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Ágrip 

Álagsmeiðsli eru tíð og geta verið mismunandi eftir því hversu mikil áhrif þau hafa á þátttöku, 

æfingamagn, frammistöðu og verki. Alvarlegustu álagsmeiðslin geta valdið því að einstaklingar þurfa 

hætta þjálfun í ákveðin tíma. Of mikið þjálfunarálag getur haft áhrif á andlega og líkamlega líðan 

einstaklinga og ýtt undir þróun á álagsmeiðlsum. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða algengi 

einkenna álagsmeiðsla og þjálfunarálag meðal hlaupara á Íslandi, sem og að bera saman hvort 

sambærilegar niðurstöður væri að finna í erlendum rannsóknum. Notast var við tvo sjálfsmats 

spurningalista við gagnasöfnun. Annars vegar Oslo Sport Trauma Reasearch Center Overuse Injury 

(OSTRC-O) spurningalistinn sem tekur saman magn, einkenni og afleiðingar álagsmeiðsla, og hins 

vegar margþátta þjálfunarálagskvarðinn (MÞÁK) sem metur hættuna á ofþjálfun við aukið þjálfunarálag 

hjá fólki sem stundar reglulega hreyfingu. Listarnir voru lagðir fyrir einu sinni í byrjun ágúst. Alls voru 

134 þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni, 59 karlar og 75 konur. Marktækar munur (p=0,02) fannst 

á öllum álagsmeiðslum (ÁM) sem hafa áhrif á þátttöku, æfingamagn, frammistöðu og verki í fæti milli 

kynjanna. Einnig fannst marktækur munur (p=0,04) á milli kynjanna á alvarlegum álagsmeiðslum (AÁM) 

sem hafa áhrif á þátttöku og frammistöðu í mjöðm/læri, hné, fæti og mjóbaki. Marktækan mun (p=0,002) 

var einnig að finna milli kynjanna þegar kom að alvarlegum álagsmeiðslum á einu eða fleirum 

líkamssvæðum; 27,1% fyrir karla og 53,3% fyrir konur. Hæstu algengi ÁM fyrir líkamssvæði hjá körlum 

voru fyrir mjöðm/læri (49,2%), ökkla/hásin (35,6%) og hné (33,9%). Hjá konum voru þetta mjöðm/læri 

(49,3%), hné (40,0%) og fótur (30,7%). Hæsta algengi AÁM var fyrir mjöðm/læri hjá bæðiy körlum (8,5%) 

og konum (22,7%). Hæsta algengi TTÁM var fyrir mjöðm/læri hjá körlum (1,7%) og fyrir hné hjá konum 

(2,7). Marktæka fylgni var að finna á milli ÁM (p=0,02), AÁM (p=0,03) og heildarskors MÞÁK (andlegrar 

og líkamlegrar líðan). Af sex undirþáttum MÞÁK, fannst einungis marktæk fylgni á milli ÁM (p=0,05) og 

AÁM (p=0,04) og undirþáttarins líkamleg einkenni. Það gefur tilkynna að aukið þjálfunarálag geti leitt til 

líkamlegra einkenna eins og hverskonar álagsmeiðsla (ÁM, AÁM og TTÁM). Þörf er á frekari 

rannsóknum um efnið til að geta sett fram nákvæmari kenningar. Álykta má þó, að algengi einkenna um 

álagsmeiðsli meðal íslenskra hlaupara sé há hér á landi og að stór hluti haldi áfram þjálfun þrátt fyrir að 

finna fyrir einkennum álagsmeiðsla. Einnig að einkenni alvarlegra álagsmeiðsla sé um tvöfalt algengari 

meðal kvenna. 
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Abstract 

Overuse injuries are common and can vary depending on how much they affect the amount of exercise, 

performance, participation and pain. The most serious stress injuries can cause individuals to stop 

training over a certain period of time. Excessive training stress can effect a person‘s mental and physical 

well-being and contribute to the development of overuse injuries. The aim of this study was to examine 

the prevalence of symptoms of overuse injuries and training load among runners in Iceland, as well as 

to compare whether the results are comparable to foreign studies. Two self-assessment questionnaires 

were used for data collection. On one hand The Oslo Sport Trauma Research Center Overuse Injury 

(OSTRC-O) questionnaire which summarizes the amount, symptoms and consequences of overuse 

injuries and then, on the other hand, the multicomponent training disstress scale (MTDS) which 

assesses the risk of overtraining with increased training load in people who exercise regularly. The lists 

were submitted once in early August. In total, 134 participants took part in the study, 59 men and 75 

women. Significant differences (p=0.02) was found in overuse problems (OP) that affect the amount of 

exercise, performance, participation and leg pain between the sexes. There was also a significant 

difference (p = 0.04) between the sexes in substantial overuse problems (SOP) that affect participation 

and performance in the hip/thigh, knee, foot and lower back. A significant difference (p=0.002) was also 

found between the sexes when it came to SOP injuries in one or more body areas; 27,1% for males and 

53,3% for females. Highest prevalences of OP for a body area for males were for hip/thigh (49,2%), 

ankle/achilles tendon (35,6%) and knee (33,9%). For females, these were hip/thigh (49,3%), knee 

(40,0%) and feet (30,7%). Highest prevalence of SOP was for hip/thigh, both for males (85%) and 

females (22,7%). Highest prevalence of time-loss overuse injuries (TLOP) was for hip/thigh among 

males (1,7%) and for knee among females (2,7%). A significant correlation was found between OP 

(p=0.02), SOP (p=0.03) and the overall mean of MTDS (mental and physical well-being). Only a 

significant correlation was found between OP (p=0.05) and SOP (p=0.04) and one sub-component of 

the MTDS, physical symptoms. This indicates that increased training load can lead to physical 

symptoms such as any kind of overuse injury (OP, SOP and TLOP). Further research on the subject is 

needed to be able to present more accurate conclusions. Nevertheless, it can be concluded that the 

prevalence of overuse problems among Icelandic runners is high and that a large proportion continue 

training despite experiencing symptoms of overuse injuries. Also, it can be concluded that the 

prevalence of symptoms of substantial overuse injuries are about two times higher among women than 

among men. 
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1 Inngangur  

Eitt helsta lýðheilsuvandamál sem við mannfólk glímum við í dag er hreyfingaleysi. Með tímanum ýtir 

hreyfingaleysi undir versnandi heilsufarsástands og aukna tíðni á langvarandi sjúkdómum. Í kjölfar þess 

hefur orðið vitundarvakning um mikilvægi heilbrigðs lífstíls í samfélaginu sem við lifum í. Einna helst má 

sjá það með auknum vinsældum á afþreyingu eins og hlaupum (Menheere o.fl., 2020). Hlaup hafa orðið 

sífellt vinsælli hjá fólki sem hleypur sér til heilsubótar og skemmtunar. Þó almennt sé talið að hlaup séu 

heilsueflandi og hvetji til félagslegrar þátttöku (t.d. með fjölgun hlaupahópa og hlaupaviðburða) og minnki 

streitu, þá eru meiðsli tengd hlaupum tíð (Linton og Valentin, 2020).  

Hlaup eru líkamlega krefjandi og fela í sér þungaburð sem reynir mikið á vöðva og bandvef. Í 

lengri hlaupum verður líkaminn fyrir fleiri höggum yfir lengri tíma sem eykur hættuna á ofþjálfunar 

meiðslum. Í styttri hlaupum er vegalengdin styttri og hlaupahraðinn meiri sem eykur líkurnar á 

álagsmeiðslum vegna ofálags. Þannig að sama hvaða tegund af hlaupum er horft til, þá geta þau aukið 

líkurnar á hlaupatengdum meiðslum (Brughelli o.fl., 2011; Del Coso o.fl., 2013; van Gent o.fl., 2007).  

Flestar rannsóknir telja að meiri hluti meiðsla tengdum hlaupum sé til komið vegna of mikils 

þjálfunarálags sem leiði til álagsmeiðsla (Linton og Valentin, 2020). Síðastliðin tíu ár hefur fjöldi hlaupara 

tvöfaldast og fer þeim enn fjölgandi. Hlaup eru þeim kostum gædd að þau eru tiltölulega ódýr, hægt að 

framkvæma hvar sem er og tengist mörgum heilsufarslegum ávinningum eins og betra  stoðkerfi, hjarta- 

og æðakerfi, líkamssamsetningu og andlegu ástandi (Menheere o.fl., 2020). Þrátt fyrir alla þessa 

heilsubætandi þætti þá er mikil hætta á meiðslum. Sérstök hætta eru á meiðslum við eða fyrir neðan 

hné, eða um 70% (Kluitenberg o.fl., 2015; Lopes o.fl., 2012). Um 80% hlaupatengdra meiðsla tengjast 

ofálagi, það er að segja of mikil og skörp þjálfun miðað við getu einstaklinga (van Poppel o.fl., 2021). 

Rannsóknir hafa sýnt að meiðsli tengd hlaupum valda því að um þriðjungur af hlaupurum hætta 

að hlaupa á fyrstu 6 mánuðunum (Videbæk o.fl., 2015). Líkleg ástæða þessarar háu tíðni hjá hlaupurum 

sem eru nýbyrjaðir að hlaupa er að þau eru ekki komin með jafn mikla reynslu og aðrir hlauparar sem 

hafa stundað hlaup til lengri tíma. Þau eru því ekki búin að ná að læra inn á líkama sinn og sín þolmörk. 

Reynslumeiri hlauparar þekkja betur sín takmörk samanborið við nýja hlaupara og eru því ólíklegri til að 

verða fyrir hlaupatengdum meiðslum (Videbæk o.fl., 2015; Nielsen o.fl., 2012).  

Hlaupatengd meiðsli eru fjölþætt en eru þó almennt tengd ofálagi, rangri þjálfun (ákefð, lengd 

og reynslu) og veikum þolmörkum fyrir álagi (Linton og Valentin, 2020). Þrátt fyrir þessa þekkingu þá 

hefur ekki orðið mikil þróun í markvissum forvörnum til að reyna að koma í veg fyrir þessa háu tíðni 

meiðsla hjá hlaupurum. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á breskum hlaupurum þá er hlutfall meiðsla 

í neðri útlimum á bilinu 19,4% til 79,3% (van Gent o.fl., 2007), eða 7,7 til 17,8 meiðsli á hverjar 1000 klst 

(Videbæk o.fl., 2015). Nauðsynlegt er þó að taka fram að tíðni hlaupatendgra meiðsla er töluvert 

mismunandi milli rannsókna, þar sem til eru margar mismunandi skilgreiningar á meiðslum og 

hlaupagerðum (Videbæk o.fl., 2015). Hér á Íslandi er hins vegar ekki til mikið af upplýsingum eða 

gögnum um meiðsli hjá þessum hópi þegar kemur að algengi, staðsetningu, aldri, mismun milli kynja og 

fyrri meiðsli.  
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1.1 Þjálfunarálag 

Líkamleg áreynsla felst í því að líkaminn reynir á sig, hann jafnar sig síðan á álaginu við hreyfingu og 

kemur sterkari til baka með auknu þreki og þoli. Með því að nota mælikvarða á þjálfunarálagið gerir það 

okkur kleift að fylgjast betur með því hversu mikið álag við setjum á líkamann (Collette o.fl., 2018). 

Þjálfunarálag byggist í raun á streitu sem birtist í allskonar formi og hefur mismunandi áhrif á 

mannslíkamann, bæði líkamlega og andlega streitu. Líkamlegir streituvaldar eru oft flokkaðir í innri og 

ytri streituvalda. Innri streituvaldar eru mælikvarðar á viðbrögðum einstaklings við ytri streituvöldum og 

eru mældir útfrá hjartsláttartíðni og skynjaðri áreynslu. Ytri streituvaldar er eitthvað sem gerist fyrir utan 

líkamann eins og umhverfið sem einstaklingurinn er að æfa í (Hamstra-Wright o.fl., 2021). Til að auka 

frammistöðu er nauðsynlegt að breyta æfingaálagi stigvaxandi, og þá sérstaklega að auka tíðni, lengd 

og ákefð álags með stigvaxandi hætti. Hægt er að stjórna þjálfunarálaginu eftir því hvar einstaklingur er 

í þjálfun og hvernig álag á líkama hans er hverju sinni (Halson, 2014). Þjálfunarálag samanstendur af 

nokkrum breytum eins og hlaupavegalengd, fjölda skrefa, hlaupahraða og tímalengd hlaups (Damsted 

o.fl., 2018). 

Áhættuþættir fyrir þjálfunarálag geta verið bæði breytanlegir og óbreytanlegir. Óbreytanlegum 

áhættuþáttum er ekki hægt að breyta svo sem kyn, aldri og fyrri meiðsl. Breytanlegum áhættuþáttum er 

hægt að hafa áhrif á út frá innri og ytri þáttum, eins og til dæmis með undirlagi, fjölda kílómetra, 

ákefðarstigi, endurheimt og dreifingu álags (Hamstra-Wright o.fl., 2021). Kostir þess að leggja mat á 

þjálfunarálagið með þjálfunarálagskvörðum er að það veitir mjög góða innsýn inn í framgang þjálfunar. 

