvið (MacDonald o.fl., 2014). Taugabæling getur 

einnig átt sér stað í kjölfar breytinga á blóðrásinni. Því er haldið fram að ein af verkun nuddrúllu 

sé að efla virkt blóðflæði (MacDonald o.fl., 2014; MacDonald o.fl., 2013; Okamoto o.fl., 2014; 

Peacock o.fl., 2014; Pearcey o.fl., 2014). Það verða til hitaaukandi- og þixótrópísk áhrif með 

eftirvirkni á taugakerfið (MacDonald o.fl., 2014; MacDonald o.fl., 2013). Athygli vekur að 

Vaughan o.fl. (2014) sýndu fram á að hækkun á sársaukaþröskuldi væri tímabundinn, eða um 

5 mínútur sem bendir til þess að þessar breytingar gætu verið tímabundnar aðlaganir að  

hreyfiaðferðum. Rannsóknir á hreyfisviði sýndu að tímasetningar skiptu máli en hreyfisvið er 

mæling á hversu langt er hægt að hreyfa einn lið um öxul sinn í eina átt (Massy-Westropp, 

Hunt, Mackintosh og Lewis, 2011). Meiri hluti rannsóknanna leiddi í ljós að 

sjálfsbandvefslosun með nuddrúllu leiddu til skjótrar aukningar á hreyfisviði. Monteiro o.fl. 

(2017a) greindu frá því að bætingar á FMS stigum (e. functional movement scores) væru aðeins 

til staðar hjá þeim sem rúlluðu í meira en 90 sekúndur. Það  bendir til þess að 90 sekúndur séu 
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ákveðinn þröskuldur til að ná tilætluðum árangri og að rúlla í meira en 90 sekúndur bæti 

hreyfisvið (e. Range of Motion) (Behara og Jacobson, 2017; o.fl., 2017).  

Eins og áður segir falla harðsperrur, liðleiki, sársaukameðferð og fleira undir 

endurheimt. Til að ná æskilegri endurheimt hafa flestar rannsóknir sýnt að æskileg tímalengd 

nuddrúllunar fyrir tiltekinn vöðvahóp sé á milli 30 til 60 sekúndur sem er endurtekið 3-5 

sinnum (sett) með 10-30 sekúndna pásu milli hvers setts (Romero-Moraleda o.fl., 2019; 

Skarabotet o.fl., 2015; Wilke o.fl., 2019).  Þegar mótspyrnuþjálfun (e. resistance training) er 

stunduð komust Monteiro o.fl. (2018, 2017b, 2017c) að því að nuddrúlluveltingur á milli setta 

virðist hafa skaðleg áhrif á getu til að framleiða afl, með öðrum orðum þá getur tímasetning 

nuddrúllu verið skaðleg eftir tegund athafna. Fimm rannsóknir fjölluðu um það hvort 

nuddrúllur flýti bata í harðsperrum, en harðsperrur framkalla verki og stirðleika vegna 

bólgusvörunar í bandvef. Fimm rannsóknir greindu frá niðurstöðum í þessum flokki og fjórar 

rannsóknanna styðja þá niðurstöðu að nuddrúllur hraði endurheimt vegna vöðvaskemmda í 

kjölfar æfinga (e. Exercise induced muscle damage) og minnki einkenni harðsperra (e. Delayed 

onset muscle soreness) (MacDonald o.fl., 2014; Rey o.fl., 2019; Romero-Moraleda o.fl., 2017, 

2019). Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að nuddrúllur geta verið gagnleg tæki til 

að auka endurheimt og hjálpa íþróttamönnum að jafna sig fyrr en ella.  Zorko o.fl. (2016) voru 

hinsvegar ekki á sama máli í sinni rannsókn og töldu að að nuddrúllur séu álíka árangursríkar 

og óbein hvíld. Átta af fjörutíu og níu rannsóknum beindust eingöngu af liðleika (Boguszewski 

o.fl., 2017; Couture o.fl., 2015; Griefahn o.fl., 2017; Kelly og Beardsley, 2016; Mohr o.fl., 

