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Ágrip 

Inngangur: Nárameiðsli hafa lengi verið stórt vandamál á meðal knattspyrnumanna. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að með því að leggja fyrir fyrirbyggjandi styrktaræfingu fyrir aðfærsluvöðva mjaðma er hægt 

að minnka líkur umtalsvert á því að leikmenn þrói með sér nárameiðsli. 

Markmið: Markmið rannsóknar er að skoða hvort að fyrirbyggjandi styrktaræfing fyrir aðfærsluvöðva 

mjaðma hafi jákvæð áhrif á nárameiðsli knattspyrnumanna. 

Efni og aðferðir: Þátttakendur voru 10 karlmenn á aldrinum 20-34 ára og voru allir leikmenn úr tveimur 

liðum í næst efstu og þriðju efstu deild á Íslandi í knattspyrnu. Rannsóknin var megindleg 

íhlutunarrannsókn með samanburðarhóp (e. two-group pre- and posttest design). Þátttakendur 

íhlutunarhóps fengu kennslu á fyrirbyggjandi styrktaræfingu, Kaupmannahafnar aðfærsluæfingunni (e. 

the Copenhagen adduction exercise) fyrir aðfærsluvöðva mjaðma sem þeir framkvæmdu í fjórar vikur á 

undirbúningstímabili. Þátttakendur samanburðarhóps fengu ekki íhlutun með fyrirbyggjandi 

styrktaræfingu heldur unnu þeir eftir plani sinna þjálfara og styrktarþjálfara yfir rannsóknartímabilið. 

Upplýsingum um álagseinkenni frá nárasvæði var safnað saman með því að leggja fyrir þátttendur 

beggja hópa Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injuries Questionnaire (OSTRC-O2 

spurningalistann) í upphafi rannsóknarinnar og svo á tveggja vikna fresti eftir það. Blönduð dreifigreining 

og t-próf óháðra úrtaka var notað við tölfræðilega úrvinnslu, marktektarmörk voru miðuð við 5% (p < 

0,050). 

Niðurstöður: Skoðað var hvort marktækur munur fyndist milli hópa og innan hvors hóps fyrir sig hjá 

bæði íhlutunarhópi og samanburðarhópi. Marktækur munur fannst í tveimur af fjórum spurningum 

OSTRC-O2 spurningalistans milli hópa um þátttöku (p = 0,048) og verk (p = 0,009). Marktækur munur 

fannst einnig innan íhlutunarhóps í spurningu um verk (p = 0,026) og hjá samanburðarhópi er varðar 

þátttöku (p = 0,046). Út frá heildarskori þátttakanda fannst marktækur munur milli hópa (p = 0,035) yfir 

rannsóknartímabil. Marktektarpróf sýndi að að munurinn lægi á milli hópanna (p = 0,036) eftir að íhlutun 

lauk. 

Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að álagseinkenni frá nárasvæði minnkuðu hjá 

íhlutunarhópi yfir rannsóknartímabil á meðan þau jukust hjá samanburðarhópi. Niðurstöður styðja því 

rannsóknartilgátuna að Kaupmannahafnar aðfærsluæfingin hafi jákvæð áhrif á nárameiðsli meðal 

knattspyrnumanna. 
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Abstract 

Introduction: Groin injuries have for a long time been a big problem amongst football players. Research 

has shown that by participating in preventive strength training for the adductor muscles of the hip it is 

possible to significantly reduce the prevalence and severity of players developing groin injuries. 

Aim: The aim of this study is to examine wheather preventive strength training for the adductor muscles 

has a positive effect on football players groin injuries. 

Material and methods: The participants were 10 men aged 20-34 and all players were from two teams 

in the second highest and third highest division in Iceland in football. The study was a quantitative 

intervention study with a control group. Participants in the intervention group received instruction for the 

Copenhagen adduction exercise for the adductor muscles of the hip, which they performed for four 

weeks during pre-season period. The participants of the control group did not receive intervention 

through preventive strength training, but worked according to their coach and strength coach during the 

research period. Information on overuse symptoms from the groin area was collected by submitting the 

Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injuries Questionnaire (OSTRC-O2) to participants of 

both groups, at the beginning of the study and every two weeks thereafter. Mixed ANOVA analysis and 

t-test of independent samples were used for statistical analysis, significant levels were based on 5% (p 

< 0,050). 

Results: It was examined wheather significant differences were found between groups and within each 

group in both the intervention group and the control group. Significant differences were found in two of 

the four questions of the OSTRC-O2 questionnaire between groups regarding participation (p = 0,048) 

and pain (p = 0,009). Significant differences were also found within the intervention group in the question 

of pain (p = 0,026) and in the control group regarding participation (p = 0,046). In other respects no 

significant differences were found within the groups. Based on the participant‘s overall score, a 

significant difference was found between groups (p = 0,035) over the study period. Significance testing 

showed that the difference was found between the groups (p = 0,036) after the intervention completed. 

Conclusion: The results of the study showed that the overuse symptoms from the groin area in the 

intervention group decreased over the study period while they increased in the control group. The results 

support the research hypothesis that the Copenhagen adduction exercise has a positive effect on groin 

injuries among football players. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka námsbrautinni fyrir árin fimm. Hef kynnst fullt af frábæru fólki í gegnum námið 

og eignast í því marga vini um ókomna tíð. Sérstakar þakkir fá bæði leiðbeinandinn minn Kári Árnason 

fyrir hugmynd að rannsóknarefni, leiðsögn og góða samvinnu í gegnum rannsókn sem og Kristín Briem 

fyrir það að veita verkefninu samþykki og hafa umsjón með því.  

Fyrst og fremst vil ég þakka konunni minni Önnu Margréti Steingrímsdóttir fyrir að vera kletturinn 

minn í gegnum ekki bara námið heldur lífið sjálft. Móður minni Áslaugu Vídalín Þráinsdóttur og 

tengdaforeldrum Steingrími Rafni Friðrikssyni og Pálín Ósk Einarsdóttur fyrir ómetanlega aðstoð og 

stuðning í gegnum námið. Drengirnir mínir Hilmar Rafn og Veigar Orri fá einnig hrós fyrir þolinmæði og 

skilning á öllum lærdómsstundum föður síns síðustu ár. 

Hermanni Þráinssyni, Sigríði Björk Gunnarsdóttur og Pálín Ósk Einarsdóttur vil ég þakka kærlega 

fyrir yfirlestur verkefnis. Linda Björk Hafsteinsdóttir fær þakkir fyrir yfirlestur á enskum texta. Síðast en 

ekki síst er vert að þakka þjálfurum og leikmönnum beggja hópa ásamt styrktarþjálfara íhlutunarhóps, 

án þeirra hefði þessi rannsókn ekki litið dagsins ljós. 
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1 Inngangur 

Nárameiðsli hafa lengi verið stórt vandamál meðal knattspyrnumanna. Knattspyrna er íþrótt sem felur í 

sér mikið af hraða- og stefnubreytingum sem og krefjandi stöður í mikilli lengingu eins og að teygja sig 

á eftir boltanum, endurtekin spörk og návígi. Meiðslahætta í knattspyrnu er þar af leiðandi mikil út frá 

þeim átökum sem eru inni á vellinum sem og þeim hraða sem felst í íþróttinni (Brukner og Khan, 2017; 

Franklyn-Miller o.fl., 2017). Nárameiðsli ná yfir allt að 23% af öllum meiðslum í liðsíþróttum eins og 

knattspyrnu sem telst vera nokkuð hátt (Ishoi o.fl., 2020). Meiðsli á aðfærsluvöðvum mjaðma (e. hip 

adductors) eru næst algengustu meiðslin í knattspyrnu á eftir meiðslum á aftanlærisvöðvum (e. 

hamstrings) (Ishoi o.fl., 2016). Líkur á því að meiðast aftur á aðfærsluvöðvum mjaðma eftir að hafa náð 

sér af fyrri meiðslum er um 18% og virðist ekki skipta máli hvort um bráðameiðsli eða langvarandi meiðsli 

sé að ræða (Volpi og Bisciotti, 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að með því að nota fyrirbyggjandi styrktaræfingu fyrir aðfærsluvöðva 

mjaðma í æfingaráætlun knattspyrnuliða er hægt að minnka líkur á nárameiðslum af einhverjum toga 

um allt að 41% (Haroy o.fl., 2019). Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hefur fyrirbyggjandi styrktaræfing fyrir aðfærsluvöðva mjaðma jákvæð áhrif á 

álagsmeiðsli í nára hjá knattspyrnumönnum? 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort álagseinkenni minnki frá nárasvæði meðal 

knattspyrnumanna með fyrirbyggjandi styrktaræfingu fyrir aðfærsluvöðva mjaðma. Til þess að kanna 

virkni íhlutunar verður notast við OSTRC-O2 spurningalistann (e. Oslo Sports Trauma Research Center 

Overuse Injuries Questionnaire) sem notaður er til að skrásetja álagsmeiðsli í íþróttum. 

2 Knattspyrna 

Knattspyrna er almennt talin vera vinsælasta og mest stundaða íþrótt heims með um 270 milljón manns 

sem stunda hana í einhverjum mæli (Mahdavi Mohtasham o.fl., 2018). Á Íslandi stunda um 23.000 

skráðir iðkendur knattspyrnu og fer þeim fjölgandi frá ári til árs bæði hér sem og á heimsvísu (KSÍ, e.d.). 

Aukin meiðslatíðni í knattspyrnu helst í hendur við fjölda þeirra sem stunda íþróttina og þess vegna eru 

fyrirbyggjandi aðgerðir í knattspyrnu sem og öðrum íþróttum nauðsynlegar til að minnka líkur á meiðslum 

(Thorborg o.fl., 2017). 

2.1 Algeng knattspyrnumeiðsli 

Algengustu meiðslin meðal knattspyrnumanna eru bæði vöðva- og liðbandameiðsli. Helstu 

líkamssvæðin sem verða fyrir meiðslum eru læri, hné, ökklar og mjaðma- og nárasvæði í þessari röð 

(Walden o.fl., 2005). Á síðustu 11 árum hefur tíðni á liðbandameiðslum farið minnkandi á meðan að tíðni 

á vöðvameiðslum hefur haldist há (Ekstrand o.fl., 2013). Helstu liðbandameiðsli meðal 

knattspyrnumanna eru utanverðar tognanir í ökkla og innanverðar tognanir á hné. Mögulegar ástæður 

fyrir minnkandi tíðni á liðbandameiðslum, miðað við vöðvameiðsli, gætu verið þær að bæði hefur 

endurhæfingaraðferðum fjölgað sem og notkun á fyrirbyggjandi aðferðum sem sýnt hafa góðan árangur 

í forvörnum meiðsla eins og til að mynda stöðuskynsþjálfun (e. proprioception), spelkur og ýmsar 

teipingar (Ekstrand o.fl., 2013). Meiðslatíðni hefur sýnt sig að vera allt að þrefalt hærri hjá leikmönnum 
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sem voru með sögu um vöðvameiðsli frá fyrra tímabili miðað við þá leikmenn sem ekki voru meiddir. 