Þjálfunarálagskvarðar sýna hvaða áhrif ákveðin áreynsla hefur á einstaklinga, óháð þjálfunarástandi 

þeirra. Með slíkum kvörðum fæst betri yfirsýn yfir stjórnun álags og gerir einstaklingum fært á að æfa 

meira og þjálfa sig til hins ýtrasta án þess þó að fara yfir mörk og ofgera líkamanum. Ef þjálfun er of mikil 

getur einstaklingurinn orðið þreyttur og meiðslahætta eykst sem getur leitt á endanum til ofþjálfunar og 

álagsmeiðsla. Hins vegar ef þjálfun er ekki nógu mikil þá munu engar bætingar koma fram (Collette o.fl., 

2018; Halson, 2014). Það er því vand með farið hvernig álag æfinga er háttað. Viðeigandi þjálfunarálag 

getur hjálpað til við að sannfæra einstaklinga um að rétt aðlögun í þjálfun sé að eiga sér stað og verið 

sé að lágmarka áhættuna á ofþjálfun og álagsmeiðslum (Halson, 2014). 

1.2 Álagsmeiðsli 

Flest hlaupameiðsl eru vegna of mikils þjálfunarálags og ónægrar hvíldar (Hamstra-Wright o.fl., 2021; 

van Poppel o.fl., 2021). Um áttatíu prósent af hlaupatengdum meiðslum eru álagsmeiðsli (van der Worp 

o.fl., 2015). Álagsmeiðsli eru hvers kyns vöðva-, liðbanda-, sina- eða beináverkar, eins og sinabólgur 

eða álagsbrot sem verða vegna endurtekins álags eða áverka Álagsmeiðsli eru meiðsli sem gerast ekki 

út frá einum ákveðnum áverka, heldur eru þetta meiðsli sem valda vefjaskemmdum sem ágerast með 

tímanum vegna endurtekins álags á sama svæði (Chéron o.fl., 2017). Orsök álagsmeiðsla stafa ekki 

bara of miklu álagi og ónægri endurheimt heldur einnig af ónægri þjálfun og getur lítil reynsla einstaklinga 

valdið því að tíðni álagsmeiðsla eykst með aukinni þjálfun útaf of miklum breytingum á þjálfunarálagi 

(Gabbett o.fl., 2016). Álagsmeiðsli verða oftast vegna rangrar þjálfunar, einstaklingar fara of hratt af 

stað, æfa of lengi eða gera einfaldlega of mikið af einhæfum hreyfingum sem leiða til álagsmeiðsla 

(Aicale o.fl., 2018). Einnig getur vitlaus tækni við framkvæmd hreyfinga leitt til álagsmeiðsla eins og 
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rangur hlaupastíll. Mikilvægt er að þjálfunarálag sé hæfilegt og nægur tími sé til endurheimtar til að koma 

í veg fyrir álagsmeiðsli (Gabbett o.fl., 2016). Fjölþátta líkan Meeuwisser og félaga (Meeuwisser, 1994; 

Meeuwisser o.fl., 2007) greindi frá mikilvægi þess að geta borið kennsl á þætti sem geta verið 

undanfarar meiðsla. Með frekari vitneskju um hvaða þættir það eru sem geta stuðlað að álagsmeiðslum 

geta forvarnaráætlanir dregið úr tíðni álagsmeiðlsa og komið í veg fyrir að fólk týnist úr hlaupaíþróttinni 

vegna meiðsla (Meeuwisse, 1994; Meeuwisse o.fl., 2007). Með markvissum og góðum forvörnum er 

hægt að hagræða þjálfunarumhverfinu og þjálfunarálaginu til að koma í veg fyrir einkenni sem leiða til 

álagsmeiðsla. Álagsmeiðsli eru talin vera ríkjandi í íþróttum sem fela í sér langar, einhæfar æfingar, eins 

og til dæmis hlaup. Þrátt fyrir algengi álagsmeiðsla er ekki mikið um forvarnir sem stuðla að því að reyna 

draga úr tíðni álagsmeiðsla. Mun meira eru til um forvarnir sem stuðla að því að koma í veg fyrir 

bráðameiðsli (Clarsen o.fl., 2013). Því er þörf á frekari gagnasöfnun hér á landi til að athuga hvort þörf 

sé á markvissari og betri forvörnum til að minnka algengi álagsmeiðsla hjá hlaupurum hér á landi. 

1.3 Hlaupatengd meiðsli 

Hlaup er tegund af hreyfingu sem er þægileg og auðveld í framkvæmd. Þau eru ekki tímafrek og það er 

hægt að stunda þau hvar sem er og hvenær sem er (Buist, Bredeweg, Lemmink, van Mechelen, og 

Diercks 2010). Þrátt fyrir að hlaup séu af mörgum kostum gædd er tíðni hlaupatengdra meiðsla í neðri 

útlimum frekar há, eða frá allt að 19,4% til 79,3% samkvæmt rannsókn sem gerð var á breskum 

hlaupurum (van Gent o.fl., 2007). Þessi mikla dreifing á tíðni má rekja til margra mismunandi skilreininga 

sem til eru á hlaupatengdum meiðslum, tegundum hlaupara (byrjendur, tómstundahlauparar eða 

úrvalshlauparar), æfingaálagi, eftirfylgnatímabili og rannsóknarsniðum (Buist, Bredeweg, Lemmink, van 

Mechelen, og Diercks 2010). Ein skilgreining á hlaupatengdum meiðslum er að þetta eru einhverskonar 

meiðsli, skerðing eða sár, sem geta verið tengd verkjum eða ekki. Þau verða til við hlaup og valda 

takmörkunum á hlaupum (hvað varðar hraða, tíðni, fjöldi mínútna, vegalengd og ákafa) eða að hætta 

þurfi hlaupum í að minnsta kosti sjö daga (de Jonge o.fl., 2020). Tilkoma hlaupameiðsla er oft vegna 

samspil margra þátta (Marti o.fl., 1988; Rolf, 1995; van Mechelen, 1955). Hægt er að flokka áhættuþætti 

hlaupatengdra meiðsla upp í þrjá flokka: 1. persónulegir þættir (t.d. aldur, kyn, hæð, erfðafræðilegir 

þættir); 2. hlaupa/þjálfunartengdir þættir (t.d. tíðni hlaupadaga á viku, vegalengd, hraði, hlaupaskór); og 

3. heilsu og lífstílstengdir þættir (t.d. reykingar, fyrri meiðsli) (van der Worp o.fl., 2015, Jacobs og Berson, 

1986; Hreljac, 2004; James o.fl., 1978; Marti o.fl., 1988; McKenzie o.fl., 1985; Messier og Pittala, 1988). 

Útfrá þeim erlendum rannsóknum sem voru skoðaðar er erfitt að greina hvaða tegund af rangri 

þjálfun hefur mest áhrif á hlaupatengd meiðsli. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengingu milli þess hvernig 

reynsla af hlaupum og hærri meiðslaþröskuldur getur dregið úr líkum á hlaupatengdum meiðslum. 

Hinsvegar virðist magn, lengd, ákefð og tíðni hafa flóknara samspil sín á milli þegar kemur að þróun 

hlaupatengdra meiðsla og ekki hægt að greina hvernig sérhver þáttur hefur áhrif útaf fyrir sig (Nielsen 

o.fl., 2012). Enn hefur ekki tekist að finna hvert rétta hlutfallið sé á milli hlaupa og hlaupatengdra meiðsla. 

Tilgátur eru til um það að ef hlaupin er löng vegalengd á hægum hraða, þá sérstaklega ef einstaklingur 

er orðinn þreyttur, þá getur skyndileg auking á kílómetrafjölda aukið líkurnar á álagsmeiðslum í til dæmis, 

hné, mjöðm/læri, og neðri hluta fótleggjar (Nielsen o.fl., 2014). Enn er ekki vitað með vissu hvernig og 

hvort vikuleg aukning á heildarfjölda kílómetra tengist auknum líkum á þróun álagsmeiðsla (Dorn o.fl., 
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2012). Því hefur einnig verið haldið fram að aukið hlaupamagn séu ekki aðal orsökin, heldur frekar 

langvarandi ofálag sem verður til vegna ójafnvægis í lífaflfræði líkamans. Því er talið að 

einstaklingsbundnir líffærafræðilegir þættir, eins og aukið Q horn, og lífaflfræðilegir þættir, hvernig kraftar 

frá umhverfinu verka á líkamann og öfugt, spili mikilvægan þátt þegar kemur að álagsmeiðslum hjá 

hlaupurum (Marti o.fl., 1988). Hlaupatengd meiðsli eru ekki orsök einhvers eins þáttar, heldur verða þau 

vegna samspils margra þátta eins og samspil mannslíkamans, fyrrum meiðslasaga og of mikils 

þjálfunarálags sem fer yfir meiðslaþröskuld einstaklinga (Benca o.fl., 2020). Nokkrar rannsóknir hafa 

sýnt að ýmsir þættir geta dregið úr líkum á meiðslum, svo sem viðeigandi hlaupamagn og ákefð, þá 

sérstaklega hjá byrjendum (Boullosa o.fl., 2020).  

Þegar hlauparar hafa verið að auka vegalengd hlaupa hefur oft verið miðast við tíu prósenta 

regluna. Hún byggir á því að ekki skuli auka vikulegan kílómetrafjölda um meira en tíu prósent af heildar 

hlaupalengd einstaklings. Aukning umfram þessi tíu prósent er talin hafa neikvæð áhrif og auka líkur á 

meiðslum (Johnston o.fl., 2003; Nielsen o.fl., 2014). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að 10-30% 

aukning á vegalengd hafi ekki neikvæð áhrif á hlaupara þegar kemur að meiðslum (Buist o.fl., 2008; 

Hulme o.fl., 2017; Saragiotto, Yamato, Hespanhol o.fl., 2014). Til að auka hættu á hlaupatengdum 

meiðslum hjá almennum hlaupurum þarf að vera um 30% aukning eða meira á vegalengd sem 

einstaklingur er að hlaupa nú þegar (Buist o.fl., 2008; Nielsen o.fl., 2014). Niðurstöður úr rannsókn Lopes 

og félaga (2011) er í samræmi við aðrar rannsóknir um að meðal hlaupavegalengd yfir vikuna skipti ekki 

máli heldur skiptir frekar máli hvort vegalengdin sé yfir þröskuldsmörk einstaklingsins eða ekki (Lopes 

o.fl., 2011).  

Þættir sem eru tengdir hlaupameiðslum eru almennt raktir til persónulegra eiginleika 

hlauparanna (líffærafræðilegra eða lífaflsfræði þátta) og rangrar þjálfunar þegar kemur að 

þjálfunarmagni, kílómetrafjölda á viku og hlaupareynslu (Fredericson og Misra, 2007; Fields o.fl., 2010; 

Hreljac, 2004; Chang o.fl., 2012). Helstu innri áhættuþættir sem flestar rannsóknir sína að hafa töluverð 

áhrif á hlaupatengd meiðsli eru meiðsli síðastliðna 12 mánuði. Hlaupatengd meiðsli verða til vegna 

samblöndu af innri og ytri áhættuþáttum. Fjöldi rannsókna hafa fundið út að há tíðni fyrri meiðsla sem 

áhættuþáttur á núverandi hlaupatengd meiðsli, er í mörgum tilfellum út af því að fyrri meiðslin hafa ekki 

fengið nægan tíma til að ná fullum bata áður en ný meiðsli koma til sögunnar (Saragiotto, Yamato, 

Hespanhol o.fl., 2014). Fullur bati á fyrrum meiðslum getur komið í veg fyrir meiðsli í framtíðinni (Linton 

og Valentin, 2018). 

1.4 Hlaupatengd meiðsli; mikil reynsla VS lítil reynsla 

Ekki er búið að finna aðra áhættuþætti en fyrri meiðsli sem hafa marktæk orsakatengsl við meiðsli. 

Hlaupatengd meiðsli leiða oft til þess að fólk þarf að minnka við sig hlaup og fer oft langur tími í að ná 

bata. Þar að auki eru meiðsli oft sögð ein helsta ástæða þess að fólk hættir að hlaupa, sérstaklega 

meðal hlaupara með litla reynslu (Menheere o.fl., 2020). Meira þjálfunarálag, rétt þjálfun og betri 

líffærafræðileg aðlögun eru þættir sem geta endurspeglað meiri reynslu hjá hlaupurum. Þrátt fyrir það 

geta þessir þættir einnig leitt til mikillar þreytu og breyttrar hreyfifræði (e. kinetmacis) hjá þeim. Því er 

ekki alltaf auðvelt að skilgreina hættu á meiðslum þar sem það byggist á góðu jafnvægi á milli of mikils 

þjálfunarálags og hversu mikla hlaupareynslu hlauparar hafa (Benca o.fl., 2020).  
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Þegar kemur að reynslumeiri hlaupurum virðast þeir hafa lægri tíðni meiðsla, þar sem þeir 

virðast þekkja betur inná bæði sín mörk og meiðslaþröskuld sinn og geta því stjórnað þjálfunarálaginu 

betur en þeir sem eru tiltölulega nýbyrjaðir að hlaupa. Gera má ráð fyrir að stoðkerfið hjá reynslumeiri 

hlaupurum sé betur aðlagað að þáttum eins og getunni til að breyta álagi, bregðast við sársauka, breyta 

tímabundið um hlaupastíl og aðlagast undirlaginu til að halda niðri áhættu á meiðslum (Nielsen o.fl., 

2013; Bertelsen o.fl., 2017). Reynslumeiri hlauparar finna því minna fyrir því þegar kílómetrafjöldin hjá 

þeim breytist á milli vikna. Aukinn kílómetrafjöldi virðist vera verndandi þáttur fyrir hlaupatengdum 

meiðslum hjá reynslumiklum hlaupurum (Nielsen o.fl., 2012). Þörf er þó að taka fram að ef 

kílómetrafjöldin fer yfir þröskuld þeirra þá getur orðið ofálag á stoðkerfinu sem er umfram 

endurnýjunargetu líkamans sem leiðir til hlaupatengdra meiðsla (Saragiotto, Yamato og Lopes, 2014). 