2014; Murray o.fl., 2016; Skarabot o.fl., 2015 Wilke o.fl., 2019). Sex af þessum sýndu aukinn 

liðleika eftir nuddrúllu en tvær rannsóknir sýndu neikvæð áhrif nuddrúlla á liðleika (Couture 

o.fl., 2015; Griefahn o.fl., 2017). Rannsóknir sem sýndu aukningu á hreyfisviði í 

mjaðmaréttum (e. hip thrust) (Mohr o.fl., 2014; Murray o.fl., 2016), hnébeygjum (Murray o.fl., 

2016) og í ökkla (Kelly og Beardsley, 2016; Skarabot o.fl., 2015). Til þess að auka liðleika 

þarf að rúlla í allt að 90-120 sekúndur á hvern vöðva (Hendricks o.fl., 2019) en eldri rannsóknir 

gáfu upp tímalengdina 45-90 sekúndur (Peacock o.f1., 2015; Behara og Jacobson, 2017). Að 

mati Su o.fl., (2017) Martínez-cabrera og Núnez-sanchez, (2016) Morales-Artacho o.fl., (2017) 

virðast nuddrúllur aðeins gagnast til að auka liðleika svo framarlega að samhliða séu notaðar 

dýnamískar teygjur og virk upphitun.  

Nuddrúllur virðast í einhverjum tilvikum draga úr streitueinkennum en þó hefur ekki 

verið sýnt fram á að þær séu mikið betur til þess fallnar heldur en hvíld. Hinsvegar er það svo 

að við mikið álag í kjölfar stífra æfinga og keppna myndast stundum streitueinkenni í formi 

vöðvabólgna og geta nuddrúllur að einhverju leyti dregið úr einkennum. (Kim o.fl., 2014). 
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 Svo virðist sem nuddrúllur örvi æðakerfisviðbrögð þannig að aukning verður á losun 

nituroxíðs í blóðvökva (Okamoto o.fl., 2014). Í nýlegri rannsókn Hotfiel o.fl. (2017)  var sýnt 

fram á að nuddrúllur geta minnkað stífleika í slagæðum, endurbætt starfsemi æðaþels og aukið 

blóðflæði. Breytingar í blóðrás eftir nuddrúllu voru enn til staðar 30 mínútum eftir íhlutun 

Þó nokkrar rannsóknir benda til þess að þessi áhrif séu vegna hækkunar á vöðvahita. Í rannsókn 

Murray o.fl. (2016) fannst þó engin hækkun á hitastigi vöðva.  
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Lokaorð 
 
Nuddrúllan hefur náð vinsældum meðal afreks íþróttamanna og almennings í íþróttum og eru 

eitt vinsælasta verkfæri sjálfsbandvefslosunar. Rannsóknir á nuddrúllum á frammistöðu, 

liðleika, harðsperra, sársauka og hreyfisvið og streitu hafa aukist með árunum en mættu vera 

fleiri og fjölbreyttari. Margir telja að sjálfsbandvefslosun hafi margvísleg góð áhrif fyrir 

íþróttamenn og almenning. Meðal annars með því að auka hreyfisvið og til að flýta endurheimt 

vöðva eftir æfingu.  Það er þó ekki sama hvernig eða hversu oft nuddrúllur skulu vera notaðar.  

Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að nuddrúllur í bland við dýnamískar teygjur og virka upphitun 

fyrir æfingu geta dregið úr stífni vöðva og aukið hreyfisvið. Það skiptir máli hvernig nuddrúlla 

er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir vöðvann án þess að beita miklum 

þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til þess að draga úr endurheimt í vöðva og vöðvaspennu skal 

nudda hægar og auka þrýsting. Rannsóknir benda til þess að reglulegt nudd með nuddrúllu 

minnki harðsperrur og geti hækkað sársaukaþröskuldinn. Hæg rúllun í  30-60 sekúndur í senn 