Það gefur til kynna að undirbúningstímabil ætti sérstaklega að vera notað til að greina veikleika 

leikmanna betur og vinna í kringum þau meiðsli sem þeir hafa hlotið áður (Hagglund o.fl., 2013). 

Vöðvameiðsli eru mjög algeng í íþróttum sem stundaðar eru af hámarksákefð og krefjast mikils 

sprengikrafts og stefnubreytinga. Helstu vöðvar eða vöðvahópar sem verða fyrir vöðvameiðslum eru 

aftanlærisvöðvar, aðfærsluvöðvar mjaðma, fjórhöfðavöðvar læra (e. quadriceps fermoris) og 

þríhöfðavöðvar kálfa (e. triceps surae). Meirihluti vöðvameiðsla í knattspyrnu eru óbein vöðvameiðsli 

sem gerast án snertingar við ytri þætti í umhverfi eins og til dæmis mótherja. Óbein vöðvameiðsli verða 

þegar vöðvakrafturinn sem notaður er fer fram úr getu vefsins til að taka á móti honum (Ishoi o.fl., 2020). 

Áhættuþáttum fyrir vöðvameiðsli hjá knattspyrnumönnum er hægt að skipta upp í innri og ytri 

áhættuþætti. Innri áhættuþættir geta verið breytanlegir eða óbreytanlegir þar sem hægt er að æfa upp 

breytanlega áhættuþætti með sérstökum þjálfunaraðferðum. Ytri þættir eru þá utanaðkomandi þættir 

sem knattspyrnumenn geta orðið fyrir og hafa ekki endilega stjórn á (Saragiotto o.fl., 2014). 

Helstu innri áhættuþættir fyrir vöðvameiðsli eru fyrst og fremst fyrri meiðsli viðkomandi sem og aldur, 

vöðvaójafnvægi og liðleiki (Hagglund o.fl., 2013). Mörg fyrirbyggjandi æfingaplön einblína á innri 

áhættuþætti með því að horfa á einstaklinginn sjálfan og skoða hvort það sé eitthvað sem 

einstaklingurinn þarf að bæta eða er í ójafnvægi hjá honum. Einnig eru gerð einstaklingsmiðuð 

æfingaplön sem miða að því að bæta þann tiltekna innri áhættuþátt hjá einstaklingnum sjálfum (Ekstrand 

o.fl., 2013).  

Ytri áhættuþættir eins og mikið einstaklingsbundið álag og tíðni leikja geta ýtt mikið undir meiðsli 

knattspyrnumanna. Þetta eru oft þættir eins og t.d. leikjafjöldi yfir keppnistímabil og ósamræmi í þjálfun 

og æfingaálagi milli knattspyrnustjóra, sjúkraþjálfara og styrktarþjálfara, til að geta aðlagað álagið rétt 

að leikmönnum (Delvaux o.fl., 2017; Ekstrand o.fl., 2013). Fleiri þættir geta spilað stórt hlutverk í 

meiðslum knattspyrnumanna eins og þreyta sem helst í hendur við álag og leikjafjölda/tíðni, hvort 

leikmaður haldi áfram að spila þrátt fyrir meiðsli, hvort endurhæfing hafi verið fullnægjandi, 

vallaraðstæður og hvort leikmaður hafi fengið nægilega góða meðferð bæði á vellinum við meiðsli og 

beint eftir leik (Chomiak o.fl., 2000). Algengara er nú en áður að leikmenn séu oftar að skipta um félagslið 

á stuttum tíma. Breytingar á aðstæðum leikmanna geta haft áhrif á meiðslatíðni þeirra því að fara í nýtt 

umhverfi felur oft í sér nýjar æfingar, vegna þess að fara í nýtt umhverfi felur oft í sér nýjar æfingar, 

annað leikkerfi, meira leikjaálag og annað veðurfar sem leikmaður er ekki endilega vanur (Ekstrand o.fl., 

2013). 

Hægt er að skipta meiðslum knattspyrnumanna í annars vegar bráðameiðsli og hins vegar 

álagsmeiðsli. Bráðameiðsli eru algengari meiðsli sem koma gjarnan við miklar og skyndilegar 

hraðabreytingar og/eða snertingu við mótherja. Álagsmeiðsli eru sjaldgæfari, erfiðari að greina og geta 

ágerst með endurteknu langvarandi álagi sem veldur því að það getur tekið lengri tíma fyrir leikmenn að 

ná sér af þeim. Oft getur það reynst erfitt að greina á milli bráðameiðsla og álagsmeiðsla (Yang o.fl., 

2012). Á heildina litið þá eru um tveir þriðju knattspyrnumeiðsla bráðameiðsli og þriðjungur þeirra 

álagsmeiðsli. Nýjar vísbendingar hafa hins vegar komið úr rannsóknum og benda þær til þess að 

álagsmeiðsli geti náð sama algengi og bráðameiðsli ef horft er á heildarfjarveru leikmanna, þó svo að 

tíðni álagsmeiðsla sé minni (Owoeye o.fl., 2020). 
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Ef horft er á öll knattspyrnumeiðsli þá ná vöðvameiðsli yfir um þriðjung þeirra og fjöldi leikmanna sem 

eru frá bæði æfingum og/eða keppni yfir keppnistímabilið er allt að 37%. Í knattspyrnu eru yfir 90% allra 

vöðvameiðsla leikmanna tengd fjórum vöðvahópum neðri útlima (Langhout o.fl., 2018). Meiðsli á 

aftanlærisvöðvum eru algengustu vöðvameiðslin meðal knattspyrnumanna. Þau ná yfir allt að 37% 

þeirra vöðvameiðsla sem eiga sér stað í knattspyrnu. Aðfærsluvöðvar mjaðma koma næst á eftir 

aftanlæristognunum með 23%, því næst fjórhöfðavöðvar læra með 19% og loks þríhöfðavöðvar kálfa 

með 13% (Ekstrand o.fl., 2011; Ishoi o.fl., 2020; van der Horst o.fl., 2015). Þegar skoðaðir eru 

áhættuþættir fyrir meiðslum í neðri útlimum knattspyrnumanna má sjá mun á milli mismunandi 

vöðvahópa. Til að mynda eru meiðsli á aðfærsluvöðvum mjaðma og fjórhöfðavöðvum læra líklegri til að 

eiga sér stað á ríkjandi fæti. Það er hægt að tengja það við sparkhreyfinguna sjálfa og hreyfiferilinn sem 

sá fótur þarf að fara í gegnum til að ná kraftmiklu sparki í bolta. Sparkhreyfingin sjálf er reyndar talin 

vera helsta ástæða bráðameiðsla í aðfærsluvöðvum mjaðma hjá knattspyrnumönnum á meðan það eru 

stefnubreytingar sem ráða ríkjum í öðrum íþróttum (Serner o.fl., 2015). Meiðsli í aftanlæris- og 

þríhöfðavöðvum kálfa eru líklegri til þess að eiga sér stað í mjög hröðum hreyfingum líkt og við hámarks 

spretti (Hagglund o.fl., 2013). Fyrir utan fjárhagslegan kostnað sem knattspyrnufélög verða fyrir við að 

missa leikmenn í meiðsli þá hafa rannsóknir sýnt fram á að há meiðslatíðni meðal knattspyrnufélaga 

hefur einnig neikvæða fylgni við bæði úrslit og árangur liða (Ekstrand o.fl., 2011; Ishoi o.fl., 2020). 

Knattspyrnumenn verða oftast fyrir meiðslum í leik eða á meðan keppnistímabili stendur. Algengt er 

að leikmenn meiðist einnig á æfingu við leiklíkar æfingar (Chomiak o.fl., 2000). Ef horft er á tímapunkta 

á meiðslum knattspyrnumanna þá er hægt að segja að líkur aukist verulega á að einstaklingur meiðist 

undir lok æfingar þegar þreytan kemur inn eða í byrjun æfingar þegar einstaklingur hefur ekki hitað 

nægilega vel upp (Brukner og Khan, 2017).  

Nýgengi knattspyrnumeiðsla í leik er hærra hjá yngri leikmönnum saman borið við eldri leikmenn sé 

horft á fjölda meiðsla per 1000 klst (Owoeye o.fl., 2020). Aldur virðist einnig spila hlutverk í hvers konar 

meiðslum knattspyrnumenn verða fyrir. Svo virðist vera að einstaklingar 18 ára og yngri verði frekar fyrir 

liðbandatognunum, álagstengdum brotum, höggum/mari og hryggvandamálum en eldri glíma frekar við 

vöðva- og liðbandatognanir sem og slit á liðböndum. Þegar líður á knattspyrnuferil leikmanna eykst 

gjarnan algengi alvarlegra hnéáverka svo sem slit á liðböndum, rof á liðþófa sem og vöðvatognanir 

(Chomiak o.fl., 2000). 

2.2 Nárameiðsli 

Eins og áður segir eru nárameiðsli mjög algeng í knattspyrnu þar sem mikið er um alls konar hraða- og 

stefnubreytingar og endurtekin spörk (Franklyn-Miller o.fl., 2017). Náraverkur eða nárameiðsli geta verið 

víð hugtök þar sem sumir nota bæði nára og mjöðm en aðrir annaðhvort nára eða mjöðm. Bæði fyrri 

bráðameiðsli á nárasvæði og veikleiki í aðfærsluvöðvum mjaðma, auka hættuna á því að leikmaður þrói 

með sé ný nárameiðsli (Engebretsen o.fl., 2010). Tíðni nárameiðsla er einnig oft mæld út frá því þegar 

íþróttamaður missir af æfingu eða leik (Thorborg o.fl., 2017). Sú mæling gefur í raun ekki alltaf rétta 

mynd af algengi nárameiðsla þar sem leikmenn eiga það til að taka þátt í æfingum eða jafnvel spila 

„meiddir”. Endurtekin nárameiðsli er stór áhættuþáttur og er leikmaður meira en tvisvar sinnum líklegri 

til að meiðast aftur ef hann er með sögu um fyrri meiðsli (Patel, 2020). Hlutfall endurtekinna meiðsla er 
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um 29% í aðfærsluvöðvum mjaðma og ef horft er á álagsmeiðsli milli vöðvahópa, þá eru álagsmeiðsli í 

aðfærsluvöðvum mjaðma um 34% þeirra, sem er hæst á meðal evrópskra knattspyrnumanna út frá 

stökum vöðvahópum neðri útlima (Langhout o.fl., 2018). 

Faraldsfræðin hefur mikið rannsakað tíðni og algengi nárameiðsla meðal knattspyrnumanna, bæði í 

atvinnumanna- og áhugamannadeildum (Mosler o.fl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt fram á að nýgengi út 

frá þeim tíma sem leikmenn eru frá vegna meiðsla er á milli 0,5-1,1/1000 klst vegna bæði nárameiðsla 

á æfingu og í keppni. Ef borin er saman meiðslatíðni nárameiðsla út frá æfingum annars vegar og í 

keppni hins vegar þá er algengi þeirra í keppni mun hærra. Meiðslatíðni í keppni er á milli 2,6-3,5/1000 

klst á meðan meiðslatíðni á æfingu er á milli 0,2-0,7/1000 klst (Langhout o.fl., 2018; Mosler o.fl., 2018; 

Werner o.fl., 2009).  