Eftir því sem hlauparar hafa minni reynslu af hlaupum og hlaupa minni vegalengdir þá getur örlítil 

breyting á þjálfunarálagi eins og tveir til þrír kílómetrar leitt til mikillar breytinga og valdið meiðslum 

(Damsted o.fl., 2018). Þetta er vegna þess að hlaup setja ákveðið mikla streitu á stoðkerfið sem hefur 

ekki tíma til að aðlaga sig að þessum breytingum vegna lágrar tíðni hlaupa (van der Worp o.fl., 2015). 

Það er því ráðlagt að reynsluminni hlauparar notist við skipulega þjálfunaráætlun, þar sem stigmagnandi 

aukning á álagi er mikilvæg til að reyna að draga úr meiðslum (Linton og Valentin, 2018). Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannskónir, þar sem talið er að hættan á meiðslum minnki eftir því 

sem kílómetafjöldin eykst. Það má því ætla að reynslumeiri hlauparar sem hlaupa meira en 48 kílómetra 

á viku hækki meiðslaþröskuld sinn jafnt og þétt eftir því sem vikulegu kílómetrafjöldinn hækkar (Nielsen 

o.fl., 2012). Reynslumeiri hlauparar eru oft á tíðum betur þjálfaðir, fylgja betur æfingaplaninu sínu og 

hafa bæði betra hlaupamynstur og hlaupatækni (McQuade, 1986). Hjá reynsluminni hlaupurum þarf að 

fara hægar í þetta ferli til að stoðkerfi þeirra nái að aðlagast öllum breytingum (Nielsen o.fl., 2012). Þar 

sem þeir eru margir nýbyrjaðir að hlaupa, minna þjálfaðir og því útsettari fyrir hlaupatengdum meiðslum 

(McQuade, 1986). 

Hlaupatengd meiðsli eru talin aukast með aldrinum, en samt er reynsla (sem eykst með auknum 

aldri) vernandi þáttur gegn meiðslum. Þetta á því frekar við ef eldri manneskja tekur uppá því að byrja 

að hlaupa þá er hún í meiri áhættuhóp að þróa með sér hlaupatengd meiðsli (Taunton o.fl., 2003; van 

Mechelen, 1995). Í rannsókn Linton og Valentin (2018) kom í ljós að hlauparar sem eru með sex mánaða 

eða minni reynslu af hlaupum eru 1,53 sinnum líklegri til að verða fyrir meiðslum miða við þá sem eru 

með tveggja til fimm ára hlaupareynslu. Þeir sem er með tveggja til fimm ára reynslu eru 1,98 sinnum 

líklegri til að verða fyrir meiðslum samanborið við þá sem hafa fimm til tíu ára reynslu af hlaupum. Þeir 

sem eru með fimm til tíu ára reynslu eru 1,73 sinnum líklegri til að verða fyrir meiðslum samanborið við 

þá sem hafa meira en tíu ára reynslu af hlaupum. Niðurstöður þessarar rannsókna sýna því fram á það 

að eftir því sem hlaupareynslan í árum verður meiri því minni líkur eru á hlaupatengdummeiðslum. Þegar 

reynslan fer úr sex mánuðum af hlaupum og upp í tvö ár þá fer tíðni hlaupatengdra meiðsla strax 

minnkandi (Linton og Valentin, 2018).  

1.5 Kynjamunur og staðsetning 

Munur á tíðni meiðsla milli svæða hjá kynjunum er líklegast vegna ólíkra líkamsbyggingar kynjanna. 

Konur eru með öðruvísi lífaflsfræði í neðri útlimum og taugavöðvastýringu (Francis o.fl., 2019; Kakouris 
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o.fl., 2021; Sigward og Powers, 2006). Þetta stafar af því að konur eru almennt með stærra 

fjórhöfðavöðvalærishorn (Q horn). Við lendingu eru konur meira í uppréttri stöðu, með minni beygju í 

hné og treysta meira á fjórhöfðavöðvalæris virkni til að stjórna lendingunni sem leiðir til óeðlilegs álags 

á neðri útlimi (Francis o.fl., 2019; Kakouris o.fl., 2021; Sigward og Powers, 2006). Kyn virðist ekki auka 

líkur á ákveðnum áhættuþáttum þegar horft er til tíðni hlaupatengdra meiðsla. Það eru því hægt að 

álykta að þörf sé á mismunandi þjálfunaráherslum milli kynjana (Boullosa o.fl., 2020; Hollander o.fl., 

2021; Linton og Valentin, 2018). Þrátt fyrir óvissuna um hvar kyndbundni munurinn liggi gagnvart 

áhættuþáttum meiðsla þá hafa rannsóknir sýnt að skortur á reynslu í hlaupum virðist vera mikilvægur 

áhættuþáttur þegar kemur að hlaupatengdum meiðslum hjá báðum kynjum.  

Álagsmeiðsli í mjóbaki og neðri útlimum er mjög algeng í hreyfingu tengdum hlaupum (Chang o.fl., 

2012; van der Worp o.fl., 2015). Staðsetning helstu meiðslasvæðanna eru sameiginleg milli kynja, en 

dreifing þeirra misjöfn (Kakouris o.fl., 2021; Francis o.fl., 2019). Misjafnt er á milli rannsókna í hvaða röð 

álagsmeiðsli séu algengust en þær eru þó sammála um að hlaupahné (PFPS), hásinabólga (AT) og 

miðlægt sköflungsstreituheilkenni (e.medial tibial stress syndrome) séu þau algengustu (Francis o.fl., 

2019). Þar á eftir koma álagsmeiðsli eins og sinabreiðu festumein (e. iliotibial band syndrome), iljar 

fellsbólga (e. plantar fasciitis), álagsbrot á framristarbein (e. metatarsals) og sköflungi (Hespanhol o.fl., 

2011; Taunton o.fl., 2002; van Gent o.fl., 2007; Wen, 2007) 

1.6 Matstæki 

Oft getur verið erfitt að greina álagsmeiðsli sem verða til vegna of mikils þjálfunarálags. Ástæðan fyrir 

því er hversu fjölbreytt birtingarmynd þeirra og einkenni geta verið (Clarsen o.fl., 2013). Því getur verið 

erfitt að skrá tíðni álagsmeiðsla. Þegar kemur að álagsmeiðslum eru orsakirnar ekki einhver skyndilegur 

áverki, heldur er þetta áverki sem hefur verið að ágerast með tímanum út af of skörpum breytingum í 

þjálfunarálag. Verkir geta því verið mismunandi milli daga og einstaklingarnir oft byrjaðir að venjast 

ástandinu. Það er því mikið um að fólk haldi áfram að æfa og keppa þrátt fyrir að forsendur séu fyrir því 

að álagsmeiðsli séu að myndast, að minnsta kosti í upphafi meiðsla. Ef ástand fer að versna reyna 

margir að aðlaga þjálfunina sína að verkjunum. Þegar fram líða stundir eru töluverðar líkur á að leitað 

sé til læknis vegna meiðsla þegar búið er að reyna allar aðrar tilraunir til meiðslastjórnunar. Lögð hefur 

verið fram ný aðferðafræði til að mæla tíðni og alvarleika álagsmeiðsla og of mikils þjálfunarálags í 

íþróttum. Áður hafði verið notast við viðmið sem miða að lengd meiðsla og tímataps frá þjálfun. Nýja 

aðferðin einblínir á að fylgst sé með því hversu mikil einkenni ofþjálfunar/álagsmeiðsla er hjá hverjum 

einstaklingi og er hún metin yfir ákveðin tíma. Næst er skoðað hversu mikið alvarleiki meiðslanna hefur 

áhrif á virkni einstaklinga eða hversu mikið þau takmarka þáttöku þeirra (Clarsen o.fl., 2013) 

Clarsen, Myklebust og Bahr (2013) þróuðu spurningalista, The Oslo Sport Trauma Research 

Center Overuse Injury List (OSTRC-O), og tekur hann saman magn, einkenni og afleiðingar 

álagsmeiðsla (Clarsen o.fl., 2020). Listinn inniheldur fjórar lykilspurningar um þátttöku og skerðingu á 

frammistöðu og hversu stór hluti einkenna er af völdum meiðsla. Spurningarnar gera grein fyrir hvar 

staðsetning meiðsla og einkenni þeirra séu. Einnig gefur hann frekari upplýsingar um fjölda daga sem 

einstaklingur hefur ekki getað æft og hvort hann hafi leitað sér læknisaðstoðar (Hirschmüller o.fl., 2017). 
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Listinn er þeim kostum gæddur að hann greinir núverandi vandamál sem hlaupari er að upplifa í 

rauntíma vegna hlaupatengdra meiðsla (Linton og Valentin, 2018). 

Main og Grove (2009) þróuðu spurningalista sem er þeim kostum gæddur að geta metið 

hættuna á ofþjálfun við aukið þjálfunarálag hjá fólki sem stundar reglulega hreyfingu. Listinn var þýddur 

á íslensku árið 2019 og er hann nefndur Margþátta þjálfunarálagskvarði eða MÞÁK (Tinna B. 

Bergþórsdóttir, 2019) en á ensku heitir hann Multicomponent training distress scale. Listinn er hentugur 

í notkun þar sem hann er ódýr og án inngrips. MÞÁK er sjálfsmatskvarði, með honum er hægt að finna 

hversu mikið einstaklingur hefur fundið fyrir eða hversu mikið honum hefur liðið á ákveðinn hátt síðasta 

sólarhringinn. Innihald listans samanstendur af sex þáttum sem ná yfir þrjú svið: streitu, skap og 

hegðunar/líkamleg einkenni. Þessir sex þættir samanstanda af depurð, þrótti, líkamlegum einkennum, 

svefntruflunum, streitu og þreytu.  

Mörkin eru enn óljós þegar kemur að árangursríkri þjálfun á hárri ákefð og þjálfunar sem leiðir 

til of mikils þjálfunarálags og álagsmeiðsla. Ástæðan fyrir því er aðallega vegna mismunandi viðbragða 

einstaklinga við þjálfun (MacKinnon, 2000; Meeusen o.fl., 2013). Áreiðanlegt samband hefur fundist við 

þjálfunarálag með notkun á listunum og að þeir séu næmir fyrir einkennum er varða bæði skammtíma 

og langtíma þjálfunarálag (Morgan o.fl., 1987; Raglin og Morgan, 1994).  

1.7 Algengi 

Algengi gefur til kynna hversu útbreidd meiðsli eru í þýðinu sem viðkomandi úrtak er úr (Kakouris o.fl., 

2021). Ekki er til mikið um rannsóknir hér á Íslandi sem fjalla um algengi einkenna álagsmeiðsla og 

þjálfunarálags meðal hlaupara á Íslandi. Tíðni hlaupatengdra meiðsla er töluvert há þrátt fyrir meiri 

vitneskju um áhættuþætti hlaupatengdra meiðsla. Algengasti þátturinn sem er talinn tengjast 

hlaupatengdum meiðslum er fyrri meiðsli. Í kjölfarið af þeim koma þættir eins og mikið þjálfunarálag, 

lengri vegalengdir og minni hlaupareynsla (Linton og Valentin, 2018). Í einni erlendri rannsókn fannst að 

þeir sem eru nýbyrjaðir að hlaupa eru í töluvert meiri hættu á að vera fyrir meiðslum á hverja 1000 

klukkustundir af hlaupum miða við hlaupara sem hafa hlaupið í nokkur ár. Marktækt meiri munur var á 

algengi meiðsla eða um 33 hlaupatengd meiðsli á hverja 1000 klukkustundir hjá þeim sem voru 

nýbyrjaðir að hlaupa. Á meðan hlauparar sem hafa hlaupið í nokkur ár hlutu um 5,6 hlaupatengd meiðsli 

á hverja 1000 klukkustundir (Kluitenberg o.fl., 2015). Tíðni hlaupatengdra meiðsla hjá 

maraþonhlaupurum er frá 2,5 til 7,4 meiðsli á hverja 1000 klukkustundir (Nielsen o.fl., 2012). Í annarri 

rannsókn var tíðni hlaupatengdra meiðsla hjá þeim sem eru nýbyrjaðir að hlaupa 17,8 meiðsli á hverja 

1000 klukkustundir á meðan tíðnin hjá hlaupurum með nokkra ára hlaupareynslu var 7,7 meiðsli á hverja 

1000 klukkustundir (Videbæk o.fl., 2015). Eins og sjá má á ofangreindum rannsóknum sem tengjast 

algengi/tíðni hlaupameiðsla er algengi hlaupatengdra meiðsli mjög mismunandi eftir rannsóknum. 

Ástæðan fyrir því er að það eru til svo mikið af skilgreiningum og viðmiðum þegar kemur að 

hlaupatengdum meiðslum. 

Til að skilja betur hvernig hægt sé að koma í veg fyrir meiðsli þarf ákveðna þekkingu til að geta 

bera kennsl á þá áhættuþætti og vernandi þætti sem hægt er að hafa áhrif á eða ekki. Saga um fyrri 

meiðsli er dæmi um sterkan áhættuþátt sem ekki er hægt að hafa áhrif á varðandi hlaupatengd meiðsli. 