í allt að þrjú til fimm skipti  með 10-30 sekúndna hvíld á milli setta getur reynst vel og bætt 

bæði frammistöðu og endurheimt. Nýlegar rannsóknir hafa bent til þess að með því að auka 

liðleika þarf að rúlla í allt að 90-120 sekúndur á hverjum vöðva. Í mótspyrnuþjálfun geta 

nuddrúllur milli æfingasetta hinsvegar haft skaðleg áhrif á getu einstakings til þess að efla kraft 

og þol. Þá skiptir máli að velja rétta tegund nuddrúlla og byggja notkun þeirra á fyrirliggjandi 

vísindalegum gögnum. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en 

þær sem eru með lítinn þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta 

betur fyrir slökun. 

Það er mikilvægt að sá sem leiðbeinir með notkun nuddrúlla geri sér grein fyrir 

undirliggjandi ástæðum bólgna í bandvef, því ekki eru til nægar rannsóknir sem staðfesta 

gagnsemi þegar um undirliggjandi sjúkdóm er að ræða. Slík meðhöndlun þarf að vera í samráði 

við lækni eða sjúkraþjálfara viðkomandi. Finna má ýmis blogg meðal sjúklinga sem eru með 

undirliggjandi bólgusjúkdóma og nota nuddrúllur en reynsla þeirra er mismunandi og alls ekki 

studd vísindalegum rannsóknum. Í starfi mínu sem einkaþjálfari og hóptímakennari hef ég 

öðlast betri skilning á virkni og gagnsemi nuddrúlla.  Mín von er að þessi samantekt og 

leiðbeiningarmyndband gagnist þeim sem eru að nota eða vilja nota nuddrúllu, en þekkja ekki 

tilgang eða mikilvægi þeirra. Notum nuddrúllur með fyrirhyggju og byggjum notkun þeirra á 

fyrirliggjandi vísindalegum gögnum til að auka árangur í íþróttum með tilliti til aflfræðilegrar 

og lífeðlisfræðilegrar þekkingar. 
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Viðauki  
 
Í þessum viðauka eru tenglar á sjálfsbandvefslosun með nuddrúllu fyrir almenning sem og 

íþróttafólk.  

 

Brjóstvöðvar (Pectoralis) 
 
Lýsing: Legið er á kviðnum á gólfinu, rúllan er lögð á ská undir handarkrikann þannig að hún nemi við 

brjóstið. Höndin á að liggja út á við svo það teygist örlítið á brjóstvöðvanum. Þrýsta skal brjóstvöðvanum á 

nuddrúlluna með léttum hreyfingum fram og til baka. Gott er að styðja sig við með lausu hendinni og nota 

fæturna til að stjórna þrýstingnum með því að auka þungann yfir rúlluna. Þessar hreyfingar eru litlar þar sem 

brjóstsvæðið er lítið svæði og því ekki mikil hreyfigeta. Endurtekið hinum megin. 

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en vöðvinn verður fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta.  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla brjóstvöðvann:  

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til. 

Rúllun: Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ekki rúlla beint framan á öxlina þar sem það getur valdið ertingu í sinum tvíhöfða og á 

fremra hylki (e. anterior capsule).  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

 

 
Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 
 
Tengill: https://www.youtube.com/watch?v=wASUqkS4pmU 
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Bak og brjósthryggur (Latissimus dorsi, Rhomboid major, Erector Spinae, Infraspinatus, 
Teres Minor, Teres Major) 
 

 
Lýsing: Legið er á bakinu með fætur beygða svo iljar nema við gólfið. Ýttu mjöðmum upp af gólfinu og 

gefðu þér stórt faðmlag. Reyndu að snerta gagnstætt herðablað með hendinni til að losa um pláss í kringum 

vöðvana. Rúllað er síðan upp að hálsi og niður að miðju baki áður en komið er að mjóbaki. Með því að stýra 

þrýstingnum er  mjöðmin hækkuð eða lækkuð. Gott er að rúlla miðjuna, hægri hlið og vinstri. Hér nuddast 

sjalvöðvinn (e. trapezius) líka.   