Meiðsli í aðfærsluvöðvum mjaðma eru algengustu nárameiðslin meðal knattspyrnumanna. Þau eru 

talin vera um 64-69% af öllum nárameiðslum. Þar af eru um 40% þeirra sem meiðast í knattspyrnu frá 

iðkun í meira en 28 daga að meðaltali (Haroy o.fl., 2019; Ishoi o.fl., 2016; Patel, 2020). Helsti 

áhættuþáttur meiðsla á aðfærsluvöðvum mjaðma er minnkaður styrkur (Brukner og Khan, 2017; Ishoi 

o.fl., 2016). Önnur algeng nárameiðsli eru í mjaðmar- og lundarvöðva (e. iliopsoas), kviðvöðvatengd 

meiðsli og fremri klemma (e. femoroacetebular impingement, FAI) (Holmich o.fl., 2014; Tyler o.fl., 2010; 

Werner o.fl., 2018). 

Aðfærsluvöðvar mjaðma eru langi aðfærsluvöðvi (e. adductor longus), 

stutti aðfærsluvöðvi (e. adductor brevis), stóri aðfærsluvöðvi (e. adductor 

magnus), rengluvöðvi (e. gracilis), kambsvöðvi (e. pectineus) og ytri 

mjaðmargatsvöðvi (e. obturator externus) (Brukner og Khan, 2017; Kiel 

og Kaiser, 2020). Sýnt hefur verið fram á að ytri mjaðmargatsvöðvinn sé 

fyrst og fremst útsnúningsvöðvi mjaðmarliðar en hann á sinn þátt í 

aðfærslu mjaðma  við mjaðmabeygju (e. hip flexion) (Gudena o.fl., 2015). 

Í opinni keðju (e. open chain) sjá aðfærsluvöðvar mjaðma fyrst og fremst 

um aðfærslu mjaðma, í lokaðri keðju (e. closed chain) hjálpa þeir við að 

koma stöðugleika á mjaðmagrind og neðri útlimi í stöðuþætti (e. stance) 

við þungaburð. Aðfærsluvöðvar mjaðma eiga einnig þátt í mjaðmabeygju 

og snúninghreyfingum um mjaðmir (Kiel og Kaiser, 2020). Algengara er 

að einn aðfærsluvöðvi í einu verði fyrir bráðameiðslum heldur en margir. 

Langi aðfærsluvöðvinn er algengasti aðfærsluvöðvinn sem verður fyrir 

tognun (Kiel og Kaiser, 2020; Tyler o.fl., 2010). Aðrir vöðvar sem einnig er 

algengt að hljóti bráðameiðsli eru stutti aðfærsluvöðvinn og kambsvöðvinn 

(Serner o.fl., 2018). Ástæða þess að langi aðfærsluvöðvinn sé algengastur að verða fyrir tognun gæti 

verið sú að hann tekur þátt í mjaðmabeygju þegar mjöðm er í réttu (e. extension), stefnubreytingum og 

einnig í sparkhreyfingu knattspyrnumanna. Það ýtir undir þá staðhæfingu að meiðsli á aðfærsluvöðvum 

mjaðma séu algengari í ríkjandi fæti (Hagglund o.fl., 2013). Rannsóknir hafa sýnt að yfirvinnandi (e. 

concentric) hlutfall sé hærra en eftirgefandi (e. eccentric) í bæði ríkjandi og víkjandi fæti, þegar horft er 

á styrk í aðfærslu- og fráfærslu mjaðma. Styrkur í aðfærsluvöðvum mjaðma var 18-22% meiri í ríkjandi 

fæti heldur en víkjandi fæti vegna endurtekinnar sparkhreyfingu sem á sér stað. Hraðar stefnubreytingar 

Mynd 1: Aðfærsluvöðvar 
mjaðma 
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með þungaberandi álagi valda því að aðfærsluvöðvar mjaðma dragast saman og mynda bæði 

yfirvinnandi og eftirgefandi krafta. Eftirgefandi kraftur er minni í bæði aðfærslu- og fráfærslu mjaðma og 

getur það aukið líkur á meiðslum, sérstaklega þegar áberandi vöðvaójafnvægi er einnig til staðar. Þar 

með skiptir styrkur í bæði aðfærslu- og fráfærsluvöðvum mjaðma máli, sérstaklega eftirgefandi styrkur 

til að vinna gegn nárameiðslum (Griffin o.fl., 2015; Kiel og Kaiser, 2020).  

Eins og komið hefur fram eru meiðsli á aðfærsluvöðvum mjaðma næst algengustu vöðvameiðsli 

knattspyrnumanna (Ishoi o.fl., 2016). Miðað við hversu algeng meiðsli á aðfærsluvöðvum mjaðma eru 

hefur þeirri spurningu verið varpað fram af hverju það sé ekki lögð meiri áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir 

gegn þeim (Holmich o.fl., 2014). 

Árið 2006 var hannað alhliða upphitunarkerfi til að fyrirbyggja meiðsli meðal knattspyrnumanna sem 

annað hvort spila í atvinnumanna- eða áhugamannadeildum (van Beijsterveldt o.fl., 2015). Þetta 

upphitunarkerfi ber nafnið FIFA11+ og þrátt fyrir alla kosti þess þá virðist það ekki innihalda neina 

fyrirbyggjandi styrktaræfingu fyrir meiðsli í aðfærsluvöðvum mjaðma. Í FIFA11+ er samt sem áður 

fyrirbyggjandi styrktaræfing fyrir aftanlærisvöðva (e. Nordic hamstrings) sem sérhæfir sig í því að auka 

eftirgefandi styrk þeirra. Rannsókn Haroy o.fl. (2017)  sýndi fram á að með því að bæta fyrirbyggjandi 

styrktaræfingu á aðfærsluvöðvum mjaðma þrisvar sinnum í viku yfir átta vikur í FIFA11+ upphitunina 

jókst eftirgefandi styrkur aðfærsluvöðva mjaðma um 8,9%. Niðurstaða þeirrar rannsóknar ýtir en frekar 

undir spurninguna af hverju fyrirbyggjandi styrktaræfing, eins og Kaupmannahafnar aðfærsluæfingin 

(KA), sé ekki partur af FIFA11+ með það markmið að auka eftirgefandi styrk í aðfærsluvöðvum mjaðma 

og draga úr algengi nárameiðsla meðal knattspyrnumanna (Haroy o.fl., 2019). 

Rannsóknir styðja það að til þess að fyrirbyggja og draga úr algengi vöðvameiðsla hjá 

knattspyrnumönnum er nauðsynlegt að notast bæði við krefjandi eftirgefandi æfingar með réttri stignun 

sem og að leiðrétta vöðvaójafnvægi á milli ríkjandi og víkjandi fótar (Delvaux o.fl., 2017). Það má þess 

vegna ekki áætla að bæði jafnlengdar (e. isometric) og yfirvinnandi styrkur auki hlutfallslega eftirgefandi 

styrk við æfingar án þess að beita sérhæfðum æfingum sem einblína á eftirgefandi styrk líka (Harden 

o.fl., 2019). Niðurstöður rannsóknar Thorborg o.fl. (2014) ýta enn fremur undir að sérhæfðar æfingar 

séu nauðsynlegar til að bæta eftirgefandi styrk í aðfærsluvöðvum mjaðma, þar sem skortur á eftirgefandi 

styrk er einn af innri áhættuþáttum nárameiðsla meðal leikmanna.   

2.3 Kaupmannahafnar aðfærsluæfingin 

KA er fyrirbyggjandi styrktaræfing fyrir aðfærsluvöðva mjaðma. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hún auki 

virkni langa aðfærsluvöðvans til muna ásamt því að auka eftirgefandi styrk hans (Haroy o.fl., 2017; Ishoi 

o.fl., 2016). Minnkaður styrkur við aðfærslu mjaðma er stór þáttur í því að þróa með sér bæði mjaðma- 

og nárameiðsli. Kostur æfingarinnar er sá að ekki þarf neinn búnað við framkvæmd hennar og hægt er 

að gera hana fyrir eða eftir æfingu (Haroy o.fl., 2019; Serner o.fl., 2014).  

Vísbendingar eru um að með því að innleiða þessa æfingu í æfingaplan einstaklinga er hægt að 

draga úr líkum á nárameiðslum og stytta þá endurhæfingu sem meiðslin myndu fela í sér. Rannsókn 

Ishoi o.fl. (2016) sýndi að með því að setja KA inn í æfingaáætlun einstaklinga yfir átta vikna tímabil er 

hægt að auka eftirgefandi styrk í aðfærsluvöðvum mjaðma. Ásamt því að auka styrk í aðfærsluvöðvum 

mjaðma eykur hún líka styrk í fráfærsluvöðvum mjaðmar (e. hip abductors), sem veitir bæði mjaðma- 
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og nárasvæðinu meiri stöðugleika. Styrktarhlutfall á milli eftirgefandi aðfærslu- og fráfærslu mjaðma 

skiptir máli þar sem lágt styrktarhlutfall getur þýtt það að einstaklingur sé útsettari fyrir meiðslum í 

aðfærsluvöðvum mjaðma. KA hefur sýnt fram á það að hún eykur eftirgefandi styrk í aðfærslu mjaðmar 

og þar með bætir styrktarhlutfall milli eftirgefandi aðfærslu- og fráfærslu mjaðma yfir átta vikna tímabil 

(Ishoi o.fl., 2016; Polglass o.fl., 2019). 

2.4 OSTRC-O2 spurningalistinn 

OSTRC-O spurningalistinn er spurningalisti sem var hannaður árið 2013 í rannsóknarmiðstöð 

íþróttaáverka í Ósló, Noregi (e. the Oslo Sports Trauma Research Center). Spurningalistinn var þróaður 

af íþróttasjúkraþjálfurum, læknum, faraldsfræðingum í íþróttameiðslum, íþróttamönnum og 

spurningalista hönnuðum sem ný leið til að skrásetja álagsmeiðsli í íþróttum (Clarsen o.fl., 2020). Hann 

hefur verið þýddur og áreiðanleikaprófaður á öðrum tungumálum og þykir hafa gott næmi (79%) og 

sérhæfni (98%) (Owoeye o.fl., 2018). Einnig hefur verið sýnt fram á mjög góðan stöðugleika og skoraði 

spurningalistinn til að mynda 0.92 á Cronbach’s, sem er áreiðanleikastuðull sem metur innri áreiðanleika 

(Hirschmüller o.fl., 2017).  

Ástæðan fyrir hönnun spurningalistans er sú að þær leiðir sem notaðar hafa verið til að skrásetja 

meiðsli í íþróttum hafa margar hverjar vanmetið áhrif álagsmeiðsla á faraldsfræðina. Kosturinn við að 

nota OSTRC-O spurningalistann er sá að hann gefur heildrænni og skýrari mynd af álagsmeiðslum 

íþróttamanna. Aðallega vegna þess að hinar leiðirnar sem notaðar hafa verið til að skima fyrir eða 

skrásetja meiðsli vanmeta oft álagsmeiðsli því þær horfa aðallega á tímann sem íþróttamaðurinn er 

fjarverandi frá æfingu eða keppni en ekki hvort að einhver önnur ástæða lá að baki fjarveru hans 

(Clarsen o.fl., 2013). 