Frekari þörf er á því að skilja betur hvers vegna og hvernig fyrri meiðsli stuðla að þróun meiðsla síðar 
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meir. Áhættuþættir sem hægt er að hafa áhrif á varðandi hlaupatengd meiðsli tengist oft þjálfun og 

líkamlegum eiginleikum. Fjöldi annarra áhættuþátta hafa verið skoðaðir eins og hæð, þyngd, 

líkamsþyngdarstuðull og undirstöðuflötur, en enginn af þessum þáttum hafa sýnt fram á marktæk tengsl 

eins og fyrri meiðsli gera (Hulme o.fl., 2017). 
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2 Markmið 

Að ýmsum þáttum þarf að huga að þegar kemur að áhrifum álagsmeiðsla og þjálfunarálags eins og sést 

hér á ofangreindum þáttum. Á Íslandi er til takmarkað af gögnum er varða algengi einkenna 

álagsmeiðsla og þjálfunarálags meðal hlaupara hér á landi miða við þau fjölmörgu gögn sem er til um 

það erlendis. Til að geta fundið út algengi einkenna álagsmeiðsla og þjálfunarálgas var stuðst við tvo 

spurningalista, OSTRC-O listann og MÞÁK listann. Skortur er á viðmiðum um hvernig eigi að haga 

þjálfunarálagi í þeim tilgangi að ná betra jafnvægi á dreifingu álags og koma í veg fyrir þróun hverskonar 

álagsmeiðsla. Því verður skoðað hvort hægt er að nota niðurstöður úr þessari rannsókn og nota þá 

þekkingu sem til er frá erlendum rannsóknum til að skilja betur við hvaða þjálfunarálag álagsmeiðsli 

aukast og hvernig algengi þeirra dreifist milli kynja. Því er rannsóknarspurning þessarar rannsóknar: a) 

hvert er algengi einkenna álagsmeiðsla hjá hlaupurum á Íslandi; b) hvernig eru íslenskir hlauparar að 

meta þjálfunarálag sitt á MÞÁK; c) eru tengsl milli einkenna álagsmeiðsla og þjálfunarálags á MÞÁK, 

meðal hlaupara á Íslandi. Einnig að athuga hvort samræmi er á algengi einkenna á álagsmeiðslum og 

þjálfunarálagi hér á Íslandi og í erlendum rannsóknum. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar samanstendur af fullorðnu fólki sem tilheyrir hlaupahópum hér á Íslandi 

og hafa hlaupið að meðaltali að minnsta kosti fimm til sjö kílómetra á viku síðastliðna einn til níu mánuði. 

Til þess að geta tekið þátt í rannsókninni þurftu einstaklingar að vera orðnir 18 ára gamlir og stunda 

hlaup sér til skemmtunar, heilsuræktar eða með árangur í huga (afreksmennsku). Rannsókn þessi var 

þversniðsrannsókn. Lagðir voru fyrir tveir spurningalistar, OSTRC-O til að meta útkomuna (álagsmeiðsli) 

og MÞÁK til að meta áreiti. Listarnir voru einungis lagðir fyrir einu sinni. 

3.2 Mælitæki 

Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury spurningalistinn (OSTRC-O) og margþátta 

þjálfunarálagskvarðinn MÞÁK (e. multicomponent training distress scale, MTDS) voru notaðir í 

rannsókninni. Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury spurningalistinn (OSTRC-O) 

einblínir á stoðkerfistengda þætti þegar kemur að álagsmeiðslum. OSTRC-O listinn tekur saman magn, 

einkenni og afleiðingar álagsmeiðsla og hvernig það hefur haft áhrif á þátttöku einstaklinga síðastliðna 

sjö daga (Clarsen o.fl., 2020). Spurningarnar á OSTRC-O listanum leitast við að meta afleiðingar 

álagsmeiðsla og ofþjálfunar hjá einstaklingum. Spurt er út í þátttöku, þjálfunarmagn, frammistöðu og 

verki. Með því að leggja spurningalistann fyrir með reglulegu millibili er hægt að fylgjast með því hvernig 

afleiðingar ofþjálfunar og álagsmeiðsla breytast með tímanum (Clarsen o.fl., 2020). Svæðin sem spurt 

var um voru mjóbak, mjöðm, hné, leggur (sköflungur og kálfa), ökkli/hásin og fótur (rist, il og tær). 

Athugað var hvort einkenni frá þessum sex líkamsvæðum hafði hindrað þátttöku hjá þátttakendum 

síðastliðna sjö daga. Reiknað var heildarhlutfall hvers líkamssvæðis og algengi þeirra. 

Margþátta þjálfunarálagskvarðinn (MÞÁK) er spurningalisti sem metur hættuna á því hvort aukið 

þjálfunarálagi geti leitt til ofþjálfunar hjá einstaklingum (Main og Grove, 2009). MÞÁK inniheldur 

upplýsingar er varða stoðkerfistengda þætti og andlega þætti þegar kemur að álagsmeiðslum. Með 

sjálfsmatskvarðanum er skoðað hversu mikið einstaklingur hefur fundið fyrir eða hversu mikið honum 

hefur liðið á ákveðinn hátt síðasta sólarhringinn (24 tíma). Hver flokkur er með fimm punkta kvarða og 

skorði metið út frá þeim þar sem 0 stendur fyrir alls ekki, 1 fyrir smávegis, 2 í meðallagi, 3 talsvert og 4 

gríðarlega (Main og Grove, 2009). Heildarskor á MÞÁK listanum er kvarðaður frá núll til 24. Reiknað var 

heildarskorið útfrá öllum þátttakendum og heildarmeðaltalið fyrir hvern undirþátt. Meðaltölin úr MÞÁK 

verða síðan borin við OSTRC-O listann og athugað hvort einhver fylgni sé þar á milli. 

3.3 Framkvæmd 

Í upphafi var sett upp auglýsing um rannsóknina og spurningalistunum deilt inná vefsíðuna hlaup.is. 

Einnig var sendur tölvupóstur á forsvarsmenn hlaupahópa til að vekja frekari athygli á rannsókninni. 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN-21-149) og tilkynnt til Persónuverndar í lok júní 

2021. Þátttakendur voru upplýstir um tilgang og markmið rannsóknarinnar í upphafi fyrirlagnar. 

Spurningalistarnir OSTRC-O og MÞÁK voru báðir settir upp í REDCap gagnaumsjónarkerfinu 

(https://hvsredcap.hi.is/ og https://www.project-redcap.org/) inn á hlaup.is og hlekkur af þeim afritaður á 

upplýsingarblaðið. Hlekkur var úr auglýsingunni sem fór á netið á upplýsingablaðið. Könnunin var opin 

https://hvsredcap.hi.is/
https://www.project-redcap.org/
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í 14 daga, frá 5.ágúst til 18.ágúst og hver þátttakandi svaraði henni einu sinni. Svörun fór fram rafrænt 

í gegnum tölvu eða snjallsíma. Þau svæði sem spurt var um voru mjóbak, mjöðm, hné, leggur 

(sköflungur og kálfa), ökkli/hásin og fótur (rist, il og tær). Athugað var hvort einkenni frá þessum sex 

líkamssvæðum höfðu hindrað þátttöku hjá þátttakendum síðastliðna sjö daga. Auk þess var spurt um 

bakgrunnsupplýsingar (kyn, aldur), upphafsaldur hlaups (hvað einstaklingur var gamall þegar hann 

byrjaði fyrst að stunda hlaup), hlaupaaldur (hvað hefur einstaklingur stundað núna hlaup samfellt lengi) 

og ástundun (hlaupa magn km/viku). Með OSTRC-O spurningalistanum var leitast eftir því að fá fram 

kortlagningu á einkennum útfrá mismunandi líkamssvæðum. MÞÁK spurningalistinn var notaður til að 

meta hversu mikil fylgni var á milli upplifun þátttakenda á þjálfunarálaginu og áreitinu (hlaupa magn 

km/viku).  

3.4 Tölfræði 

Rannsóknin er lýsandi rannsókn að hluta til, þar sem notast var við lýsandi tölfræði til að reikna algengi 

(hlutfallslega tíðni) þeirra einkenna álagsmeiðsla sem var spurt um. Við notkun á OSTRC-O 

spurningalistans var notast við lýsandi tölfræði, þar sem dreifing einnar eða fleiri breyta var greind. Til 

að bera saman algengi einkenna kynjanna var notað kí-kvaðrat próf (2 test). Skoðað var hvort að fylgni 

var á milli svara á spurningalistanum um álagsmeiðsli (OSTRC-O) og hversu mikið þau upplifðu sitt eigið 

þjálfunarálag. Notast var við meðalskor úr MÞÁK og undirþáttum hans. Þar sem þó nokkuð mikil skekkja 

var á dreifingunni á bæði heildarskori og skori undirþáttanna á MÞÁK listanum var notað Mann-Whitney 

U prófið. Síðan voru tengslin á milli álags einkenna og skorsins á MÞÁK skoðuð með logistísku aðhvarfi. 

Við tölfræði úrvinnslu voru lýðfræðileg gildi leikmanna sett fram sem meðalgildi með staðalfráviki 

(meðaltal ± SD). Síðan var algengi reiknað sem meðaltal með 95% öryggismörk fyrir: öll álagsmeiðsli 

(ÁM) (ef skerðing varð á þátttöku, æfingamagni, frammistöðu og/eða verkir voru til staðar á a.m.k. einu 

af svæðunum sex), alvarleg álagsmeiðsli (AÁM) (öll meiðsli sem höfðu áhrif á frammistöðu og þátttöku 

leikmanna) og meiðsli sem valda tímatapi frá þjálfun (TTÁM) (meiðsli sem valda því að ekki er hægt að 

taka þátt) útfrá þeim sex meiðslasvæðum sem voru skoðuð. Útkoman úr því var síðan deilt í þann fjölda 

þátttakenda sem tilkynna um einhver einkenni eða verki á OSTRC-O listanum og margfaldað með 

hundrað til að fá út hlutfallið í %. Við tölfræði úrvinnslu var notast við tölvuvinnsluforritið Microsoft Excel 

2020 og tölfræðiforritið Jamovi. Spurningalistarnir tveir voru settir upp í Excel og svörun úr þeim kóðuð. 

Gröf og töflur í niðurstöðukaflanum voru búin til í Microsoft Word 2020. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 

Aldursbil þátttakenda var frá 18 ára til 68 ára og heildarfjöldi hlaupamagns (km/viku) var allt frá núll til 

90 km. Meðaltalsaldur þátttakenda er 43,3 (9,9) ár og meðaltalsástundun 40,2 (19,2) km. Alls voru 

59 karlar sem tóku þátt og 75 konur. Í heildina voru 134 þátttakendur sem svöruðu spurningarlistunum 

á netinu. Alls voru 134 þátttakendur sem svöruðu OSTRC-O spurningalistanum og 126 þátttakendur 

sem svöruðu MÞÁK spurningalistanum. Þjálfunarálag þátttakenda og reynsla er mjög misjöfn milli 

þáttakenda í þessari rannsókn. Samfelld ástundun á hlaupum var frá allt að sex vikum upp í 52 ár. Af 

þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni eru flestir þeirra að hlaupa sér til heilsubótar eða 91%. 

Þeir sem hlaupa sér til skemmtunar eru 77%, á meðan hlutfallslega minni hluti er að hlaupa til að ná 

árangri, eða 37% (hægt var að haka í fleiri en einn valkost). 

4.1.1 Svörun og brottföll 

Í byrjun samantektar á svöruninni voru í heildina 152 þátttakendur sem höfðu byrjað eitthvað á 

spurningalistunum en síðan hættir hluti af þeim og klárar ekki svörun spurningalistanna. Heildar fjöldi 

þátttakenda sem svöruðu OSTRC-O listanum var 134 þátttakendur, 119 þátttakendur (89%) svöruðu 

öllum spurningunum og 15 þátttakendur (11%) svara að minnsta kosti 4 af 6 spurningum varðandi 

meiðslasvæði á OSTRC-O listanum. Ég gaf mér að þeir sem svöruðu ekki öllum spurningunum fundu 

ekki fyrir verkjum eða einkennum á þeim tilteknu meiðslasvæðum og því ekki svarað þeim spurningum. 

Heildarsvarhlutfall á MÞÁK listanum voru 126 þátttakendur (94%). Af þeim 134 sem svöruðu OSTRC-

O listanum voru átta þátttakendur sem svöruðu ekki MÞÁK spurningalistanum.  

4.2 Tölfræði niðurstöður 

4.2.1 OSTRC-O listinn 

Niðurstöður úr OSTRC-O listanum óháð kyni (Tafla 1) sýndi að algengasta svæðið sem þátttakendur 

hafa fundið fyrir einhverjum álagsmeiðslum síðastliðna sjö daga er mjöðm/læri. Alls voru 112 

þáttakendur sem hafa fundið fyrir allavega einu eða fleiri ÁM á einhverjum af þessum sex líkamssvæðum 

og algengustu álagsmeiðslin voru mjöðm/læri, hné og ökkli/hásin. Þá voru 56 þátttakendur sem fundu 

fyrir AÁM á einu eða fleiri líkamssvæðum og helstu álagsmeiðslin voru á mjöðm, hné og legg. Aðeins 5 

þátttakendur hafa dregið úr þátttöku í hlaupum (TTÁM) vegna einkenna frá einhverjum af þessum sex 

líkamssvæðum og algengast að álagsmeiðsli í hné valdi tímatapi frá þjálfun. Engin marktæk tengsl 

(p0,05) var að finna á milli mismunandi alvarleika álagsmeiðsla (ÁM, AÁM og TTÁM) og þeirra sex 

líkamssvæða sem var spurt um.  

