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Ágrip 

Íþróttameiðsli eru eitt aðal áhyggjuefni í íþróttum og þess vegna er gríðarlega mikilvægt 

að vel sé hugað að meiðslaforvörnum. Forvarnir gegn meiðslum spila stöðugt stærra 

hlutverk í íþróttum og hafa mismunandi leiðir verið notaðar í þeim tilgangi. Tilgangur 

forvarnaprófana er að sjá hvort verkir og röng hreyfimunstur séu til staðar til að hægt sé 

að grípa inn í með það að markmiði að leiðrétta þau.  

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort stoðkerfiseinkenni og fyrri meiðsli 

hefðu áhrif á niðurstöður úr endurbættu níu þátta skimunarprófi. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 48 handknattleikskonur úr fimm liðum í efstu deild kvenna í 

handknattleik á Íslandi. Þátttakendur svöruðu spurningalista um stoðkerfiseinkenni og 

fyrri meiðsli auk þess sem þeir fóru í gegnum endurbætt níu þátta skimunarpróf. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að þeir þátttakendur sem áttu við 

meiðsli að stríða þegar mælingar fóru fram skoruðu marktækt lægra en þeir sem ekki 

áttu við meiðsli að stríða á þeim tímapunkti (p<0,05). Hins vegar var ekki marktækur 

munur á heildarskori né skori úr hverju prófi fyrir sig hjá þátttakendum sem höfðu sögu 

um ökklameiðsli, hnémeiðsli, meiðsli í mjóbaki/mjaðmagrind eða axlarmeiðsli og þeim 

sem ekki höfðu sögu um svipuð meiðsli. 

Þrátt fyrir að niðurstöður hafi ekki verið mjög marktækar er prófið einfalt og þægilegt 

í framkvæmd og metur vel ýmsa þætti eins og stöðugleika, styrk, samhæfingu og 

jafnvægi í ákveðnum hreyfingum og er nauðsynlegt að rannsaka það og notagildi þess 

frekar. 
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Abstract 

Sports injuries are one of the main concerns in sports and it is therefore extremely 

important to take preventive actions regarding injuries. These actions constantly play a 

bigger part in sports and various methods have been used to prevent injuries. The 

purpose of preventive testing is to see if pain and wrong movement patterns are 

present so it is possible to take action in trying to correct these patterns. 

The intention of this research was to check if musculoskeletal symptoms and 

previous injuries would affect the results from an improved version of nine-test 

screening battery for athletes. Participants in the research were 48 handball players 

from five teams in the Women´s Premier Handball League in Iceland. Participants 

answered a list of questions about musculoskeletal symptoms and previous injuries as 

well as going through the improved version of nine-test screening battery for athletes.  

Main results of this research were that participants that were injured at the time of 

the testing scored significantly lower than those that did not suffer any injuries at the 

time of the testing (p < 0,05). However, there was no significant difference in scores of 

participants that had a history with ankle injuries, knee injuries, injuries in the lower 

back/pelvis or shoulder injuries from the scores of those who did not have history with 

similar injuries, neither in the total scores nor the scores from each of the tests.  

Even though the results did not prove to be significant, the test is simple and easy to 

execute and assesses various factors such as stability, strength, coordination and 

balance in certain movements and it is necessary to explore the test further along with 

its utility.  
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1  Inngangur  

Alþjóða handknattleikssambandið (International Handball Federation, IHF) var stofnað 

árið 1946. Aðildarsambönd innan IHF voru 167 þegar formleg talning var síðast gerð á 

XXXII þingi alþjóða handknattleikssambandsins í Cairo 2009. Í dag er handknattleikur 

leikinn í 183 löndum í u.þ.b. 800.000 félögum (International Handball Federation, e.d.). 

Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) var svo stofnað árið 1957. Handknattleikur er 

gríðarlega vinsæl á Íslandi og voru 7225 skráðir iðkendur árið 2011. Af þessum 7225 

voru 2758 konur og 4467 karlar (Óskar Örn Guðbrandsson, 2011). Ísland hefur alltaf 

verið mjög framarlega á heimsvísu í handknattleik karla og undanfarin ár hefur 

handknattleikur kvenna sótt verulega í sig veðrið á Íslandi, sbr. árangur íslenska 

kvennalandsliðsins að undanförnu. 