Takmarkanir OSTRC-O spurningalistans eru þær að hann var í fyrstu einungis hannaður til að safna 

upplýsingum um álagsmeiðsli út frá hnjávandamálum, mjóbaksvandamálum og axlarvandamálum. Í 

nýrri útgáfu sem heitir OSTRC-O2 spurningalistinn voru gerðar nokkrar breytingar. Helstu breytingarnar 

voru á orðalagi í spurningum, að hægt sé að setja inn það svæði sem þú vilt skoða með tilliti til 

álagsmeiðsla, fjöldi svarmöguleika í tveimur spurningum af fjórum fækkaði úr fimm í fjóra og svo að 

hægt er að stjórna tímarammanum betur þegar spurt er út í einkenni út frá tilteknu svæði aftur í tímann 

(Clarsen o.fl., 2020). 

Rannsakandi notaðist við nýja íslenska þýðingu af OSTRC-O2 spurningalistanum sem ekki hefur 

verið áður notaður við rannsóknir hérlendis (Kári Árnason sá um uppfærslu á nýju útgáfunni). Sú þýðing 

inniheldur fjórar spurningar. Þær hafa allar fjóra svarmöguleika sem safna upplýsingum um álagsmeiðsli. 

Spurningarnar fjórar snúa að þátttöku, aðlögun á æfingum/keppni, frammistöðu og verkjum. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur og framkvæmd 

Rannsókn þessi fékk samþykki frá Vísindasiðanefnd haustið 2020 og hófst rannsóknin sjálf í byrjun árs 

2021. Gerð var íhlutunarrannsókn með samanburðarhópi á knattspyrnumönnum á Íslandi. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru knattspyrnumenn á aldrinum 20-34 ára í næst efstu og þriðju efstu deild á Íslandi. 

Rannsóknarhópur samanstóð af 10 karlmönnum, fimm þeirra í íhlutunarhópi og fimm í 

samanburðarhópi. Rannsakandi fékk upplýst samþykki fyrir þátttöku frá öllum leikmönnum þar sem þeim 

var gert ljóst að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri án útskýringa eða nokkurra afleiðinga. Einnig 

að öll gögn yrðu meðhöndluð þannig að fyllsta trúnaðar væri gætt við úrvinnslu þeirra og að þeim yrði 

síðan eytt að rannsókn lokinni. 

Í upphafi rannsóknar hitti rannsakandi leikmenn liðanna í sitthvoru lagi. Rannsakandi reyndi að 

handvelja þátttakendur beggja hópa út frá fyrri meiðslasögu á nárasvæði. Samtals voru átta þátttakendur 

með fyrri sögu um nárameiðsli annaðhvort frá nýafstöðnu keppnistímabili eða fyrr. Fjórir þeirra voru úr 

íhlutunarhópi og fjórir úr samanburðarhópi. Íhlutunarhópur fékk kynningu á framkvæmd íhlutunar, 

rannsókninni sjálfri og spurningalistanum sem notast var við. Samanburðarhópur fékk ekki kynningu á 

framkvæmd íhlutunar heldur einungis á rannsókninni sjálfri og spurningalistanum. Eftirfylgni 

íhlutunarhóps var þannig háttað að rannsakandi mætti á æfingar hjá þeim þrisvar sinnum í viku til að sjá 

til þess að íhlutunin yrði gerð og framkvæmd á réttan hátt. Báðir hópar fengu sömu eftirfylgni hvað varðar 

spurningalistann sem lagður var fyrir þrisvar sinnum í heildina yfir rannsóknartímabilið, í upphafi og svo 

á tveggja vikna fresti þar til gagnasöfnun lauk. Yfir rannsóknartímabil datt einn þátttakandi íhlutunarhóps 

úr rannsókn sökum vinnu og gat því miður ekki sinnt íhlutun eins og skyldi. Rannsakandi var búinn að 

gera ráðstöfun við slíku skakkafalli og fékk annan þátttakanda í stað hans. Sá þátttakandi hafði tekið 

þátt frá byrjun rannsóknar og verið tilbúinn ef eitthvað kæmi upp á. Ástæða þess að rannsakandi var 

með annan þátttakanda tilbúinn var til þess að halda úrtökum jöfnum vegna fárra þátttakenda. Einnig 

lenti þátttakandi samanburðarhóps í því að togna í nára í annarri viku rannsóknar en þrátt fyrir það 

svaraði hann spurningarlistanum út rannsóknartímabilið og var hafður með í tölfræði úrvinnslunni. 

Fyrirbyggjandi styrktaræfingu fyrir aðfærsluvöðva mjaðmar var komið fyrir í upphitun íhlutunarhóps 

á undirbúningstímabili í fjórar vikur eftir leiðbeiningum rannsakanda. Á sama tíma fékk 

samanburðarhópur enga íhlutun og sinnti sínu styrktar- og æfingaplani undir handleiðslu sinna þjálfara 

og styrktarþjálfara. 

3.2 Íhlutun 

KA er sú íhlutun sem notast var við í þessari rannsókn. Hún er fyrirbyggjandi styrktaræfing fyrir 

aðfærsluvöðva mjaðmar sem inniheldur þrjú erfiðleikastig. Myndir merktar A eru bæði upphafs- og 

endastaða æfingarinnar og B er miðjustaða hennar (mynd 2). 

Stig 1 er léttast og stig 3 erfiðast. Á stigi 1 liggur viðkomandi á hliðinni með efri fótlegginn krosslagðan 

yfir þann neðri og lyftir neðri fæti upp. Á stigi 2 er viðkomandi í hliðarplanka stöðu þar sem haldið er um 

hné hans. Neðri fótur er svo dreginn upp að þeim efri í þrjár sekúndur og látinn síga í þrjár sekúndur 

rólega niður aftur. Á stigi 3 er viðkomandi einnig í hliðarplanka stöðu. Haldið er um ökkla hans, neðri 
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fóturinn dreginn upp að þeim efri og látinn síga aftur rólega 

niður eins og á stigi 2. Allir leikmenn voru beðnir um að byrja á 

stigi 3 til að sjá hvar þeir stóðu. Numeric Rating scale (NRS) 

sem er sjónrænn verkjakvarði frá 0-10 (þar sem 0 er enginn 

verkur og 10 er mesti hugsanlegi verkur) var notaður sem 

viðmið fyrir óþægindi eða óeðlilega verki við framkvæmd 

íhlutunar (Karcioglu o.fl., 2018). Ef þátttakendur upplifðu verki 

meira en 3 á NRS áttu þeir að færa sig niður um stig (sjá 

fylgiskjal 2). Með því að nota rétta stignun á æfingunni komust 

Haroy og félagar (2019) að því að þeir gátu minnkað áhættu á 

náravandamálum knattspyrnumanna um 41%. Mikilvægt er að 

fylgja réttri stignun á æfingunni og byrja rólega. Eins og sést í 

töflu 1 þá mun fjöldi skipta í viku minnka með tímanum og endurtekningum fjölgar eftir því sem 

viðkomandi verður sterkari og vanari æfingunni (Haroy o.fl., 2019). Mælt er með því að hafa að lágmarki 

einn dag í hvíld á milli þeirra daga sem æfingin er framkvæmd (Brukner og Khan, 2017; Haroy o.fl., 

2019). 

Tafla 1: Fjöldi æfinga, lota og endurtekninga eftir vikum (Haroy o.fl., 2019) 

Vika Hversu oft í viku Lotur Endurtekningar 

1 2 1 3-5 

2 3 1 3-5 

3-4 3 1 7-10 

5-6 3 1 12-15 

7-8 2 1 12-15 

Yfir keppnistímabil 1 1 12-15 

 

Þar sem íhlutun þessarar rannsóknar náði einungis yfir 4 vikur breytti rannsakandi útfærslu íhlutunar 

yfir rannsóknartímabil samanborið við það sem Haroy og félagar (2019) gerðu í rannsókn sinni (tafla 2). 

Tafla 2: Fjöldi æfinga, lota og endurtekninga eftir vikum, útfærsla rannsakanda 

Vika Hversu oft í viku Lotur Endurtekningar 

1 3 1 3-5 

2 3 1 7-10 

3 3 1 7-10 

4 3 1 12-15 

 

3.3 Mælitæki 

Mælitækið sem notast var við er OSTRC-O2 spurningalistinn (Clarsen o.fl., 2020) sem notaður er til að 

skrásetja álagsmeiðsli í íþróttum. Rannsakandi bætti við fjórum spurningum í upphaf spurningarlistans 

       Mynd 2: Erfiðleikastigin þrjú 
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sem koma aðeins að bakgrunni hvers þátttakanda fyrir sig; aldur, hæð, þyngd og ár í meistaraflokki. 

OSTRC-O2 spurningalistinn inniheldur fjórar spurningar sem fjalla um áhrif einkenna frá nárasvæði á 

getu viðkomandi til að stunda hreyfingu eða tekið þátt í æfingum síðustu sjö daga. Þegar átt er við 

einkenni frá nárasvæði er átt við verki, eymsli, stífleika, óstöðugleika, los eða önnur óþægindi. Spurt var 

um; (1) erfiðleika með að taka þátt í hefðbundnum æfingum og leikjum vegna einkenna frá nára, (2) hve 

mikið viðkomandi hefur þurft að aðlaga æfingar og keppni vegna einkenna frá nára, (3) hve mikið hafa 

einkenni frá nára haft áhrif á frammistöðu viðkomandi í knattspyrnu og (4) hve mikið hefur viðkomandi 

upplifað náraverki í tengslum við knattspyrnu (sjá fylgiskjal 1). Allar spurningar hafa fjóra svarmöguleika 

sem gefa stigin 0-8-17-25 þar sem 0 stig tákna ekkert vandamál og 25 stig er hámarks stigafjöldi sem 

viðkomandi getur fengið við hverri spurningu (Clarsen o.fl., 2013). Í gegnum svarmöguleikana er 

stigvaxandi skerðing sem á við allar fjórar spurningar OSTRC-O2 spurningalistans eins og sést í 

fylgiskjali 1. Alvarleikastig (e. severity score) eru á milli 0-100, þar sem 0 er full þátttaka án 

heilsufarslegra vandamála og 100 er engin þátttaka (Clarsen o.fl., 2020). Þau eru reiknuð með því að 

leggja saman heildarstig spurninganna fjögurra. 