Í töflu 1 má sjá algengi einkenna hjá körlum og konum. Þar má sjá að algengasta svæðið sem karlar 

og konur hafa fundið fyrir einhverjum einkennum álagsmeiðsla síðastliðna sjö daga er mjöðm/læri. Alls 

voru 50 karlar og 62 konur sem hafa fundið fyrir allavega einu eða fleiri ÁM á einhverjum af þessum sex 

líkamssvæðum. Helstu álagsmeiðslin hjá körlum voru mjöðm/læri, ökkli/hásin og hné, og hjá konum voru 

það mjöðm/læri, hné og fótur. Mun fleiri konur tilkynna um einkenni útfrá AÁM, 40 konur og 16 karlar 

fundu fyrir AÁM á einu eða fleiri líkamssvæðum. Hjá körlum voru helstu álagsmeiðslin á mjöðm/læri, 
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ökkla/hásin og legg, á meðan konur fundu mest fyrir einkennum frá mjöðm/læri, hné og legg. Einn karl 

og fjórar konur hafa þurft að hætta þjálfun vegna TTÁM á einhverjum af þessum sex líkamssvæðum. 

Mjöðm/læri var algengasta TTÁM hjá körlum og hné hjá konum. Tölfræðilegur marktækur munur 

(p=0,02) er á ÁM sem hafa áhrif á þátttöku, æfingamagn, frammistöðu og verki í fæti milli kynjanna. 

Einnig er marktækur munur (p= 0,04) á AÁM milli kynjanna sem hafa áhrif á þátttöku og frammistöðu í 

mjöðm/læri, hné, fæti og mjóbaki. Þegar kemur að AÁM á einu eða fleiri af þessum sex líkamssvæðum 

er einnig marktækur munur (p=0,002) milli kynjanna.  

Tafla 1. Algengi álagsmeiðsla á líkamssvæðin sex óháð kyni, 59 körlum og 75 konum 

 

4.2.2 MÞÁK listinn og OSTRC-O listinn 

Heildarskor MÞÁK listans var fundið með því að leggja saman skorin fyrir undirþættina. Kvarðinn fyrir 

heildarskor á MÞÁK listanum er frá núll til 24 en núll til fjórir fyrir einstaka undirþætti. Í töflu 2 má sjá 

 

 Öll álagsmeiðsli 
(ÁM) 

Alvarleg álagsmeiðsli 
(AÁM) 

Tímatap v. 

álagsmeiðsla 
(TTÁM) 

Mjóbak [%] 

KK/KVK 23,1 (16,3-31,2) 5,2 (2,1-10,5) 0,7 (0,0-4,1) 

KK 18,6 (9,7-30,9) 0,0 (0,0-6,1)* 0,0 (0,0-6,1) 

KVK 26,7 (17,1-38,1) 9,3 (3,8-18,3)* 1,3 (0,0-7,2) 

Mjöðm/Læri [%] 

KK/KVK 49,3  (40,5-58,0)b 16,4 (10,6-23,8)b 0,7 (0,0-4,1) 

KK 49,2 (35,9-62,5)b 8,5 (2,8-18,7)b/* 1,7 (0,0-9,1)b 

KVK 49,3 (37,6-61,6)b 22,7 (13,8-33,8)b/* 0,0 (0,0-4,8) 

Hné [%] 

KK/KVK 37,3  (29,1-46,1)b 
 10,4 (5,8-16,9)b 1,5 (0,2-5,3)b 

KK 33,9 (22,1-47,4)b 3,4 (0,4-11,7)* 0,0 (0,0-6,1) 

KVK 40 (28,9-52,0)b 16 (8,6-26,3)b/* 2,7 (0,3-9,3)b 

Leggur [%] 

KK/KVK 23,9  (16,9-32,0) 10,4 (5,8-16,9)b 0,7 (0,0-4,1) 

KK 22,0 (12,3-34,7) 6,8 (1,9-16,5)b 0,0 (0,0-6,1) 

KVK 25,3 (16,0-36,7) 13,3 (6,6-23,2)b 1,3 (0,0-7,2) 

Ökkli/Hásin [%] 

KK/KVK 29,9  (22,3-38,4)b 8,2 (4,2-14,2) 0,0 (0,0-2,7) 

KK 35,6 (23,6-49,1)b 6,8 (1,9-16,5)b 0,0 (0,0-6,1) 

KVK 25,3 (16,0-36,7) 9,3 (3,8-18,3) 0,0 (0,0-4,8) 

Fótur [%] 

KK/KVK 23,1 (16,3-31,2) 6,7 (3,1-12,4) 0,7 (0,0-4,1) 

KK 13,6 (6,0-25,0)* 1,7 (0,0-9,1)* 0,0 (0,0-6,1) 

KVK 30,7 (20,5-42,2)b/* 10,7 (4,7-19,9)* 1,3 (0,0-7,2) 

Álagasmeiðsli á 

svæðunum sex  
[%] 

KK/KVK 83,6 (76,2-89,4) 41,8 (33,3-50,6) 3,7 (1,2-8,5) 

KK 84,7 (73,0-92,8) 27,1 (16,4-40,3)* 1,7 (0,0-9,1) 

KVK 82,7 (72,2-90,4) 53,3 (41,4-65,0)* 5,3 (1,5-13,1) 
a)a Gildi eru sýnd sem prósentur með 95% Cl innan sviga 
b)b Þrjú algengustu svæðin 

c)* Marktækur munur milli kynja 
 



14 

meðaltalskor MÞÁK listans. Þar má sjá bæði heildarskor MÞÁK listans og skor undirþátta MÞÁK listans. 

Hvergi var að finna marktækan mun milli kynjanna. 

Tafla 2. Meðaltalsskor á MÞÁK, bæði heildarskor og skor undirþáttanna fyrir bæði kyn 

 

Niðurstöður úr logistíska aðhvarfinu sýna að marktæka fylgni er að finna á milli annars vegar allra 

ÁM, AÁM og heildarskors úr MÞÁK listanum (Tafla 3). Líkindin á því að finna fyrir einkennum þegar 

kemur að þátttöku, æfingamagni, frammistöðu og verkjum á OSTRCO-listanum verða 35% hærri ef 

skorið á MÞÁK listanum hækkar um einn, (p=0,02). Sama er að segja með AÁM líkindin á því að finna 

fyrir einkennum þegar kemur að þátttöku og frammistöðu á OSTRC-O listanum verða 15% hærri ef 

skorið á MÞÁK listanum hækkar um einn, (p=0,03). Enga marktæka fylgni var að finna á milli 

heildarskors á MÞÁK listanum og álagsmeiðslum sem valda tímatapi frá þjálfun (TTÁM). 

Skoðað var hvort einhverja marktæka fylgni væri að finna milli undirþátta MÞÁK listans og hverskonar 

álagsmeiðsla (ÁM, AÁM eða TTÁM). Ekki er að finna marktæk tengsl milli neins af undirþáttum MÞÁK 

listans og hverskonar álagsmeiðsla, nema hjá einum undirþætti. Sá undirþáttur er líkamleg einkenni; 

vöðvaeymsli, stíf eða aum liðamót og þyngsli í höndum eða fótum. Marktæka fylgni var að finna á 

líkamlegum einkennum og allra ÁM (p=0,05), og líkamlegum einkennum og AÁM (p=0,04). Engin 

marktæk fylgni fannst á milli undirþátta MÞÁK listans og álagsmeiðslum sem valda TTÁM. 

Tafla 3. Spágildi fyrir ÁM, AÁM, TTÁM útfrá heildarskori á MÞÁK listanum hjá báðum kynjum. 
Logistísk aðhvarf þar sem leiðrétt er fyrir kynjamun. 

 

      

 Kyn Depurð Þróttura  Líkamleg Svefn Streita Þreyta Mtds 

Fjöldi 

þátttakenda 

KK 56 56 56 56 56 56 56 

KVK 70 70 70 70 70 70 70 

Meðaltal 
KK 0,35 1,49 0,93 0,75 0,46 0,86 4,83 

KVK 0,43 1,54 1,12 0,76 0,40 0,94 5,19 

Miðgildi 
KK 0,20 1,50 0,67 0,33 0,25 0,67 4,38 

KVK 0,20 1,50 0,67 0,33 0,25 0,67 4,27 

Fjórðungsspönn 
KK 0,45 1,00 1,00 1,42 0,75 0,42 3,53 

KVK 0,60 0,75 1,33 1,00 0,50 1,25 4,31 

Skekkjustuðull 
KK 2,37 -0,004 0,79 1,54 1,43 1,66 1,34 

KVK 2,24 0,67 0,95 1,46 2,28 0,91 0,99 
a) Hærra skor þýðir minni þróttur 

     

 

 

  

  

MÞÁK 

ÁM AÁM TTÁM 

p-tala 0,02* 0,03* 0,17 

Líkindahlutfall 1,35 1,15 1,19 

Neðri 
öryggismörk 95% 

1,05 1,01 0,93 

Efri 
öryggismörk 95% 

1,72 1,31 1,51 

a) *Marktæk fylgni 
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4.2.3 Sambandið milli algengi einkenna álagsmeiðsla og ástundunar. 

Meirihluti þátttakenda í rannsókninni voru að hlaupa frá núll til 48 km á viku. Einungis 44 af 134 

þátttakendum voru að hlaupa meira en 48 km og 16 af 134 þátttakendum að hlaupa meira en 64 km á 

viku. Í rannsókninni fundust tölfræðilega marktæk tengsl við ástundun (km/viku) og algengi einkenna 

álagsmeiðsla, (p=0,006) (Tafla 4). Munur er á því hvað karlar og konur eru að hlaupa og var því 

leiðrétt fyrir því. Líkindin á öllum ÁM minnka eftir því sem einstaklingar eru að hlaupa lengra. Fyrir 

hvern þann kílómetra sem einstaklingar hlaupa lengra þá minnka líkindin um 4% á að vera með 

álagseinkenni. Það er að segja líkindin á öllum ÁM minnka eftir því sem einstaklingar hlaupa lengri 

vegalengdir (km/viku). Einnig er að finna martæk tengsli milli allra ÁM og líkamssvæðin hné (p=0,004) 

og legg (p=0,019). Þegar horft er bara á hnén með tilliti til AÁM, þá minnka líkindin á því að finna fyrir 

einkennum um 6% fyrir hvern kílómetra sem er hlaupið lengra. Ekki er marktæk minnkun á AÁM á 

hvaða sæði sem er, eftir því sem hlauparar hlaupa lengra (km/viku). Konur eru miklu líklegri til að finna 

fyrir alvarlegum einkum (AÁM) frá hvaða svæði sem er miða við karla þegar leiðrétt er fyrir ástundun, 

eða OR=2,5 (öryggismörk 1,2 og 5,4). Engin marktæk tengsl fundust á milli álagsmeiðsla og 

hlaupareynslu, nema þegar kom að ÁM fyrir hné þar er OR=0,94 (0,89-0,99). 

Tafla 4. Algengi einkenna og ástundunar 

 

 

   

 

   

  

  

Ástundun 

ÁM 
Hné 
ÁM 

Leggur 
ÁM 

Hné 
AÁM 

p-tala 0,006* 0,004* 0,019* 0,01* 

Líkindahlutfall 0,96 0,97 0,97 0,94 

Neðri 

öryggismörk 
95% 

0,94 0,95 0,95 0,90 

Efri 
öryggismörk 

95% 

0,99 0,99 1,00 0,99 

a) *Marktæk fylgni 
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5 Umræður 

5.1 Samantekt 

Meirihluti þátttakenda eða um 83,6% tilkynna um einhver einkenni um álagsmeiðsli (ÁM) tengd hlaupum. 

Alvarleg álagsmeiðsli (AÁM) sem höfðu áhrif á frammistöðu og þátttöku tilkynna 41,8% hlutfall 

þátttakenda en marktækt algengara hjá konum en körlum (53,3% á móti 27,1%). Einkenni sem leiddu 

til þess að einstaklingar gátu ekki tekið þátt í hlaupum (TTÁM) síðastliðna sjö daga reyndist hins vegar 

hjá einungis 3,7% þátttakenda, en þau geta verið frá hvaða líkamssvæði sem er. Til samanburðar sýndi 

rannsókn Fields og félaga (2010) fram á að 50% erlendra hlaupara verða fyrir einhversskonar meiðslum 

á hverju ári sem koma í veg fyrir að þau geti hlaupið í ákveðinn tíma og um 25% eru meidd að einhverju 

leyti hverju sinni. Algengasta staðsetning einkenna álagsmeiðsla var aðeins mismunandi milli kynja. 

Samkvæmt rannsókninni á íslensku hlaupurunum voru helstu meiðslasvæðin sem voru tengd 

einhversskonar álagmeiðslum mjöðm/læri, hné, ökkli/hásin, leggur og fótur. Ef borin eru saman þau þrjú 

svæði sem hafa hæstu algengina hjá konum annars vegar og körlum hins vegar, þá eru tvö þeirra þau 

sömu, það er mjöðm/læri og hné. Hjá konum er það þriðja fótur en hjá körlum ökkli/hásin. Eini munurinn 

á algengi á milli kynja sem var tölfræðilega marktækur var þó fyrir fætur. Þegar skoðað var óháð kyni 

voru þrjú algengustu álagsmeiðslasvæðin mjöðm/læri, hné og ökkli/hásin. Lífeðlisfræðilegir þættir 

kvenna hafa líklegast eitthvað að segja um staðsetningu og tíðni meiðsla hjá konum. Rannsókn þessi 

sýnir þó að fylgni er aftur á móti á milli álagsmeiðsla og hvernig einstaklingar meta sig á 

sjálfsmatskvarðanum MÞÁK. Þeir sem eru með álagsmeiðsli upplifa frekar líkamleg einkenni, sem gæti 

verið vegna þess að þeir eru að þjösnast á meiðslum sínum undir miklu álagi.  