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en vöðvinn verður fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla efra bakið og mjóbak: 

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til.  

Rúllun: Forðastu að rúlla yfir mjóbakið, reyndu að vera fyrir miðju yfir rifbeinin. 

Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

 

Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 
 
Tengill 1: Allt bakið https://www.youtube.com/watch?v=AsxOR7clT6w&feature=youtu.be 
 
Tengill 2: Mjóbak https://www.youtube.com/watch?v=GrpXgTSXX-w&feature=youtu.be 
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Mjaðmavöðvar og nári (l. Iliacus Psoas)  
 
Lýsing: Legið er á kviðnum á gólfinu. Olnbogar eru beygðir undir líkamann og annar fótur beygður út á hlið 

á meðan fóturinn sem verið er að rúlla er beinn niður á við. Rúllu skal staðsetja undir mjöðmina og er rúllað 

frá ofanverðu læri að mjaðmabeininu svo þrýstingur myndast við mjaðmarvöðvann. Hér er um litla hreyfingu 

að ræða og lítið hreyfisvið svo hreyfingin er lítil. Endurtekið hinum megin. 

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en vöðvinn verður fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla mjaðmavöðvana og nára: 

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til. 

Rúllun: Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

Forðastu að rúlla á mjaðmabeinið sjálft.  

 

Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 
 
Tengill: https://www.youtube.com/watch?v=8XcmCHjWPVM&feature=youtu.be 
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Hliðlægur Rassvöðvi (Gluteus Medius)  
 
Lýsing: Hér er setið ofan á nuddrúllunni á öðrum rassvöðvanum með fótinn sem er sömu megin og rúllan, 

beygðan yfir hnéð á hinum fætinum. Rúllan er staðsett efst á rassvöðvanum og farið niður allann 

rassvöðvann. Endurtekið hinum megin 

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en vöðvinn verður fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla hliðlægann rassvöðvann: 

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til. 

Rúllun: Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

Forðastu að rúlla yfir rófubeinið.  

 
 
Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 
 
Tengill: https://www.youtube.com/watch?v=y6zz992uQJI&feature=youtu.be 
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Rassvöðvar (Gluteus Maximus, Gluteus Medius, Gluteus Minimus)  
 
Lýsing: Hér er setið ofan á nuddrúllunni á gólfinu og er rúllað frá ofanverðu aftanverðu læri upp alla 

rasskinnina svo að þrýstingur myndist í rassvöðvanum.   

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en verður vöðvinn fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla rassvöðvana: 

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til. 

Rúllun: Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

Forðastu að rúlla yfir rófubeinið.  

 
 
Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 
 
Tengill: https://www.youtube.com/watch?v=m1ykfgGHlRc&feature=youtu.be 
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Framanverð læri (Quadriceps, Rectus Femoris, Vastus Intermedius, Vastus Lateralis, Vastus 
Medialis)  
 
Lýsing: Rúllan er sett beint undir lærið milli hnés og mjaðmar. Styðjið efri hluta líkamans með 

framhandleggjunum. Setjið annan fótinn á hliðina í 90 gráðu sjónarhorni og leyfðu hnénu að hvíla á undirlagi 

á meðan hinn fóturinn liggur beinn á rúllunni. Með því að minnka þrýstinginn er hægt að beita meira og 

minna afli í gegnum framhandleggina og hnéð. Rúllaðu rólega upp og niður eftir lengd framanverðs lærisins 

á meðan þú snýrð fætinum lítillega. Endurtekið hinum megin. 

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en vöðvinn verður fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla framanvert lærið: 

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til. 

Rúllun: Forðastu að rúlla yfir mjóbakið, reyndu að vera fyrir miðju yfir rifbeinin. 

Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

Ef þú vilt auka þrýstingin er hægt að leggja lausa fótinn ofan á fótinn sem verið er að rúlla 

svo að þrýstingur myndist milli rúllunar og fótarins.  

