
Hreyfing er mikilvæg fyrir alla 
 

 

Þegar fjallað er um þjálfun barna með gigt er 

mikilvægt að hafa í huga að öll börn hafa 

gaman af að hreyfa sig, svo fremi sem 

hreyfingin sé sársaukalaus. Hreyfing er 

mikilvæg fyrir alla. Líkaminn er byggður til 

að vera notaður. Frumur líkamans 

endurnýjast við álag og aðlagast breyttum 

skilyrðum. Bein og liðamót styrkjast/þéttast, 

vöðvar stækka og styrkjast við áreynslu um 

leið og  blóðflæði og næring til vefjanna 

eykst. Hreyfingarleysi getur aftur á móti 

aukið á verki frá liðamótum og stoðkerfinu. 

Minnkuð hreyfing í lið vegna bólgu getur 

valdið meiri sársauka sem aftur eykur á hreyfingarleysið og neikvæður vítahringur getur 

myndast sem leitt getur til viðvarandi kreppu í liðnum. 

 

Með tilkomu Alþjóðlegs flokkunarkerfis um færni, fötlun og heilsu, ICF (International 

Classification of Function) sem Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin, WHO, hefur gefið út, er 

farið að líta á hæfingu og endurhæfingu í mun víðara samhengi en áður. Ekki er lengur 

einblínt á skerðingu líkamans sem fötlun, heldur litið á einstaklinginn í eigin umhverfi og þá 

möguleika hans til þess að taka þátt í leik og starfi. 

 

Sjúkraþjálfarinn getur aðstoðað við aðlögun umhverfis að barni með gigt til að auka 

möguleika þess á að hreyfa sig á sem hagkvæmastan og sársaukaminnstan hátt. Börn með gigt 

hafa á sama hátt og önnur börn þörf fyrir að takast á við líkamlegar ögranir. Sjálfsímynd 

barnsins styrkist við það að takast á við líkamlegar ögranir sem það getur sigrast á. Eins og í 

allri þjálfun er mikilvægt að leggja áherslu á það sem barnið getur en ekki hvað það getur ekki. 

Markmið með þjálfun barna með gigt eða aðra fötlun er að gefa barninu tækifæri á að lifa sem 

eðlilegustu lífi þrátt fyrir sjúkdóminn. 

 

Ekki er æskilegt að börn með gigt frekar en önnur börn séu 

stöðugt í sjúkra- eða iðjuþjálfun, en miklivægt er að fylgjast 

með færni barnsins og aðstoða barnið þegar það þarf á því að 

halda. Fylgjast þarf með bólgu og hreyfanleika í liðum og 

gefa ráð um hvernig best sé að hvíla viðkomandi lið á meðan 

bólga er virk. Þörf getur verið fyrir hefðbundna 

verkjameðferð eins og t.d. kaldir eða heitir bakstrar á auma 

liði.  Til að bæta færni barnsins er í sumum tilfellum þörf  á 

að aðlaga umhverfið að þörfum barnsins, t.d. með hentugum 

vinnustól og borði. Þannig geta sjúkra- og iðjuþjálfar komið 

með ráðgjöf og sótt um hjálpartæki við hæfi. Eftir aðgerðir á 

liðamótum getur verið þörf fyrir tímabundna sérhæfða 

þjálfun af  sjúkra- og/eða iðjuþjálfa. Sjúkraþjálfarinn getur 

einnig aðstoðað barnið við að ná ákveðinni færni sem gerir 

því kleift að stunda hefðbundna líkamsþjálfun/íþrótt með 

sínum jafnöldrum. 

 



 

 

 

 

 

 

Sjúkraþjálfun barna með gigt: 

Vegna hættu á bólgu í liðum er mikilvægt að huga að ákveðinni liðvernd, sem getur m.a. falist 

í eftirfarandi:.  

 Fræðsla til barnanna sjálfra og þeirra aðila sem sjá um líkamsþjálfun barna með gigt er 

grundvallaratriði . Kenna þarf  börnunum liðferilsæfingar og kenna þeim að taka tillit 

til og bregðast við líkamlegum einkennum. 

 Hafa ber í huga að liðir vinni ekki í s.k. “ystu stöðu” í þungaberandi stöðum. Dæmi 

um það gætu verið mjög djúpar hnébeygjur, handarstaða eða að “fara í brú”.  

 Áhersla er lögð á að styrkja þá vöðva sem halda á móti rangstöðum, yfirleitt er þá átt 

við að styrkja réttivöðva  og teygja á beygjuvöðvum líkamans. 

 Forðast ber að nota langa vogararma í þjálfun nálægt liðum með gigtarbreytingar, t.d. 

lyfta þungum hlut með beina handleggi ef gigt er virk í axlarlið. 

 Taka þarf  tillit til virkni sjúkdómsins og einkenna hverju sinni . 

 

Markmiðið með þjálfun barna með gigt er  að viðhalda hreyfanleika liða og fyrirbyggja 

kreppumyndanir. Upphafsstöður og hvíldarstöður skipta þar miklu máli sem og  skynsamleg 

þjálfun. Í sumum tilfellum er þörf á sérútbúnaði eins og innleggjum eða skóm með góðum 

stuðningi og dempun í sóla. Líkt og með aðra þjálfun verður barnið sjálft að hafa áhuga á 

þjálfun og vera þátttakandi í að setja 

sjálfu sér raunhæf  markmið með 

þjálfuninni. 

 

Langtímamarkmið með þjálfun barna 

með gigt er líkt og með önnur börn að 

þau geti tekið þátt í almennri þjálfun sem 

þau hafa áhuga á með sínum jafnöldrum. 

Dæmi um almenna þjálfun sem talin er 

vera góð fyrir börn með gigt er hreyfing 

sem viðheldur liðleika og styrk  í 

vöðvum og  má þar nefna m.a.: 

Þjálfun í vatni og sund, dans, létt 

skíðaganga, hjól og boltaæfingar með 

mjúkum bolta. Fyrir börn með virka gigt 

er síður mælt með fimleikum og  boltakeppnisgreinum. 

 

Börn með gigt eiga að geta tekið þátt í líkamsþjálfun sem skólinn veitir en mikilvægt er að sú  

þjálfun sé sniðin að viðkomandi barni/ungmenni, þ.e. skv. einstaklingsmiðaðri námskrá í 

líkamsþjálfun. Fyrir börn á yngri stigum skólakerfisins, þ.e. leikskólastigi gildir einnig að 

veita þeim möguleika á að taka þátt í leik með sínum jafnöldrum 

 

Á Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra  hafa undanfarin ár verið nokkur börn með 

gigt í þjálfun, en þó ekki eins mörg og tölfræðin segir til um að greinist á hverju ári. Börnin 

hafa  verið í einstaklingstímum en einnig tekið þátt í hóptímum í sal með öðrum börnum sem 



hafa þurft stuðning í grófhreyfifærni. Æfingastöðin rekur einnig upphitaða sundlaug (ca.32°-

34°) þar sem stundaðir eru hóp- og einstaklingsmeðferðir. 

 

Almennt virðast gigtarsjúkdómar vera nokkuð faldir á Íslandi og líklegt er að hið sama gildi 

um gigtarsjúkdóma hjá börnum. Samkvæmt heimildum frá Danmörku, Svíþjóð og  Noregi, 

hafa flest börn með gigt tengsl við sjúkra-og/eða iðjuþjálfa sem síðan veita barninu meðferð 

og  ráðgjöf til barnsins, fjölskyldunnar og þeirra sem vinna með barnið í skólum og 

leikskólum. 
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