5.2 Þjálfunarálag, álagsmeiðsli og reynsla 

Niðurstöður þessarar rannsóknar er ekki í samræmi við niðurstöður margra erlendra rannsókna þegar 

kemur að ástundun (km/viku) og álagsmeiðslum. Margar af þeim erlendu rannsóknnum sýna fram á að 

aukin hætta er á álagsmeiðslum hjá körlum ef þeir hlaupa 64 km eða meira á viku (Macera o.fl., 1989; 

van Gent o.fl., 2007; Walter o.fl., 1989). Sama niðurstaða kom í ljós í rannsóknum Macera og félaga 

(1989) og Walter og félaga (1989) að aukin hætta er á álagsmeiðslum ef hlaupnir eru 64 km eða meira 

á viku. Jacobs og Berson (1986) fundu hins vegar að ef hlaupið er meira en 48 til 63 km á viku aukast 

líkur á meiðslum töluvert. McQuade og félagar (1986) fengu þær niðustöður úr sinni rannsókn að 

einstaklingar sem hlaupa minna en 48 km voru líklegri til að verða fyrir álagsmeiðslum. En taka þarf fram 

að í úrtakinu var minna um einstaklinga sem voru að hlaupa lengri vegalengdir en 48 km (McQuade, 

1986). Í samanburði við erlendu rannsóknirnar er vegalengdin 64 km á viku eða meira að valda hærra 

algengi á álagsmeiðslum, en í þessari rannsókn minnkaði algengi allra ÁM eftir því sem hlaupið var 

lengra (km/viku). Sem er að einhverju leyti í samræmi við samantektar rannsókn Nielsen og félaga 

(2012) um hærri ástundun, meira en 64 km á viku, og lægra algengi álagsmeiðsla. Það er frekar 

misvísandi í rannsóknum hvort að þjálfunarálag auki einkenni á álagsmeiðslum eða minnki þau, því er 

oft erfitt að greina á milli hvað eru orsök og hvað eru afleiðingar. Þessi rannsókn bendir hins vegar til að 

aukið þjálfunarálag (km/viku) minnki líkindin á að finna fyrir einkennum frá öllum ÁM frá einhverjum af 

þessum sex líkamssvæðum. Eftir því sem hlaupið er lengra (km/viku) því minni líkur eru einkennum útfrá 

öllum ÁM í hné og legg, og AÁM í hné. Ef einstaklingar eru með einkenni þá hlaupa þeir að öllum 
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líkindum styttri vegalengdir eða draga úr hlaupum, á meðan einstaklingar sem eru ekki með nein 

einkenni hlaupa lengri vegalengdir og auka við sig hlaup. Þeir sem hlaupa lengri vegalengdir eru líklegri 

til að vera betur undirbúnir, hafa meiri reynslu og aðlögunarhæfni þegar kemur að dreifingu álags og 

ástundun (km/viku) (Nielsen o.fl., 2013; Bertelsen o.fl., 2017; Nielsen o.fl., 2012). Einnig hafa þeir að 

öllum líkindum betri þekkingu á sínum eigin mörkum, vita þá hvenær þeir eru að fara yfir þolmörk sín og 

hugsanlega valda skaða (Videbæk o.fl., 2015; Nielsen o.fl., 2012). 

Sambandið á milli hlaupareynslu og minni algengi álagsmeiðsla úr niðurstöðum rannsóknarinnar 

samræmdist niðurstöðum erlendu rannsóknar Linton og Valentin (2018). Linton og Valentin (2018) 

sýndu fram á að eftir tveggja ára reynslu af hlaupum fór algengi hlaupatengdra meiðsla minnkandi. 

Dreifingin á algengi hlaupatengdra meiðsla útfrá hlaupareynslu í árum hjá þátttakendum í rannsókninni 

minni var frá 6 vikum og upp í 52 ár. Þar sýndi tólf ára hlaupareynsla og meira fram á minnkandi algengi 

hlaupatengdra meiðsla, sem er í samræmi við rannsóknina hjá Nielsen og félögum (2012) og Linton og 

Valentin (2018) þar sem því er haldið fram að með meiri hlaupareynslu minnkar algengi hverskonar 

álagsmeiðsla (Nielsen o.fl., 2012; Linton og Valentin, 2018). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að marktækir 

áhættuþættir fyrir hlaupatengdum meiðslum hjá körlum tengjast ungum aldri og skort á hlaupareynslu 

(Buist, Bredeweg, Lemmink, van Mechelen, og Diercks, 2010). Í rannsókn sem Buist, Bredeweg, 

Bessem, van Mechelen, Lemmink  og Diercks (2010) gerðu tengdust áhættuþættir fyrir hlaupatengdum 

meiðslum hjá konum ýmsum þáttum eins og meðal annars skort á hlaupareynslu. Sýnt hefur verið fram 

á að hækkandi aldur er marktækt tengdur við lægri tíðni á hlaupatengdum meiðslum, þar sem meiri 

hlaupareynsla hefur áhrif á minni tíðni hlaupameiðsla hjá körlum (Buist, Bredeweg, Lemmink, van 

Mechelen, og Diercks, 2010). Telja má að það sé vegna margra ára aðlögunarhæfni í vefjum líkamans 

og lífaflfræði neðri útlima (Marti o.fl., 1988). Þeir hlauparar sem halda sér meiðslalausum eru líklegri til 

að halda áfram að hlaupa, þar af leiðandi er hækkandi aldur ekki áhættuþáttur fyrir hlaupatengdum 

meiðslum (Buist, Bredeweg, Bessem, van Mechelen, Lemmink  og Diercks, 2010; Marti o.fl., 1988). 

Talið er að hlaupatengd meiðsli hjá körlum tengjast oftast frekar þjálfunaraðferðum, en hjá konum er 

meira um að líkamlegir eiginleikar tengist frekari hættu á meiðslum eins og aukið sig á bátsbeini (e. 

navicular drop) í fæti og innri mjaðmansúningur eða dýnamískur valgus í hné (Buist, Bredeweg, Bessem, 

van Mechelen, Lemmink  og Diercks, 2010; Baldon o.fl., 2011). 

5.3 Kynjamunur og staðsetning 

Af þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar erlendis hefur ekki tekist að segja til um hvort kynið er 

líklegra til að verða fyrir álagsmeiðslum í hlaupum þar sem niðurstöður rannsóknanna hafa verið 

misvísandi (McKean o.fl., 2006; Macera, 1992; Messier o.fl., 2018; Linton og Valentin, 2018; Boullosa 

o.fl., 2020; van der Worp o.fl., 2015). Í rannsókninni minni eru konur í miklum meirihluta til að tilkynna 

um að hverskonar álagsmeiðsli (ÁM, AÁM og TTÁM) hafi haft einhver áhrif á þátttöku, æfingamagn, 

frammistöðu og verk hjá þeim. Í rannsókninni er að finna kynjamun fyrir AÁM fyrir öll og flest svæði, en 

bara fyrir ÁM á fæti og ekkert fyrir TTÁM.  

Erlendu rannsóknirnar sem voru skoðaðar voru ekki samhljóða um hver séu helstu líkamssvæðin 

fyrir neðan mjóbak til að verða fyrir álagasmeiðslum hjá körlum og konum (Francis o.fl., 2019; Benca 

o.fl., 2020; Taunton o.fl., 2002; Taunton o.fl., 2003; Mousavi o.fl., 2021; van der Worp o.fl., 2015). Það 
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er mjög mismunandi eftir rannsóknum hvaða líkamssvæði er með hæstu algengnina á álagmeiðslum 

og hvert með lægstu. En meirihluti erlendu rannsóknanna er þó sammála um að það eru einkenni og 

verkir frá hné sem eru helst að hafa áhrif á þátttöku, æfingarmagn, frammistöðu og verk hjá hlaupurum 

(Francis o.fl., 2019; Benca o.fl., 2020; Taunton o.fl., 2002; Taunton o.fl., 2003; Mousavi o.fl., 2021; van 

der Worp o.fl., 2015). Þessar rannsóknir eru í samræmi við það að hlaupahné sé mjög tíð á meðal 

hlaupara (Benca o.fl., 2020; Boullosa o.fl., 2020; Craddock o.fl., 2020; Damsted o.fl. 2018; Francis o.fl., 

2019; Kakouris o.fl., 2021; Kluitenberg o.fl., 2015; Mousavi o.fl., 2021; van der Worp o.fl., 2015; van 

Gent o.fl., 2007). Í rannsókn Ramskov og félaga (2016) var leitast eftir því að finna samband á milli 

áherslna í hlaupaáætlunum og hættunni að verða fyrir sérstökum meiðslum. Meiðsli eins og hlaupahné, 

heilkenni mjðamar- og sköflungsstags (e. iliotibial band syndrome) og hnéskeljarsinabólag (e. patellar 

tendinopathy) voru talin vera tengd kílómetrafjölda, á meðan hásinabólga, kálfameiðsli og iljar fellsbólga 

voru tengd hraða (e. pace) (Ramskov o.fl., 2016).  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 70 til 80% hlaupatengdra meiðsla eru vegna of mikils álags sem 

leiðir til álagsmeiðsla, 70% þeirra eiga sér stað við og fyrir neðan hné, ökkla/fæti og legg (Arnold og 

Moody, 2018; Kluitenberg o.fl., 2015; Lopes o.fl., 2012). Algengustu meiðslasvæðin eru sameiginleg hjá 

kynjunum en tíðni meiðsla fyrir hvert svæði er mismunandi, svo virðist sem dreifing meiðsla sé jafnari 

milli svæða hjá körlum miða við hjá konum. Meirihluti meiðsla hjá körlum (78%) og konum (75%) eru í 

hnjám og fyrir neðan hné (Francis o.fl., 2019). Helsti munurinn er sá að algengi hnjámeiðsla er hærri hjá 

konum, 40% á móti 31% hjá körlum. Karlar hafa hærra algengi ökkla/fóta meiðsla, 26% á móti 19% hjá 

konum og leggmeiðsla 21% á móti 16 % hjá konum. Algengi meiðsla á mjaðma og lærissvæði er svipuð 

á milli kynja eða 15% hjá körlum og 18% hjá konum (Francis o.fl., 2019). Álagsmeiðsli á mjöðm (ÁM, 

AÁM og TTÁM) eru ekki algeng samkvæmt erlendum rannsóknum og samantektarrannsóknum, þar er 

algengara að mjöðmin sé síðsta svæðið til að verða fyrir meiðslum þegar skoðað er sameiginlega 

algengustu svæði álagsmeiðsla hjá kynjunum (Francis o.fl., 2019; Benca o.fl., 2020; Dempster o.fl., 

2021). Þetta er í ósamræmi við algengið sem fannst í þessari rannsókn; í töflu 1 sést að mjöðm/læri er 

algengasta ÁM hjá konum, körlum og óháð kyni. En þegar skoðað var algengustu svæði álagsmeiðsla 

útfrá sitthvoru kyninu í samantektarrannsókn hjá Dempster og félögum (2021) þá var mjöðmin 

algengasta svæðið til að verða fyrir álagsmeiðslum hjá körlum. Önnur rannsókn eftir Satterthwaite og 

félaga (1999) sýndi einnig fram á að mjöðmin væri algengasta svæðið til að vera fyrir álagsmeiðslum 

hjá konum. Þessar tvær rannsóknir eru í samræmi við niðurstöður úr rannsókninni um algengasta 

svæðið til að verða fyrir álagsmeiðslum þegar skoðað er hvort kynið fyrir sig. Þegar kemur að einkennum 

og verkjum sem leiða til þess að hætta þurfi þjálfun, TTÁM, er hné algengasta líkamssvæðið í 

rannsókninni hjá konum og óháð kyni. Þetta samræmist erlendu rannsóknum þar sem hné var 

algegnasta líkamssvæðið til að verða fyrir hverskonar álagsmeiðslum (ÁM, AÁM og TTÁM) (Francis 

o.fl., 2019; Benca o.fl., 2020; Taunton o.fl., 2002; Taunton o.fl., 2003; Mousavi o.fl., 2021; van der Worp 

o.fl., 2015). 

Flestar konur í rannsókninni minni finna fyrir einkennum og verkjum frá fleiri en einum af þessum sex 

líkamssvæðum sem voru skoðuð. Á meðan karlar voru finna fyrir einkennum eða verkjum frá einungis 

einu af þessum sex líkamssvæðum. Almennt séð eru AÁM mun algengari hjá konum í rannsókninni, en 

í erlendum rannsóknum eru konur taldar vera í minni hættu á að verða fyrir hlaupatengdum meiðslum 
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(Boullosa o.fl., 2020; van der Worp o.fl., 2015). Erfitt er að vita með vissu afhverju mismunandi 

líkamsvæði eru í mismunandi áhættu fyrir hverskonar álagsmeiðslum milli kynjanna, þar sem margir 

þættir geta spilað þar inn í. Til að mynda gæti það verið útaf ólíkri líkamsbyggingu karla og kvenna, eða 

jafnvel vegna mismunandi beitingu lífaflfræðilegra krafta hjá kynjunum í hlaupum (Francis o.fl., 2019; 

Kakouris o.fl., 2021; Sigward og Powers, 2006). 