3.4 Tölfræði 

OSTRC-O2 spurningalisti var prentaður út fyrir þátttakendur beggja hópa. Svör þátttakenda voru 

tekin saman jafnt og þétt yfir rannsóknartímabil og færð yfir í Microsoft Office Excel 16.47 þar sem 

grunnúrvinnsla gagna var unnin og gröf sett upp. Því næst voru þau gögn sem tekin höfðu verið saman 

færð yfir í SPSS (e. Statistical Package for the Social Sciences), útgáfu 27.0.1 til að vinna úr og greina 

niðurstöður spurningalista fyrir hópana tvo. Notast var við blandaða dreifigreiningu (e. mixed ANOVA) 

til að meta breytingar á niðurstöðum spurningalistans. Bornar voru saman niðurstöður þátttakenda ýmist 

sem heild, milli hópa eða innan hópa bæði fyrir hverja spurningu fyrir sig og síðan fyrir heildarskor. 

Marktektarmörk voru miðuð við 5% (p < 0,050). Notast var við t-próf óháðra úrtaka þar sem 

marktækur munur lá á heildarskori milli hópa yfir rannsóknartímabil til að sjá hvar sá marktæki munur 

lægi. Árangur íhlutunar var síðan metinn út frá því staðlaða mælitæki sem notast var við í rannsókninni, 

OSTRC-O2 spurningalistanum (0-100). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 

Alls voru 10 þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni, fimm úr hvorum hópi fyrir sig. Allir voru þeir 

knattspyrnumenn á aldrinum 20-34 ára með mismikla reynslu í meistaraflokki. Tafla 3 sýnir 

grunnupplýsingar þátttakenda. 

Tafla 3: Aldur, hæð, þyngd og ár í meistaraflokki hjá þátttakendum í íhlutunarhópi (ÍH) og 
samanburðarhópi (SH) auk meðaltalsgilda fyrir hverja breytu 

Rannsóknarhópar: Aldur Hæð Þyngd Ár í meistaraflokki 

ÍH-1 34 ára 185 cm 80 kg 18 ár 

ÍH-2 20 ára 181 cm 73 kg 4 ár 

ÍH-3 26 ára 185 cm 86 kg 10 ár 

ÍH-4 23 ára 175 cm 73 kg 4 ár 

ÍH-5 30 ára 185 cm 105 kg 10 ár 

Meðaltal ÍH: 26,6 ár 182,2 cm 83,4 kg 9,2 ár 

SH-1 22 ára 183 cm 82 kg 6 ár 

SH-2 26 ára 180 cm 78 kg 8 ár 

SH-3 21 árs 180 cm 73 kg 4 ár 

SH-4 20 ára 186 cm 82 kg 1 ár 

SH-5 20 ára 183 cm 74 kg 4 ár 

Meðaltal SH: 21,8 ár 182,4 cm 77,8 kg 4,6 ár 

ÍH = íhlutunarhópur; SH = samanburðarhópur 

4.2 Þátttaka 

Í fyrstu spurningu OSTRC-O2 spurningalistans var spurt út í þátttöku og hvort að þátttakandi hefði átt í 

einhverjum erfiðleikum með að taka þátt í hefðbundnum æfingum og leikjum vegna einkenna frá nára 

síðustu sjö daga. Mynd 3 sýnir meðaltal á milli hópa út frá þátttöku í gegnum rannsóknartímabilið. 



  

17 

 

Mynd 3: Meðaltal milli hópa út frá spurningu 1 (þátttaka), lóðrétti ás sýnir stig 

Ekki fundust marktæk meginhrif yfir rannsóknartímabilið þegar hóparnir voru skoðaðir sem ein heild. 

Eins og tafla 4 sýnir þá var marktækur munur á milli hópanna yfir rannsóknartímabilið. 

Marktæk breyting var innan samanburðarhópsins yfir rannsóknartímabilið (F(2, 4) = 4,65; p = 0,046; 

η2 = 0,54) en ekki innan íhlutunarhópsins (F(2, 4) = 1,20; p = 0,350; η2 = 0,23). 

Tafla 4: Sýnir meðaltal (staðalfrávik), F-gildi, p-gildi og eta-gildi hjá báðum hópum sem heild og 
milli þeirra 

Hópur Meðaltal (SD +/-) F p η2 

Íhlutunarhópur: 
    

Byrjun 5,00 (7,55) 
   

Eftir 2 vikur 3,20 (4,38) 
   

Eftir 4 vikur 0,00 (0,00) 
   

Samanburðarhópur: 
    

Byrjun 4,80 (4,38) 
   

Eftir 2 vikur 13,20 (7,66) 
   

Eftir 4 vikur 9,80 (9,18) 
   

Heild:   1,58 0,236 0,17 

Milli hópa:   3,70 0,048 0,32 

SD = staðalfrávik; F = F-gildi; p = p-gildi; η2 = eta-gildi 

4.3 Aðlögun á æfingum/keppni 

Í annarri spurningu OSTRC-O2 spurningalistans var spurt út í aðlögun á æfingum/keppni og hvort að 

þátttakandi hefði þurft að aðlaga æfingar og keppni vegna einkenna frá nára síðustu sjö daga. Mynd 4 

sýnir meðaltal á milli hópa út frá aðlögun á æfingum og keppni yfir rannsóknartímabilið. 
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Mynd 4: Meðaltal milli hópa út frá spurningu 2 (aðlögun að æfingum/keppni), lóðrétti ás sýnir 

stig 

Ekki fundust marktæk meginhrif yfir rannsóknartímabilið þegar hóparnir voru skoðaðir sem ein heild. 

Eins og tafla 5 sýnir okkur þá var heldur ekki marktækur munur milli hópanna yfir rannsóknartímabilið. 

Hvorki fannst marktæk breyting innan íhlutunarhóps (F(2, 4) = 3,50; p = 0,081; η2 = 0,47) né hjá 

samanburðarhópi (F(2, 4) = 0,16; p = 0,853; η2 = 0,04) yfir rannsóknartímabilið 

Tafla 5: Sýnir meðaltal (staðalfrávik), F-gildi, p-gildi og eta-gildi hjá báðum hópum sem heild og 
milli þeirra 

Hópur Meðaltal (SD +/-) F p η2 

Íhlutunarhópur: 
    

Byrjun 4,80 (4,38) 
   

Eftir 2 vikur 0,00 (0,00) 
   

Eftir 4 vikur 1,60 (3,58) 
   

Samanburðarhópur: 
    

Byrjun 4,80 (4,38) 
   

Eftir 2 vikur 6,60 (10,85) 
   

Eftir 4 vikur 6,60 (10,85) 
   

Heild:   0,27 0,768 0,03 

Milli hópa:   1,41 0,272 0,15 

SD = staðalfrávik; F = F-gildi; p = p-gildi; η2 = eta-gildi 

4.4 Frammistaða 

Í þriðju spurningu OSTRC-O2 spurningalistans var spurt út í frammistöðu þátttakanda og hversu mikið 

einkenni frá nára hefðu haft áhrif á frammistöðu hans í knattspyrnu á síðustu sjö dögum. Mynd 5 sýnir 

meðaltal milli hópa út frá áhrifum á frammistöðu yfir rannsóknartímabilið. 
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Mynd 5: Meðaltal milli hópa út frá spurningu 3 (frammistaða), lóðrétti ás sýnir stig 

Ekki fundust marktæk meginhrif yfir rannsóknartímabilið þegar hóparnir voru skoðaðir sem ein heild. 

Eins og tafla 6 sýnir okkur þá var heldur ekki marktækur munur milli hópanna yfir rannsóknartímabilið. 

Hvorki fannst marktæk breyting innan íhlutunarhóps (F(2, 4) = 1,00; p = 0,410; η2 = 0,20) né hjá 

samanburðarhópi (F(2, 4) = 1,23; p = 0,342; η2 = 0,24) yfir rannsóknartímabilið. 

Tafla 6: Sýnir meðaltal (staðalfrávik), F-gildi, p-gildi og eta-gildi hjá báðum hópum sem heild og 
milli þeirra 

Hópur Meðaltal (SD +/-) F p η2 

Íhlutunarhópur: 
    

Byrjun 3,20 (4,38) 
   

Eftir 2 vikur 3,20 (4,38) 
   

Eftir 4 vikur 0,00 (0,00) 
   

Samanburðarhópur: 
    

Byrjun 4,80 (4,38) 
   

Eftir 2 vikur 6,60 (7,06) 
   

Eftir 4 vikur 9,80 (9,18) 
   

Heild:   0,13 0,883 0,02 

Milli hópa:   2,15 0,149 0,21 

SD = staðalfrávik; F = F-gildi; p = p-gildi; η2 = eta-gildi 

4.5 Verkur 

Fjórða og síðasta spurning OSTRC-O2 spurningalistans spyr út í verk og hversu mikið þátttakandi hefur 

upplifað náraverki í tengslum við knattspyrnu á síðustu sjö dögum. Mynd 6 sýnir meðaltal á milli hópa 

út frá verk í gegnum rannsóknartímabilið. 
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Mynd 6: Meðaltal milli hópa út frá spurningu 4 (verkur), lóðrétti ás sýnir stig 

Ekki fundust marktæk meginhrif yfir rannsóknartímabilið þegar hóparnir voru skoðaðir sem ein heild. 

Eins og tafla 7 sýnir þá var marktækur munur á milli hópanna yfir rannsóknartímabilið. 

Marktæk breyting var innan íhlutunarhóps yfir rannsóknartímabilið (F(2, 4) = 6,00; p = 0,026; η2 = 

0,60) en ekki innan samanburðarhóps (F(2, 4) = 1,00; p = 0,410; η2 = 0,20). 

Tafla 7: Sýnir meðaltal (staðalfrávik), F-gildi, p-gildi og eta-gildi hjá báðum hópum sem heild og 
milli þeirra 

Hópur Meðaltal (SD +/-) F p η2 

Íhlutunarhópur: 
    

Byrjun 6,40 (3,58) 
   

Eftir 2 vikur 3,20 (4,38) 
   

Eftir 4 vikur 0,00 (0,00) 
   

Samanburðarhópur: 
    

Byrjun 10,00 (7,18) 
   

Eftir 2 vikur 11,60 (4,93) 
   

Eftir 4 vikur 11,60 (4,93) 
   

Heild:   2,33 0,129 0,23 

Milli hópa:   6,33 0,009 0,44 

SD = staðalfrávik; F = F-gildi; p = p-gildi; η2 = eta-gildi 

4.6 Heildarskor 

Heildarskor þátttakenda var tekið saman úr öllum svörum spurningalista eftir stigagjöf OSTRC-O2 

spurningalistans. Mynd 7 sýnir meðaltal á milli hópa út frá heildarskori yfir rannsóknartímabilið. 
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Mynd 7: Heildarskor milli hópa út frá heildarskori spurninga, lóðrétti ás sýnir stig 

Ekki fundust marktæk meginhrif yfir rannsóknartímabilið þegar hóparnir voru skoðaðir sem ein heild. 

Eins og tafla 8 sýnir þá var marktækur munur á milli hópanna yfir rannsóknartímabilið. 

Marktektarpróf sýndi hvorki marktækan mun á heildarskori milli hópanna í upphafi né eftir tvær vikur. 

Hins vegar sýndi það marktækan mun milli hópanna eftir fjórar vikur (t(8) = -2,04; p = 0,036). 