 
Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 
 
Tengill: https://www.youtube.com/watch?v=uqTjLzqI4FM&feature=youtu.be 
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Aftanverð læri (Hamstring, Bicep Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus)  
 
Lýsing: Hér er setið á gólfinu og rúllan sett undir lærið milli hnés og mjaðmar. Styðjið ykkur við með að 

nota hendurnar og frjálsa fótinn. Til þess að stilla þrýsting er hægt að beita meira eða minna afli í gegnum 

framhandleggina og hnéð. Rúllaðu hægt og rólega upp og niður lengdina á aftanverðu lærinu á meðan þú 

snýrð fætinum lítillega. Endurtekið hinum megin. 

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en vöðvinn verður fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta.  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla aftanverð lærin: 

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til.  

Rúllun: Forðastu að rúlla yfir mjóbakið, reyndu að vera fyrir miðju yfir rifbeinin. 

Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

Ef þú vilt auka þrýstingin er hægt að leggja lausa fótinn ofan á fótinn sem verið er að rúlla 

svo að þrýstingur myndist milli rúllunar og fótarins.  

 
Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 
 
Tengill : https://www.youtube.com/watch?v=zHYxfMZIvEc&feature=youtu.be 
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Kálfar (Gastrocnemius, Soleus)  
 
Lýsing: Setið er á gólfinu og rúllan staðsett undir kálfanum á milli hnés og fótar. Styðjið ykkur við með að 

setja hendur í gólf og nota fjálsa fótinn. Þrýstingnum er stillt með því að beita meira eða minna afli í gegnum 

framhandlegg og hné. Rúllaðu rólega upp og niður kálfann á meðan þú snýrð fætinum lítillega. Endurtakið 

hinum megin. 

Það skiptir máli hvernig nuddrúlla er notuð eins og fyrir upphitun þá þarf að rúlla létt og hratt yfir 

vöðvann án þess að beita miklum þrýstingi á vöðvann sjálfan. Til að draga úr ná endurheimt í vöðva  og 

vöðvaspennu skal auka þrýsting og nudda hægar.  

Hæg rúllun í 30-60 sekúndna 3-5x með hvíld á milli setta getur reynst vel og getur bætt frammistöðu 

og endurheimt. Nuddrúllur með meiri þéttleika eða mynstri ná dýpra nuddi heldur en þær sem eru með lítinn 

þéttleika. Nuddrúllur með minni þéttleika eða sléttu yfirborði henta betur fyrir slökun. 

 

Eðlilegt er að finna fyrir sársauka fyrstu skiptin sem rúllað er en vöðvinn verður fljótur að gefa eftir ef farið 

er varlega og reglulega í gegnum þetta  

 

Nokkur ráð áður en þú byrjar að rúlla kálfana: 

Öndun: Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að vinna með mjúkvef, að halda önduninni eðlilegri. 

Ekki halda inni andanum, þú vilt losa um spennu en ekki búa hana til. 

Rúllun: Forðastu að rúlla yfir mjóbakið, reyndu að vera fyrir miðju yfir rifbeinin. 

Ef þú finnur fyrir trigger punkti, stoppaðu í 5-6 sekúndur og einblíndu á hægan, djúpan 

andardrátt og reyndu að slaka á.  

Ef þú finnur fyrir bruna, dofa eða náladofa, rúllaðu þig framhjá þeim stað þar sem líklegt 

er að þetta sé taug og er því ekki sniðugt að stoppa þar.   

Ef þú vilt auka þrýstinginn er hægt að leggja lausa fótinn ofan á fótinn sem verið er að rúlla 

svo að þrýstingur myndist milli rúllunar og fótarins.  

 

Markmið: Markmiðið með þessari æfingu er að losa um bólgur og hnúta í vöðvum því þannig eykst 

blóðflæðið í vöðva sem eykur starfshæfni hans. 

 

 

Tengill: https://www.youtube.com/watch?v=uPTlcDYlZDo&feature=youtu.be 
 
 
 