Mismunandi staðsetning helstu álagsmeiðsla í okkar rannsókn og niðurstöðum úr erlendum 

rannsóknum getur verið vegna þátta eins og greiðara aðgengi er að utanvegahlaupaleiðum hér á Íslandi 

á meðan meira er hlaupið á malbiki og öðrum manngerðum göngustígum í stórborgum erlendis. Því 

gæti mismunandi erfiðleikastig á undirlagi verið að spila inn í mismunandi staðsetningu álagasmeiðsla. 

Útfrá þeim upplýsingum sem við höfum i höndum erum við ekki með nægilega mikið af gögnum né 

upplýsingum til að vita afhverju mjöðm/læri er algengasta staðsetning ÁM og AÁM álagsmeiðsla hjá 

konum og körlum á Íslandi. Fleiri bakgrunns upplýsingar vantar eins og hvernig undirlagi fólk er að 

hlaupa á, hversu oft í viku, fyrri meiðslasaga og á hvaða hraða þau eru að hlaupa á.  

5.4 Tengsl OSTRC-O listans og MÞÁK listans 

Ef skoðað er heildarskor allra undirþátta MÞÁK má finna marktæka fylgni á milli einkenna á OSTRC-O 

listans og skors á MÞÁK listans þegar kom að ÁM (p=0,02) og AÁM (p=0,03). Algengi tímataps (TTÁM) 

er hins vega lágt. Það gæti best til þess að algengt sé að einstaklingar haldi áfram að æfa þrátt fyrir að 

finna fyrir einkennum og verkjum vegna ÁM og AÁM. Það er líklegt til að hafa þær afleiðingar (sjá Töflu 

3) að einstaklingar eru líklegri til að finna fyrir líkamlegum einkennum (vöðvaeymsli, stíf eða aum liðamót 

og þyngsli í höndum eða fótum) og þannig skýrt hærra skor á MÞÁK, bæði líkamlegum einkennum og 

heildarskori. Oftast eru einstaklingar þá búnir að aðlaga líkamsbeitinguna sína til að reyna minnka 

einkenni og verki, en eru í raun að þjösnast á meiðslum sínum og eru að fara yfir þröskuld sinn þegar 

kemur að þjálfunarálagi sem leiðir til þess að einkenni og verkir halda áfram að vera til staðar. Þar af 

leiðandi upplifa þau sig hærri á MÞÁK útaf þessu mikla álagi sem þau eru að setja á líkama sinn sem 

fer yfir þröskuld þeirra þegar kemur að þjálfunarálagi. Hins vegar fannst engin marktæk fylgni á milli 

heildarskors á MÞÁK listanum og álagsmeiðsla sem koma í veg fyrir að einstaklingar geta tekið þátt í 

æfingum (TTÁM). Þar sem algengi TTÁM var lágt gæti skortur á tölfræðiafli verið skýring á því að ekki 

fékkst marktækt samband. Einnig er hugsanlega engin fylgni þar á milli því einstaklingar eru ekki að 

þjösnast á meiðslum sínum, heldur eru þeir að sleppa æfingum og hlífa sér. Þá upplifa þeir sig að öllum 

líkindum lægri á MÞÁK því þeir eru undir minna álagi.  

5.5 Tengsl niðurstaða við markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka algengi einkenna álagsmeiðsla og þjálfunarálags meðal 

hlaupara hér á Íslandi, sem og að athuga hvort að það væri í samræmi við erlendar rannsóknir. Ekki er 

til mikið um rannsóknir af þessu tagi hér á Íslandi og því var stuðst við niðurstöður úr erlendum 

rannsóknum til að skoða samanburðinn. Algengi álagsmeiðsla í hlaupum er frekar hátt en fátítt að þau 

valdi því að þátttakendur dragi úr sínum hlaupum. Það segir okkur þá að það sé einmitt algengt að 

einstaklingar haldi áfram að hlaupa þrátt fyrir tilkomu álagsmeiðsla. Lítið er um í rannsókninni að 

einstaklingar séu að tilkynna um að álagsmeiðslin séu það slæm að þau þurfi að hætta þjáflun (TTÁM), 



20 

það er valdi tímatapi. Meirihluti heldur áfram þjálfun þrátt fyrir að finna fyrir einkennum og verkjum vegna 

álagsmeiðsla (ÁM OG AÁM). Enn er ekki vitað við hvaða þjálfunarálag er best að æfa til að koma í veg 

fyrir þróun álagsmeiðsla. Margir þættir spila þar inn í sem og persónubundnir þættir hvers og eins 

einstaklings. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar og frá þeim erlendu rannsóknum sem voru 

skoðaðar var mjög mismunandi milli rannsókna hvaða vegalengd færi yfir þröskuld einstaklinga og væri 

líklegri til að stuðla að þróun álagsmeiðsla (Macera o.fl., 1989; van Gent o.fl., 2007; Walter o.fl., 1989; 

McQuade, 1986; Jacob og Berson, 1986). Algengi á staðsetningu TTÁM þegar litið var á kynin saman 

samrýmdist erlendum rannsóknum þegar kom að algengasta meiðslasvæðinu, hné, sem olli tímatapi frá 

æfingum (TTÁM). En algengasta staðsetning ÁM og AÁM meðal kynjanna hér á Íslandi, mjöðm/læri, 

samrýmdist ekki algengustu staðsetningu ÁM og AÁM meðal kynjanna í erlendu rannsóknum. Þar sem 

hné var algengasta álagsmeiðslasvæðið sem olli lítilvægum eða alvarlegum einkennum og verkjum 

erlendis. Góð samsvörun var á milli listanna sem meta álagsmeiðsli og áhrif þjálfunarálags. Skor 

hlaupara sem mæla líkamlega- og andlega líðan hækkaði, sem segir til um verri líðan við aukið 

þjálfunarálag og hærra algengi álagsmeiðsla. Hægt er að nýta niðurstöður um algengi staðsetninga á 

álagsmeiðslum kynjanna til að byggja upp betri æfingaráætlun hjá einstaklingum og koma í veg fyrir að 

þjálfunarálag þeirra sé endurtekið og einsleit. Til að koma í veg fyrir það er hægt koma inn viðeigandi 

styrktaræfingum sem einblínir á þau helstu meiðslasvæði sem þarf að styrkja hjá kynjunum, finna 

viðeigandi viðmið varðandi þjálfunarálag, sem er breytilegt og stuðlar að nægri hvíld. 

5.6 Kostir og takmarkanir rannsóknar 

Rannsókn þessi er með þeim fyrstu sem rannsakar algengi álagsmeiðsla og þjálfunarálags hjá 

íslenskum hlaupurum og veitir hún yfirsýn yfir það hver algengustu álagmeiðslasvæði kynjanna er. 

Einnig gefur hún okkur vísbendingar um hvort meiðslasvæði séu mismunandi milli kynjanna og hvaða 

vegalengd er helst að leiða til álagsmeiðsla hjá þeim hlaupurum sem tóku þátt í rannsókninni. Í 

rannsókninni fékkst samsvörun milli heildarskors á MÞÁK og OSTRC-O listanum, sem gefur til kynna 

að með hærra þjálfunarálagi finna einstaklingar fyrir meira af líkamlegum og andlegum einkennum eins 

og hverskonar álagasmeiðsli (ÁM, AÁM og TTÁM).  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að OSTRC-O listinn og MÞÁK listinn voru einungis lagðir 

fyrir einu sinni og því ekki hægt að draga ályktanir um orsakasamhengið á milli þeirra einkenna sem 

þeir mæla. Til að varpa ljósi á orsakasamhengið þarf að leggja þessa lista nokkrum sinnum fyrir yfir 

ákveðið tímabil til að sjá hvernig breyting á álagi og líkamlegri- og andlegri líðan getur spilað saman 

yfir ákveðið tímabil. Einnig hefði fjöldi þátttakenda mátt vera meiri til að fá stærra gagnasafn. Ekki er 

hægt að útiloka að einhver úrtaksskekkja hafi átt sér stað við framkvæmd rannsóknarinnar. Þar sem 

hugsanlegt er að þeir sem voru kljást við álagsmeiðsli hafi verið líklegri til að svara spurningalistunum 

en þeir sem voru ekki að kljást við álagsmeiðsli. Þátttakendur hér heima voru flestir að hlaupa í 

kringum núll til 50 km á viku á meðan í sumum rannsóknunum erlendis voru þátttakendur að hlaupa 

um 64 km á viku eða meira. Í rannsókninni sem við lögðum fram er lítið vitað um lífstílshætti 

þátttakenda, sem og ýmsa þætti tengdum hlaupunum. Eins og hvernig undirlagi eru þátttakendur helst 

að hlaupa á, á hvaða hraða eru þau að hlaupa, hversu oft í viku hleypur það. Stundar það einhverja 



21 

aðra þjálfun með hlaupunum, eins og til dæmis styrktaræfingar eða er það einungis að hlaupa. Allt eru 

þetta þættir sem hafa áhrif á tilkomu og algengi álagsmeiðsla.  

Frekari rannsókna er þörf til að vita af hverju álagsmeiðsli eru svona algeng á þessum 

líkamssvæðum, af hverju stafar kynjamunurinn og við hvaða þjálfunarálag (km/viku) næst að koma í 

veg fyrir þróun álagsmeiðsla. Til þess að fá marktækari niðurstöður þyrfti annars vegar að leggja 

listann fyrir fleiri þátttakendur og hins vegar að leggja hann fyrir yfir lengra og fjölbreyttara tímabil þar 

sem breytingar geta orðið á æfingum eftir því hvar á hlaupatímabilinu einstaklingar eru staddir og 

hvernig veðurfarið er búið að vera yfir vetrarmánuðina.  
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6 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að algengi einkenna álagsmeiðsla og þjálfunarálags eru mjög 

tíð hjá báðum kynjum, þá sérstaklega ÁM og AÁM álagmeiðsli. Hversu hátt hlutfall einstaklinga tjá sig 

um ÁM og AÁM á einhverjum af þessum sex líkamssvæðum kom á óvart. Nær 83,6% af þeim sem tóku 

þátt eru að halda áfram þjálfun þrátt fyrir að finna fyrir einhverjum einkennum útfrá ÁM og 41,8% útfrá 

AÁM. Þetta sýnir að fólk er ekki að hlusta á líkama sinn, dregur ekki úr hlaupum þrátt fyrir að finna fyrir  

hinum ýmsu álagseinkennum. Má velta fyrir sér hversu skynsamlegt það er að þjösnast svona mikið á 

líkamanum sínum. En ástæðan fyrir því að fólk minnkar ekki hlaupin sín gæti verið vegna þess að þau 

veita mörgum vellíðunartilfinningu og gefur þeim tækifæri til að draga sig útur sínu daglega amstri. Einnig 

er áhugavert að sjá að upplifun einkenna á álagsmeiðslum er mun algengari hjá konum en körlum í 

þessari rannsókn. Útfrá niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að einkenni og algengi 

álagsmeiðsla minnkar eftir því sem hlauparar hlaupa lengri vegalengd (km/viku). Niðurstöðurnar 

samræmast þó ekki að öllu leyti þeim erlendum rannsóknum sem voru skoðaðar við gerð þessara 

rannsóknar. Sumt í rannsókninni er í takt við erlendar rannsóknir. Til dæmis hátt algengi álagsmeiðsla í 

neðri hluta líkamans meðal hlaupara og sumt varðandi muninn á kynjunum með tilliti til staðsetningu 

meiðsla. Áhugavert væri að rannsaka enn frekar afhverju stafar þessi munur og hvað er það sem liggur 

þar að baki. Þörf er þó á frekari gagnasöfnun á íslenskum hlaupurum sem hlaupa meira en 50 km á 

viku, til að meira samræmi sé í þeim rannsóknum sem er skoðað og vegalengdunum sem er hlaupið. 

Varðandi sambanburð við erlendar rannsóknar er einnig hægt að velta fyrir sér hvort að hið íslenska 

veðurfar spili inn sem einn áhrifaþáttur þegar kemur að einkennum álagsmeiðsla og þjálfunarálags. Þar 

sem það getur haft bæði líffærafræðileg og lífaflfræðileg áhrif á hlauparann að hlaupa í heitu- eða köldu 

loftslagi, hálku- eða snjóundirlagi eða manngerðum göngustígum svo eitthvað sé nefnt.  

Draga má þá ályktun að með því að huga að betra þjálfunarálagi, minnkar þróun álagsmeiðsla og 

einstaklingar munu þá meta sig lægri á MÞÁK listanum. Finna minna fyrir líkamlegum einkennum þar 

sem álag minnkar og eru ekki að þjösnast á einkennum og verkjum sem þau upplifa. Í rannsókninni kom 

fram góð fylgni milli hærra skors á MÞÁK listanum og upplifun á einkennum álagsmeiðsla. Hér koma 

spurningalistarnir sterkir inn, þar sem áreiðanlegt samband hefur fundist milli þjálfunarálags og notkun 

á listunum og að þeir eru næmir fyrir einkennum er snúa að þjálfunarálagi. Með því að leggja þá 

reglulega fyrir geta einstaklingar metið hættuna á ofþjálfun við aukið þjálfunarálag og séð hversu stór 

hluti einkenna er af völdum álagsmeiðsla þegar kemur að annarsvegar þátttöku, æfingamagni, verk eða 

skerðingu á frammistöðu við æfingar. 
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Fylgiskjal 1 

The Oslo Sport Trauma Research Center Overuse Injury List (OSTRC-O)  

The Oslo Sport Trauma Research Center Overuse Injury List (OSTRC-O) er spurningalisti sem tekur 

saman magn, einkenni og afleiðingar álagsmeiðsla. Listinn inniheldur fjórar lykilspurningar um þátttöku 

og skerðingu á frammistöðu og hversu stór hluti einkenna er af völdum meiðsla. Eftirfarandi eru 

spurningar sem gera grein fyrir hvar staðsetning meiðsla og einkenni þeirra séu er. Einnig gefur hann 

frekari upplýsingar um fjölda daga sem einstaklingur hefur ekki getað æft og hvort hann hafi leitað sér 

læknisaðstoðar. Það er ekkert rétt eða rangt svar, fyrsta tilfinning þín fyrir hverri spurningu gefur yfirleitt 

áreiðanlegasta svarið. 