Hvorki fannst marktæk breyting á heildarskori innan íhlutunarhóps (F(2, 16) = 3,53; p = 0,08; η2 = 

0,47) né hjá samanburðarhópi (F(2, 16) = 1,48; p = 0,283; η2 = 0,27) út rannsóknartímabil. Niðurstöður 

spurningalistans voru einnig bornar saman innan hvors hóps fyrir sig yfir þrjá tímapunkta; frá byrjun og 

eftir tvær vikur, frá tveimur vikum og eftir fjórar vikur, frá byrjun og eftir fjórar vikur. Ekki varð marktæk 

breyting á heildarskori innan hópanna yfir rannsóknartímabilið þegar horft er á þessa þrjá tímapunkta. 

Breytingin var hins vegar nálægt marktektarmörkum hjá íhlutunarhópi (F(2, 16) = 7,466; p = 0,052; η2 = 

0,651) frá byrjun og eftir fjórar vikur. 

Tafla 8: Sýnir meðaltal (staðalfrávik), F-gildi, p-gildi og eta-gildi hjá báðum hópum sem heild og 
milli þeirra 

Hópur Meðaltal (SD +/-) F p η2 

Íhlutunarhópur: 
    

Byrjun 19,40 (14,76) 
   

Eftir 2 vikur 9,60 (10,43) 
   

Eftir 4 vikur 1,60 (3,58) 
   

Samanburðarhópur: 
    

Byrjun 24,40 (19,19) 
   

Eftir 2 vikur 38,00 (29,26) 
   

Eftir 4 vikur 37,80 (31,91) 
   

Heild:   0,27 0,770 0,03 

Milli hópa:   4,15 0,035 0,34 

SD = staðalfrávik; F = F-gildi; p = p-gildi; η2 = eta-gildi 



  

22 

5 Umræða 

Rannsókn þessi er sú fyrsta hér á landi sem bæði er með íhlutun og notast við OSTRC-O2 

spurningalistann er varðar nárameiðsli knattspyrnumanna. Í ljósi þess að nárameiðsli eru næst 

algengustu vöðvameiðslin meðal knattspyrnumanna var áhugavert að skoða áhrif fyrirbyggjandi 

styrktaræfingar á álagseinkenni þátttakenda frá nárasvæði yfir rannsóknartímabil (Ishoi o.fl., 2016). 

Markmið þessarar rannsóknar var að svara rannsóknarspurningunni: „Hefur fyrirbyggjandi 

styrktaræfing fyrir aðfærsluvöðva mjaðma jákvæð áhrif á álagsmeiðsli í nára hjá knattspyrnumönnum“. 

Það var gert með því að sjá hvort fjögurra vikna íhlutun af KA fyrir aðfærsluvöðva mjaðma myndi sýna 

fram á jákvæðan mun milli íhlutunarhóps og samanburðarhóps. Til að skoða mun yfir tímabil voru 

þátttakendur beggja hópa beðnir að svara OSTRC-O2 spurningalista sem skrásetur álagsmeiðsli í 

íþróttum í byrjun rannsóknar og á tveggja vikna fresti eftir það út rannsóknartímabil. Í þessum kafla verða 

niðurstöður beggja hópa skoðaðar og metnar milli hópa og innan hvors hóps fyrir sig yfir 

rannsóknartímabilið og þær settar fram á skýran máta. 

5.1 Þjálfun hópa 

Bæði undirbúnings- og keppnistímabil íslenskra knattspyrnuliða hafa verið með óhefðbundnu sniði 

síðustu mánuði vegna heimsfaraldurs Covid-19 sem lagðist á samfélagið. Báðir hópar fóru úr 

skipulögðum æfingum með fullum aðgangi að æfingasvæði sínu yfir í mikla takmörkun á aðgangi með 

æfingum heima fyrir auk þess að stunda útihlaup á eigin vegum. Í byrjun rannsóknartímabils gátu hins 

vegar báðir hópar hafið hefðbundið undirbúningstímabil þar sem aðgangur að æfingasvæði þeirra var 

ekki takmarkaður. Hóparnir æfðu fimm til sex sinnum í viku yfir rannsóknartímabilið. Æfingarálagið var 

nokkuð mikið þegar rannsóknartímabil hófst enda takmarkanir búnar að vera í gildi og leikmenn ekki 

getað verið saman í skipulögðum æfingum í margar vikur. Knattspyrnuæfingar beggja hópa fóru fram á 

gervigrasi á meðan styrktaræfingar voru í líkamsræktarsal innandyra. 

Íhlutunarhópur hélt sama æfingafjölda milli vikna yfir rannsóknartímabil, fimm æfingar í viku, þrjár 

þeirra knattspyrnuæfingar og tvær skipulagðar styrktaræfingar. Knattspyrnuæfingar miðuðust nær alltaf 

við 90 mínútur en styrktaræfingar voru mislangar eða allt frá 60-75 mínútur. Íhlutunarhópur spilaði ekki 

neinn knattspyrnuleik á rannsóknartímabili. Íhlutun var komið fyrir á báðum styrktaræfingunum sem og 

á einni knattspyrnuæfingu þar á milli. Íhlutun var alltaf framkvæmd eftir 10 mínútna upphitun og passað 

var vel upp á að hafa að lágmarki sólarhring á milli þess sem íhlutun var framkvæmd. Rannsakandi hafði 

góða eftirfylgni með íhlutunarhóp og var viðstaddur þau skipti sem íhlutun var framkvæmd yfir 

rannsóknartímabil. Styrktarþjálfun var miðuð að knattspyrnumönnum þar sem mikið var unnið með eigin 

líkamsþyngd, sprengikraft og þyngri lyftingar. Helstu æfingar sem þátttakendur íhlutunarhóps gerðu með 

styrktarþjálfara voru; réttstöðulyfta, snörun með handlóð, ýmsar útfærslur af hoppum, Nordic hamstrings 

(NH), bekkpressu, upphýfingar, „Romanian deadlift“ á báðum/öðrum fæti og „split squats“. Þess má geta 

að styrktarþjálfari íhlutunarhóps var upphaflega búinn að ákveða að hafa Kaupmannahafnar planka (e. 

the Copenhagen plank) æfingu tvisvar sinnum í viku en þeirri æfingu var skipt út fyrir íhlutun þrisvar 

sinnum í viku á meðan rannsókn stóð yfir. Tveir þátttakendur íhlutunarhóps byrjuðu fyrirbyggjandi 

styrktaræfingu á stigi 2 í byrjun rannsóknar þar sem þeir upplifðu verk meiri en 3 á NRS. Allir 
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þátttakendur íhlutunarhóps voru hins vegar komnir á þann stað í lok rannsóknar að geta gert íhlutun 12-

15 sinnum með góðri tækni á stigi 3 án verkja meira en 3 á NRS. 

Samanburðarhópur hélt sama æfingafjölda milli vikna yfir rannsóknartímabil, þ.e. fimm til sex æfingar 

í viku. Fjórar til fimm knattspyrnuæfingar og ein skipulögð styrktaræfing. Einnig má taka fram að þrátt 

fyrir einungis eina skipulagða styrktaræfingu í viku fengu leikmenn æfingaáætlun sem þeir máttu sinna 

sjálfir aukalega einu sinni í viku. Knattspyrnuæfingar miðuðust nær alltaf við 90 mínútur en 

styrktaræfingar voru í um 60 mínútur. Samanburðarhópur spilaði einn knattspyrnuleik undir lok 

rannsóknartímabils. Helstu æfingar frá styrktarþjálfara samanburðarhóps innihélt; „Romanian deadlift“, 

„Bulgarian split squats“, upphýfingar, NH, Kaupmannahafnar planka (KP) og ýmsar útfærslur af „core“ 

æfingum. Æfingin sem þeir máttu taka aukalega innihélt mjög svipaðar æfingar en einnig var lögð 

áhersla á ýmis hopp með eða án lóða, kálfalyftur, bekkpressu og „inverted“ róður. 

Ef horft er heildrænt á það sem báðir hópar voru að gera yfir rannsóknartímabil þá er hægt að segja 

að bæði álag þeirra og æfingaval hafi verið mjög svipað þó svo að það hefðu verið tvær skipulagðar 

styrktaræfingar hjá íhlutunarhópi en einungis ein hjá samanburðarhópi. Hvort ein styrktaræfing í viku sé 

nóg er umdeilanlegt en rannsókn Otero-Esquina o.fl. (2017) meðal ungmenna sýndi að þátttaka á 

tveimur styrktaræfingum í viku, að lágmarki, sýndi fram á betri árangur í stökkhæð, hraðaaukandi 

sprettum og stefnubreytingum heldur en þátttaka á einni styrktaræfingu í viku. Báðir hópar framkvæmdu 

fyrirbyggjandi styrktaræfingu sem snýr að aðfærsluvöðvum mjaðma en með mismunandi sniði. 

Íhlutunarhópur framkvæmdi KA sem leggur áherslu á eftirgefandi styrk aðfærsluvöðva mjaðma en einnig 

á sér stað yfirvinnandi vinna sem og jafnlengdar fyrir aðfærsluvöðva mjaðma í gegnum æfinguna 

(Dawkins o.fl., 2021). Samanburðarhópur framkvæmdi KP sem leggur eingöngu áherslu á jafnlengdar 

styrk fyrir aðfærsluvöðva mjaðma þar sem engin hreyfing átti sér stað á neðri fæti á meðan framkvæmd 

æfingar stóð yfir. Rannsókn Thorborg o.fl. (2014) sýndi fram á að meiri þörf væri á því fyrir 

knattspyrnumenn að bæta eftirgefandi styrk í aðfærsluvöðvum mjaðma með fyrirbyggjandi 

styrktaræfingum heldur en með jafnlengdar styrk. Rökin fyrir því eru að rannsókn hans sýndi að það 

væri meiri skortur á eftirgefandi styrk heldur en jafnlengdar í aðfærsluvöðvum mjaðma hjá 

knattspyrnumönnum sem upplifa náraverki. Eftirgefandi styrkur er þar með mikilvægur að því leyti að 

vöðvarnir þurfa að vera nægilega sterkir til ráða við aukið eftirgefanlegt álag í þungaberandi stöðum eins 

og hröðum stefnubreytingum, teygja sig á eftir boltanum og sparkhreyfingu knattspyrnumanna (Serner 

o.fl., 2019). Einnig eru meiðsli á aðfærsluvöðvum mjaðma líklegri til að eiga sér stað á ríkjandi fæti og 

er það vegna þess hreyfiferlis sem fóturinn þarf að fara í gegnum til að ná kraftmiklu sparki í boltann 

(Hagglund o.fl., 2013). 

Þar með má spyrja hvort KP sé viðunandi á þessu stigi fyrir íþróttamenn sem eru vanir miklu 

æfingaálagi. Einnig er hægt að spyrja þeirrar spurningar hvort samanburðarhópur hefði sýnt fram á aðrar 

niðurstöður í gegnum rannsókn ef KA hefði komið í stað KP hjá þeim. Þörfin virðist vera meiri í því að 

vinna upp eftirgefandi styrk hjá knattspyrnumönnum og til þess þarf meira álag og örvun á 

aðfærsluvöðva mjaðma til að skila þeim árangri sem fæst með krefjandi æfingu eins og KA (Dawkins 

o.fl., 2021). Það má því segja að notkun á KA ætti að vera algengari í þjálfunaráætlun knattspyrnumanna 

fremur en KP, sérstaklega í ljósi þess að framkvæmd beggja æfinga er einföld og tekur mjög svipaðan 

tíma. 
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5.2 Samantekt spurninga og heildarskors 

Tvær spurningar OSTRC-O2 spurningalistans sýndu fram á marktæka breytingu milli hópa yfir 

rannsóknartímabilið. Þær spurningar vörðuðu þátttöku og verk. Það gefur til kynna að á milli hópa kom 

íhlutunarhópurinn betur út en samanburðarhópurinn þar sem hann átti bæði í minni erfiðleikum með að 

taka þátt í hefðbundnum æfingum og leikjum (p = 0,048) sem og það að þátttakendur í þeim hópi upplifðu 

minni náraverk í tengslum við knattspyrnu á meðan á rannsókninni stóð (p = 0,009). Þetta segir okkur 

að þátttakendur hafi síður þurft að hætta á æfingu og leikjum vegna einkenna frá nára og að verkur hafi 

ekki hamlað þeim eins mikið í því að taka þátt. Að æfa betur yfir undirbúningstímabil með því að taka 

þátt í fleiri æfingum og vera einkennaminni frá nárasvæði leiðir til þess að leikmennn séu frekar 

undirbúnir undir það álag sem fylgir keppnistímabili. Oftast er undirbúningstímabil knattspyrnumanna 

þannig að þar er álag hvað mest, enda verið að leggja upp eins góðan grunn og hægt er til að leikmenn 

verði líkamlega tilbúnir þegar keppnistímabil hefst (Coppalle o.fl., 2019). Með því að þátttaka sé betri og 

verkur minni þá geta þjálfarar mögulega aukið ákefð og álag á æfingum í stað þess að draga úr því ef 

leikmenn eru meiddir eða með einkenni frá nára sem hamlar þátttöku þeirra. Gæta þarf samt sem áður 

vel að þjálfunarálagi, þar sem aðallega styrktarþjálfarar og sjúkraþjálfarar þurfa að vera meðvitaðir um 

hvar hver og einn leikmaður stendur til að geta lagt á hann álag við hæfi. Líka þarf að gera íþróttamanni 

grein fyrir því hvar hann sjálfur stendur svo hann fara ekki fram úr sér. Þetta á kannski sérstaklega við 

þegar undirbúningstímabil hefst aftur eftir nokkurra vikna hlé eins og eðlilegt er eftir keppnistímabil, eða 

ef leikmaður er að koma tilbaka úr meiðslum. Þar með þarf að mæta hverjum og einum á þeim stað sem 

hann er, bæði með því að setja ekki of mikið þjálfunarálag á leikmann og heldur ekki of lítið (Gabbett 

o.fl., 2016). Að huga að réttu þjálfunarálagi á vel við núna þar sem óhefðbundið snið á undirbúnings- og 

keppnistímabili hefur verið viðvarandi síðustu mánuði hér á Íslandi. Leikmenn hafa ekki æft saman í 

margar vikur og eiga síðan að byrja af krafti í bæði knattspyrnuæfingum og styrktaræfingum. Það getur 

ýtt undir að leikmenn standist ekki álagið, sem gæti haft neikvæð áhrif á þátttöku út frá aðlögun að 

æfingum og keppni. 

Hinar tvær spurningarnar sýndu ekki fram á marktækar niðurstöður milli hópa yfir 

rannsóknartímabilið. Þær spurningar vörðuðu aðlögun að æfingum/keppni og frammistöðu í 

knattspyrnu. Það gefur til kynna að ekki fannst munur á því milli hópa varðandi það að þurfa að aðlaga 

æfingar/keppni og að einkenni frá nára hafi ekki haft mismunandi áhrif á frammistöðu þeirra yfir 

rannsóknartímabilið. Þrátt fyrir að ekki hafi fundist tölfræðilega marktæk breyting á milli hópanna, þá 

lækkaði meðaltalsskor fyrir báðar spurningarnar yfir tímabilið hjá íhlutunarhópi og því má leiða líkur að 

því að íhlutunarhópurinn þurfi minni aðlögun að æfingum/keppni og ekki hafi dregið eins mikið úr 

frammistöðu hans út frá einkennum frá nárasvæði. Að þurfa að aðlaga sig að æfingum og keppni, getur 

valdið þeim áhrifum að leikmaður getur einungis tekið þátt í hluta æfingar eða keppnisleiks vegna 

einkenna frá nárasvæði. Það getur haft í för með sér neikvæð áhrif á upplegg þjálfara þar sem skipulag 

þeirra miðast oft að því hversu mörgum leikmönnum þjálfari hafi úr að velja til þess að taka þátt í æfingu 

hverju sinni. Þar með getur riðlun á skipulagi haft þau áhrif að þjálfarar geta ekki æft það sem þeir þurfa 

að æfa og því sem þeir eru að reyna að ná fram hvort sem það séu taktískar áherslur, uppspil og aðrar 

æfingar sem krefjast einhvers ákveðins fjölda leikmanna til að taka þátt. Út frá frammistöðu leikmanna 

þá getur það haft mikil áhrif á þá að geta ekki beitt sér að fullu við æfingar og skilað þeirri frammistöðu 
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sem þeir gætu annars gert. Í liðsíþrótt eins og knattspyrnu er mikilvægt að hafa samkeppni milli 

leikmanna. Hvaða áhrif hefur það á þátttöku leikmanns sem hefur einkenni frá nárasvæði en segir ekki 

frá því? Til að mynda getur það valdið því að sjálfstraust hans minnkar og að hann þori ekki að segja 

þjálfara frá því útaf samkeppni við annan liðsfélaga og hræðslu við að detta aftar í goggunarröðina. 

Sjálfstraust og frammistaða haldast í hendur og því meira sjálfstraust sem einstaklingur hefur því meiri 

líkur eru á því að hann sýni betri frammistöðu (Amasiatu, 2013). Ef leikmaður er meiðslafrír og stendur 

sig vel þá er hægt að gefa sér það að hann komi betur undirbúinn inn í knattspyrnutímabilið bæði 

andlega og líkamlega heldur en ekki. 

Í heildarskori þátttakenda yfir rannsóknartímabilið kom í ljós að á milli hópa fannst marktækur munur 

(p = 0,035). Marktæki munurinn fannst á milli hópa eftir að íhlutun lauk. Niðurstöðurnar gefa þar af 

leiðandi til kynna að fjögurra vikna íhlutun á KA hjá íhlutunarhópnum skilaði betri árangri samanborið 

við samanburðarhópinn. Það helst í hendur við niðurstöður rannsóknar Haroy o.fl. (2019), samkvæmt 

þeim þá lækkaði algengi nárameiðsla sem sýndi fram á það að æfingin virkar. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru því sambærilegar við rannsókn Haroy o.fl. (2019) að því leyti að þær sýna fram á árangur 

íhlutunar. Rannsókn þessi sýndi ekki fram á neinar marktækar breytingar á heildarskori hópa innan 

hvors hóps fyrir sig. Það má þrátt fyrir það leiða líkur að því, þegar horft er á breytingu á meðaltalsskori, 

að innan íhlutunarhóps hafi verið jákvæð breyting á einkennum frá nárasvæði frá upphafi rannsóknar til 

enda hennar. KA hefur verið mikið rannsökuð síðustu ár þar sem íhlutun nær frá sex vikum yfir í allt að 

heilt keppnistímabil (Dawkins o.fl., 2021; Haroy o.fl., 2019; Ishoi o.fl., 2016). Þar með má það teljast 

áhugavert að niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á árangur eftir einungis fjórar vikur af íhlutun 

hvort sem það tengist mismun á meðferðarheldni, mun í þjálfun milli hópa miðað við aðrar rannsóknir 

eða einfaldlega eftirfylgni rannsakanda. Rannsóknir á fjölda endurtekninga í KA hafa sýnt fram á að til 

þess að ná fram auknum styrk í aðfærsluvöðvum mjaðmar þarf að framkvæma um það bil 260 

endurtekningar með ásættanlegu álagi eins og rannsókn Haroy o.fl. (2019) sýndi fram á. Þörf er á frekari 

rannsóknum á endurtekningum á bilinu 110-260 til að fá betri skilning á því hvar lágmarksfjöldi 

endurtekninga liggur til þess að minnka áhættuþætti fyrir nárameiðslum (Dawkins o.fl., 2021). Í þessari 

rannsókn voru 87-120 endurtekningar framkvæmdar yfir fjórar vikur íhlutunar. Út frá rannsóknum sem 

vitnað var í hér að ofan þá er fjöldi endurtekninga í þessari rannsókn ekki nægur til að sýna fram á 

aukinn styrk í aðfærsluvöðvum mjaðmar. Þrátt fyrir það þá sýndi íhlutunin bæði fram á óbein styrktaráhrif 

þar sem þátttakendur íhlutunarhóps gátu gert bæði erfiðari og fleiri endurtekningar í lok rannsóknar en 

í byrjun hennar. Einnig voru jákvæð áhrif á nárameiðsli meðal knattspyrnumanna út frá minnkuðum 

einkennum frá nárasvæði sem fékkst með svörum þátttakenda við OSTRC-O2 spurningalistanum yfir 

rannsóknartímabilið. 

5.3 Meðferðarheldni 

Hjá íþróttafólki getur slæm meðferðarheldni í framkvæmd æfinga oft verið stór þáttur í því að þróa með 

sér meiðsli sama hvort glímt hafi verið við þau áður eða ekki. Algengt vandamál meðal íþróttafólks er 

að draga úr framkvæmd fyrirbyggjandi styrktaræfingum eða öðrum sérhæfðum æfingum um leið og 

verkir minnka. Það getur haft ýmsar slæmar afleiðingar í för með sér til að mynda auknar líkur á 

endurteknum meiðslum.  
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Hægt er að fara margar leiðir til að fá íþróttamenn til að axla meiri ábyrgð þegar kemur að því að 

sýna betri meðferðarheldni. Það gæti bæði hafist með fræðslu á mikilvægi þess að sinna fyrirbyggjandi 

styrktaræfingum yfir lengri tíma heldur en bara þann tíma sem íþróttamaður var frá æfingum og keppni 

sem og það að eftirfylgni rannsakanda gæti skipt sköpum til að þátttakendur „svindli“ ekki og geri 

fyrirbyggjandi styrktaræfingu sjaldnar. Hægt er að fá aðstoð við eftirfylgni t.d. hjá fyrirliða liðs eða þjálfara 

ef rannsakandi kemst ekki á staðinn. Gallinn við að meta meðferðarheldni í rannsóknum getur verið sá 

að leikmenn tilkynni sjálfir meðferðarheldni sína og er því ekki hægt að vita hvort þeir sinntu æfingunni 

eins oft og þeir tilkynntu (Haroy o.fl., 2019).  