 

Hluti A. Almennar spurningar um kyn, aldur og reynslu af hlaupum 

1. Kyn: 

⃝ Karl 

⃝ Kona 

⃝ Hvorki karl né kona 

2. Aldur: ___________ ára 

3. Á hvaða aldri varstu þegar þú fyrst byrjaðir að stunda hlaup? ___________ ára 

4. Hvað hefur þú stundað núna hlaup samfellt lengi? _________ ár 

5. Hvað hljópstu sirka marga km á viku að meðaltali síðustu sex vikur? ________ km/viku 

6. Hvert ef eftirtöldu eru markmið þitt með því að stunda hlaup (má haka við fleira en eitt)? 

⃝ Til skemmtunar 

⃝ Heilsurækt 

⃝ Til að ná árangri (afreksmennka) 

⃝ Ekket af ofantöldu 
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Hluti B. Spurningalisti um einkenni frá: 1) mjóbaki; 2) mjöðm og læri; 3) hnjám; 4) sköflung 
og kálfa; 5) ökklum og hásin; og 6) fæti (rist, il og tær) meðal fólks sem stundar hlaup 

 

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

einhverju af þessum svæðum eða ekki. Svaraðu með því að velja það svar sem þér finnst passa 
best. Ef þú ert ekki viss um hverju þú átt að svara, reyndu samt að svara eins vel og þú getur. 

 

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

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

Hluti B1: Einkenni frá mjóbaki 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig mjóbakið hefur verið síðustu 7 daga. 

 

1. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að stunda hlaup (hefðbundnar æfingar/mót) 

vegna einkenna frá mjóbaki síðustu 7 daga? 

a. Full þátttaka án einkenna frá mjóbaki 

b. Full þátttaka, en með einkenni frá mjóbaki 

c. Skert þátttaka vegna einkenna frá mjóbaki 

d. Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá mjóbaki 

 

2. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá mjóbaki síðustu 7 

daga? 

a. Ekkert dregið úr æfingum 

b. Lítið dregið úr æfingum 

c. Hóflega dregið æfingum 

d. Mikið dregið úr æfingum 

e. Hef ekki getað tekið þátt 

 

3. Hve mikið telur þú að einkenni frá mjóbaki hafi haft áhrif á frammistöðu þína í hlaupum 

(æfingar/mót) á síðustu 7 dögum? 

a. Engin áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hófleg áhrif 

d. Mikil áhrif 

e. Hef ekki getað tekið þátt. 

 

4. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað mjóbaksverki í tengslum við þátttöku í hlaupi á 

síðustu 7 dögum? 

a. Enginn verkur 

b. Lítill verkur 

c. Hóflegur verkur 

d. Mikill verkur 
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Hluti B2: Einkenni frá mjöðm og/eða læri (bæði fram- og aftanlærisvöðvar taldir með) 

 

Hér spyrjum við um þá hlið sem þú hefur meiri einkenni frá. 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig hnéið hefur verið síðustu 7 daga. 

Svarið á við: 

o Hægri mjöðm/læri 
o Vinstra mjöðm/læri 

 

5. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með þátttöku í hlaupum (hefðbundnar æfingar/mót 

vegna einkenna frá mjöðm eða læri síðustu 7 daga? 

a. Full Þátttaka án einkenna frá mjöðm/læri 

b. Full þátttaka, en með einkenni frá mjöðm/læri 

c. Skert þátttaka vegna einkenna frá mjöðm/læri 

d. Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá mjöðm/læri 

 

6. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá mjöðm eða læri 

síðustu 7 daga? 

a. Ekkert dregið úr æfingum 

b. Lítið dregið úr æfingum 

c. Hóflega dregið úr æfingum 

d. Mikið dregið úr æfingum 

e. Hef ekki getað tekið þátt. 

 

7. Hve mikið telur þú að einkenni frá mjöðm eða læri hafi haft áhrif á frammistöðu þína í 

hlaupum (æfingar/mót) á síðustu 7 dögum? 

a. Engin áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hófleg áhrif 

d. Mikil áhrif 

e. Hef ekki geta tekið þátt 

 

8. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í mjöðm eða læri í tengslum við þátttöku í 

hlaupum á síðustu 7 dögum? 

a. Enginn verkur 

b. Lítill verkur 

c. Hóflegur verkur 

d. Mikill verkur 
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Hluti B3: Einkenni frá hnjám 

 

Hér spyrjum við um það hné sem þú hefur meiri einkenni frá. 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig hnéð hefur verið síðustu 7 daga. 

 

Svarið á við: 

o Hægra hné 
o Vinstra hné 

 

9. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með þátttöku í hlaupum (hefðbundnar æfingar/mót) 

vegna einkenna frá hné síðustu 7 daga? 

a. Full Þátttaka án einkenna frá hné 

b. Full þátttaka, en með einkenni frá hné 

c. Skert þátttaka vegna einkenna frá hné 

d. Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá hné 

 

10. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá hné síðustu 7 daga? 

a. Ekkert dregið úr æfingum 

b. Lítið dregið úr æfingum 

c. Hóflega dregið úr æfingum 

d. Mikið dregið úr æfingum 

e. Hef ekki getað tekið þátt. 

 

11. Hve mikið telur þú að einkenni frá hné hafi haft áhrif á frammistöðu þína í hlaupum 

(æfingar/mót) á síðustu 7 dögum? 

a. Engin áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hófleg áhrif 

d. Mikil áhrif 

e. Hef ekki geta tekið þátt 

 

12. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í hné í tengslum við þátttöku í hlaupum á síðustu 

7 dögum? 

a. Enginn verkur 

b. Lítill verkur 

c. Hóflegur verkur 

d. Mikill verkur 
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Hluti B4: Einkenni frá sköflungi og/eða kálfa (milli ökkla og hnés) 

 

Hér spyrjum við um þann fótlegg sem þú hefur meiri einkenni frá. 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig leggurinn hefur verið síðustu 7 daga. 

 

Svarið á við: 

o Hægri legg 
o Vinstri legg 

 

13. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með þátttöku í hlaupum (hefðbundnar æfingar/mót) 

vegna einkenna frá sköflungi eða kálfa síðustu 7 daga? 

a. Full Þátttaka án einkenna frá legg 

b. Full þátttaka, en með einkenni frá legg 

c. Skert þátttaka vegna einkenna frá legg 

d. Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá legg 

 

14. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá sköflungi eða kálfa 

síðustu 7 daga? 

a. Ekkert dregið úr æfingum 

b. Lítið dregið úr æfingum 

c. Hóflega dregið æfingum 

d. Mikið dregið úr æfingum 

e. Hef ekki getað tekið þátt. 

 

15. Hve mikið telur þú að einkenni frá sköflungi eða kálfa hafi haft áhrif á frammistöðu þína í 

hlaupum (æfingar/mót) á síðustu 7 dögum? 

a. Engin áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hófleg áhrif 

d. Mikil áhrif 

e. Hef ekki getað tekið þátt 

 

16. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í sköflungi eða kálfa í tengslum við þátttöku í 

hlaupum á síðustu 7 dögum? 

a. Enginn verkur 

b. Lítill verkur 

c. Hóflegur verkur 

d. Mikill verkur 
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Hluti B5: Einkenni frá ökklum og/eða hásin 

 

Hér spyrjum við um þann ökkla eða hásin sem þú hefur meiri einkenni frá. 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig ökklinn og hásin hafa verið síðustu 7 daga. 

 

Svarið á við: 

o Hægri ökkli/hásin 
o Vinstri ökkli/hásin 

 

17. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með þátttöku í hlaupum (hefðbundnar æfingar/mót) 

vegna einkenna frá ökkla eða hásin síðustu 7 daga? 

a. Full Þátttaka án einkenna frá ökkla 

b. Full þátttaka, en með einkenni frá ökkla 

c. Skert þátttaka vegna einkenna frá ökkla 

d. Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá ökkla 

 

18. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá ökkla eða hásin 

síðustu 7 daga? 

a. Ekkert dregið úr æfingum 

b. Lítið dregið úr æfingum 

c. Hóflega dregið æfingum 

d. Mikið dregið úr æfingum 

e. Hef ekki getað tekið þátt. 

 

19. Hve mikið telur þú að einkenni frá ökkla eða hásin hafi haft áhrif á frammistöðu þína í 

hlaupum (æfingar/mót) á síðustu 7 dögum? 

a. Engin áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hófleg áhrif 

d. Mikil áhrif 

e. Hef ekki getað tekið þátt 

 

20. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í ökkla eða hásin í tengslum við þátttöku í 

hlaupum á síðustu 7 dögum? 

a. Enginn verkur 

b. Lítill verkur 

c. Hóflegur verkur 

d. Mikill verkur 
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Hluti B6: Einkenni frá fótum, þ.e. rist, il og/eða tám 

 

Hér spyrjum við um þann fót eða hásin sem þú hefur meiri einkenni frá. 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig fóturinn hefur verið síðustu 7 daga. 

 

Svarið á við: 

o Hægri fótur 
o Vinstri fótur 

 

21. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með þátttöku í hlaupum (hefðbundnar æfingar/mót) 

vegna einkenna frá fæti síðustu 7 daga? 

a. Full Þátttaka án einkenna frá ökkla 

b. Full þátttaka, en með einkenni frá ökkla 

c. Skert þátttaka vegna einkenna frá ökkla 

d. Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá ökkla 

 

22. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá fæti síðustu 7 daga? 

a. Ekkert dregið úr æfingum 

b. Lítið dregið úr æfingum 

c. Hóflega dregið æfingum 

d. Mikið dregið úr æfingum 

e. Hef ekki getað tekið þátt 

 

23. Hve mikið telur þú að einkenni frá fæti hafi haft áhrif á frammistöðu þína í hlaupum 

(æfingar/mót) á síðustu 7 dögum? 

a. Engin áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hófleg áhrif 

d. Mikil áhrif 

e. Hef ekki getað tekið þátt 

 

24. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í fæti í tengslum við þátttöku í hlaupum á 

síðustu 7 dögum? 

a. Enginn verkur 

b. Lítill verkur 

c. Hóflegur verkur 

d. Mikill verkur 
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Fylgiskjal 2 

Hluti C. Margþátta þjálfunarálagskvarðinn 

Margþátta þjálfunarálagskvarðinn (e. Multicomponent training distress scale) er spurningarlisti sem 

metur þjálfunarástand íþróttamanns (eldri en 18 ára), við aukið æfingarálag. Eftirfarandi eru 

orð/setningar sem spyrja um líðan þína almennt og hugsanir undanfarið. 

Við hverja spurningu fyrir sig ertu beðin/n um að merkja við hversu mikið þú hefur fundið fyrir eða 

hversu mikið þér hefur liðið á eftirfarandi veg, síðasta sólarhringinn (24 tímar). 

Þó að einhverjar spurningar virðist svipaðar, er munur á milli þeirra og þú ert beðin/n um að horfa á 

hverja spurningu fyrir sig óháða öðrum. Best er að svara hverri spurningu fyrir sig án mikillar 

umhugsunar. Það er ekkert rétt eða rangt svar, fyrsta tilfinning þín fyrir hverri spurningu gefur yfirleitt 

áreiðanlegasta svarið. 

 
 

 

Síðasta sólarhringinn, 

hversu mikið hefur þú 
fundið fyrir eða verið: 

 

Alls ekki 

 

Smávegis 

 

Í meðallagi 

 

Talsvert 

 

Gríðarlega 

1. Vansæl/l 0 1 2 3 4 

2. Óánægð/ur 0 1 2 3 4 

3. Bitur 0 1 2 3 4 

4. Döpur/Dapur 0 1 2 3 4 

5. Niðurdregin/n 0 1 2 3 4 

6. Orkumikil/l 0 1 2 3 4 

7. Létt/ur í lund 0 1 2 3 4 

8. Virk/ur 0 1 2 3 4 

9. Vel með á nótunum 0 1 2 3 4 

10. Vöðvaeymslum 0 1 2 3 4 

11. Stífum eða aumum 
liðamótum 

0 1 2 3 4 

12. Þyngslum í höndum 

eða fótum 

0 1 2 3 4 

13. Erfiðleikum við að 
sofna 

0 1 2 3 4 

14. Sofa illa 0 1 2 3 4 

15. Andvaka (að geta 
ekki sofið) 

0 1 2 3 4 

16. Stressuð/aður 0 1 2 3 4 

17. Ófær um að takast á 

við allt sem þú þarft að 
gera 

0 1 2 3 4 

18. Vandamál hlaðast 

upp 

0 1 2 3 4 

19. Taugaóstyrk/ur 0 1 2 3 4 

20 Þreytt/ur 0 1 2 3 4 

21. Syfjuð/aður 0 1 2 3 4 

22. Úrvinda 0 1 2 3 4 