Það sem tengir íþróttamenn, óháð hvaða íþróttagrein er stunduð, er upphitun. Hægt væri að færa 

rök fyrir því að hvort sem þú ert atvinnu- eða áhugamaður í þinni íþróttagrein er að upphitun ætti alltaf 

að vera til staðar fyrir átök. Að koma fyrirbyggjandi styrktaræfingum fyrir tiltekna íþrótt inn í upphitun 

væri til góðs og gæti þar með aukið meðferðarheldni íþróttamanna. Rannsókn Haroy o.fl. (2019) sýndi 

fram á að góð meðferðarheldni helst í hendur við minni líkur á vandamálum frá nárasvæði meðal 

knattspyrnumanna. Stór slembiröðuð samanburðarrannsókn var gerð á Fifa11+, sem er alhliða 

upphitunarkerfi hannað fyrir knattspyrnumenn. Þar sást að hættan á því að meiðast var töluvert minni 

fyrir hópinn sem var með meiri meðferðarheldni (Silvers-Granelli o.fl., 2015). Einnig sýndi rannsókn á 

fyrirbyggjandi styrktaræfingum sem hluta upphitunar hjá handboltamönnum fram á minnkaðar líkur á 

axlarvandamálum yfir rannsóknartímabil (Andersson o.fl., 2017). Góð upphitun getur líka bætt 

frammistöðu leikmanna að því leyti að þeir séu betur undir það búnir að takast á við áframhaldandi átök 

hvort sem er á æfingu eða í leik. Að þessu sögðu má færa rök fyrir því að fyrirbyggjandi styrktaræfingar 

eigi heima í upphitun íþróttamanna til að auka líkurnar á því að íþróttamenn sinni þeim enn frekar og 

dragi þar með úr líkum á meiðslum. 

Nielsen o.fl. (2020) hvöttu í rannsókn sinni aðra rannsakendur íhlutunarrannsókna til þess að láta 

tölur um meðferðarheldni fylgja svo að hægt væri að taka þær betur inn í myndina þegar niðurstöður 

rannsókna eru lagðar fram og metnar. Ástæða þess er að lág meðferðarheldni gæti skekkt niðurstöður 

íhlutunar sérstaklega þegar verið er að reyna að finna út hvaða íhlutun eða meðferð er betri en önnur. 

Það er líka mjög mikilvægt að horfa á einstaklinginn sjálfan og skoða hvort það sé eitthvað sem hann 

sjálfur þarf að bæta eða er í ójafnvægi hjá honum áður en viðunandi íhlutun eða meðferð er beitt 

(Ekstrand o.fl., 2013). Undirbúningstímabil knattspyrnumanna er fullkomin tímasetning til að bæði greina 

veikleika þeirra og vinna í kringum fyrri meiðsli (Hagglund o.fl., 2013). Ástæðan fyrir því að 

undirbúningstímabil er betri kostur en keppnistímabil er sú að það er mikil pressa bæði frá þjálfara liðs 

og leikmanni sem er meiddur að komast aftur á völlinn sem fyrst. Sérstaklega ef leikmaður er mjög 

mikilvægur liðinu. Það gæti ýtt undir líkur á endurteknum meiðslum einkum ef leikmaður fer of snemma 

af stað í mikið álag og ef hann sinnir ekki áframhaldandi fyrirbyggjandi styrktaræfingum eða sérhæfðum 

æfingum lengur en þann tíma sem hann var frá vegna meiðsla. 

Í þessari rannsókn var það eftirfylgni rannsakanda sem gerði það að verkum að meðferðarheldni var 

góð hjá íhlutunarhópi þar sem rannsakandi mætti í hvert skipti sem þátttakendur framkvæmdu íhlutun 

yfir rannsóknartímabil. Einnig var íhlutun alltaf framkvæmd sem partur af upphitun hvort sem það var 

styrktaræfing eða knattspyrnuæfing. Þrátt fyrir það er ekki hægt að segja að ef þátttakendur hefðu ráðið 

því hvenær ætti að framkvæma æfingu og hvenær ekki hvort niðurstöður hefðu breyst þar sem 
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þátttakendur gætu þá sagst hafa gert íhlutun án þess að rannsakandi gæti staðfest það. Meðferðarheldni 

í rannsókn Haroy o.fl. (2019) var um 70% hjá íhlutunarhópi yfir rannsóknartímabilið sem er meira en 

aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á en eins og komið hefur fram þá tilkynntu þátttakendur þeirrar 

rannsóknar meðferðarheldni sína sjálfir. Ekki það að meðferðarheldnin hafi verið aðalástæða góðrar 

niðurstöðu í þeirri rannsókn heldur var það ákefð í æfingaáætlun sem skilaði því að líkur á nárameiðslum 

minnkuðu af einhverjum toga um 41% yfir rannsóknartímabil. Rannsókn Dawkins o.fl. (2021) sýndi að 

97% meðferðarheldni var hjá íhlutunarhópi sem svipar mjög mikið til þess sama og í þessari rannsókn 

er varðar meðferðarheldni. Sú rannsókn skoðaði reyndar lægri ákefð af KA yfir sex vikna tímabil með 

því að aðlaga æfingaáætlun Haroy o.fl. (2019) eins og rannsakandi gerði í þessari rannsókn. 

5.4 Styrkleikar og takmarkanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa sterkar vísbendingar um að fjögurra vikna íhlutun af fyrirbyggjandi 

styrktaræfingu hafi jákvæð áhrif á álagsmeiðsli í nára hjá knattspyrnumönnum. Í upphafi átti rannsókn 

að vera stærri um sig bæði með fleiri þátttendum og lengra rannsóknartímabili. Sökum heimsfaraldurs 

þurfti rannsakandi að stytta rannsóknartímabil og breyta uppsetningu íhlutunar út frá styttri tímaramma 

sem hann fékk til þess að ná að ljúka rannsókn. 

Styrkleikar rannsóknar felast í því að íhlutun er mjög auðveld í framkvæmd og ekki þarf nein tæki 

eða tól til að framkvæma hana þó svo að hún hafi verið framkvæmd með félaga. Einnig mætti 

rannsakandi á svæðið til að fylgja eftir íhlutun, bæði til að sjá hvort hún væri rétt framkvæmd og hvort 

allir þátttakendur íhlutunarhóps væru viðstaddir. Einnig þekkti rannsakandi íhlutunarhóp og vissi 

meiðslasögu þeirra út frá nárasvæði sem hjálpaði til þegar velja þurfti þátttakendur í hópinn. 

Helstu takmarkanir rannsóknar var lítill fjöldi þátttakenda í hvorum hóp fyrir sig. Það veldur því veiku 

tölfræðilegu afli og því þarf að taka niðurstöðunum með ákveðnum fyrirvara. Einnig tognaði einn 

þátttakandi samanburðarhóps á nára í annarri viku rannsóknar og átti erfitt með þátttöku út rannsókn. 

Sá leikmaður glímdi við langþráð nárameiðsli á nýafstöðnu knattspyrnutímabil og gat einungis keppt  

nokkra leiki í lok þess. Að einn af fimm þátttakendum lendi í því að togna á nára getur skekkt niðurstöður 

samanburðarhóps til muna því að hann hækkar meðaltal stigaskors á spurningalistanum mikið fyrir sinn 

hóp. Ef úrtak samanburðarhóps hefði verið töluvert stærra þá er ekki víst að einn þátttakandi hafi skekkt 

niðurstöður eins mikið. Önnur möguleg takmörkun er minnisbjörgun (e. recall bias) og hvernig hún gæti 

mögulega haft áhrif á svör þátttakenda þar sem þeir þurftu að rifja upp síðastliðna sjö daga aftur í tímann 

og merkja við réttan svarmöguleika út frá minni. 

Það er margt í þessari rannsókn sem styður við áframhaldandi rannsóknir á nárameiðslum 

knattspyrnumanna út frá þeim árangri sem íhlutunarhópurinn náði yfir stuttan tíma. Hægt væri að gera 

rannsókn á stærra úrtaki yfir lengri tíma og þar með hægt að keyra íhlutun af meiri ákefð yfir 

rannsóknartímabil eins og rannsókn Haroy o.fl. (2019) gerði til að fá betri samanburð við þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á KA. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að álagseinkenni frá nárasvæði minnkuðu hjá íhlutunarhópi yfir 

rannsóknartímabil á meðan þau jukust hjá samanburðarhópi. Það gefur til kynna að KA sé áhrifarik leið 

til þess að hafa jákvæð áhrif á nárameiðsli hjá íslenskum knattspyrnumönnum en nárameiðsli eru með 

algengustu meiðslum meðal knattspyrnumanna. KA tekur stuttan tíma, er einföld í framkvæmd og ætti 

að vera auðvelt að koma henni fyrir í þjálfunaráætlun íslenskra knattspyrnuliða. 
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7 Fylgiskjöl 

7.1 Fylgiskjal nr. 1: OSTRC-O2 spurningalistinn 

 
 

Aldur:____________ 

 

 

Hæð:____________ 

 

 

Þyngd:____________ 

 

 

Ár í meistaraflokki:____________ 

 

Við óskum eftir að þú svarir öllum spurningunum óháð því hvort þú hafir einkenni eða verki í nára. 

Svaraðu með því að velja það svar sem þér finnst passa best. Ef þú ert ekki viss um hverju þú átt að 

svara, reyndu samt að svara eins vel og þú getur.  

 

Með einkennum frá nára/náraverk er átt við verki, eymsli, stífleika, óstöðugleika, los eða önnur óþægindi. 

 

Spurningar er varða möguleg einkenni frá nára 

1. Þátttaka - Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að taka þátt í hefðbundnum æfingum og 

leikjum vegna einkenna frá nára síðustu 7 daga? 

⃝ Full þátttaka án einkenna frá nára 

⃝ Full þátttaka en með einkenni frá nára 

⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá nára 

⃝ Gat ekki tekið þátt vegna einkenna frá nára 

 

2. Aðlögun á æfingum/keppni - Hve mikið hefur þú þurft að aðlaga æfingar og keppni vegna 

einkenna frá nára síðustu 7 daga? 

⃝ Ekkert aðlagað æfingar/keppni  

⃝ Lítið aðlagað æfingar/keppni 

⃝ Töluvert aðlagað æfingar/keppni 

⃝ Mikið aðlagað æfingar/keppni  
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3. Frammistaða - Hve mikið hafa einkenni frá nára haft áhrif á frammistöðu þína í knattspyrnu á 

síðustu 7 dögum? 

⃝ Engin áhrif 

⃝ Lítil áhrif 

⃝ Töluverð áhrif 

⃝ Mikil áhrif 

 

4. Verkur - Hve mikið hefur þú upplifað náraverki í tengslum við knattspyrnu á síðustu 7 dögum? 

⃝ Enginn náraverkur 

⃝ Lítill náraverkur 

⃝ Töluverður náraverkur 

⃝ Mikill náraverkur 
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7.2 Fylgiskjal nr. 2: NRS verkjaskalinn (Karcioglu o.fl., 2018), í útfærslu 
höfundar 
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