Handknattleikur er hröð og skemmtileg íþrótt. Á vellinum eru 2 lið sem samanstanda 

af 14 leikmönnum hvort en aðeins 7 leikmenn úr hvoru liði eru inni á vellinum í einu, 

einn markmaður, tveir hornamenn, tvær skyttur, einn miðjumaður og einn línumaður. 

Handknattleikur er spilaður á velli sem er 40x20 m og er leiktíminn er 2x30 mínútur. 

Handknattleikur er líkamlega erfið íþrótt og er mikið um átök og samstuð leikmanna.  

Á síðustu árum og áratugum hafa orðið gríðarlega miklar breytingar á íþróttinni. 

Reglur eru breyttar, sem og tæknin, leikskipulag, æfingar og undirbúningur. Þessar 

breytingar gera það að verkum að meiri kröfur eru gerðar til íþróttamannsins bæði 

líkamlega og andlega. Hann þarf að vera sterkari, hraðari, harðari af sér, tæknilegri 

o.s.frv. (Vlak og Pivalica, 2004).  
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2  Fræðileg umfjöllun 

2.1 Meiðsli í handknattleik 

Meiðsli í handknattleik eru vel þekkt og hafa gríðarlega mikil áhrif á íþróttina. Tíðni 

íþróttameiðsla almennt hefur  verið  töluvert mikið skoðuð, en tíðni meiðsla við iðkun 

handknattleiks hefur ekki verið skoðuð eins vel og í mörgum öðrum íþróttagreinum. Þó 

eru til rannsóknir sem skoða þetta en erfitt getur verið að bera saman niðurstöður 

þeirra vegna ólíkra rannsóknarsniða, mismunandi skilgreiningu á meiðslum, tímabilsins 

sem skoðað er og hvaða getustig leikmanna er skoðað.  

Rannsóknir eru ýmist framskyggnar (Nielsen og Yde 1988; Yde og Nielsen 1990; 

Wedderkopp, Kaltloft, Lundgaard, Rosendahl og Froberg, 1999) eða afturskyggnar 

(Seil, Rupp, Tempelhof og Kohm, 1998; Wedderkopp, Kaltloft, Lundgaard, Rosendahl 

og Froberg, 1997). Skilgreining á meiðslum í handknattleik er mjög misjöfn eftir 

rannsóknum. Sumir rannsakendur skilgreina sem meiðsli alla þá áverka sem leikmenn 

verða fyrir (Langevoort, Myklebust, Dvorak og Junge, 2007), á meðan aðrir skilgreina 

meiðsli sem þá áverka sem orsaka fjarveru frá iðkun (Olsen, Myklebust, Engebretsen 

og Bahr, 2006; Nielsen og Yde, 1988; Seil o.fl., 1998; Yde og Nielsen, 1990; 

Wedderkopp o.fl., 1997). 

 

2.1.1 Flokkun meiðsla 

Íþróttameiðsli eru flokkuð í bráð meiðsli og álagsmeiðsli. Bráð meiðsli eru áverkar sem 

koma skyndilega við eitthvað ákveðið atvik á meðan álagsmeiðsli eru meiðsli sem 

orsakast ekki af ákveðnu atviki heldur af langvarandi álagi. Flest meiðsli í handbolta eru 

bráð meiðsli en rannsóknir hafa sýnt að álagsmeiðsli eru ekki nema 7-18% allra 

meiðsla í handknattleik (Petersen, Braun, Bock, Schmidt, Weimann, Descher, o.fl., 

2005). 

 Vafasamt getur þó verið að taka þessar tölur bókstaflega þar sem meiðsli eru 

yfirleitt skilgreind sem áverkar sem orsaka fjarveru frá iðkun en álagsmeiðsli orsaka 

sjaldnast fjarveru frá iðkun fyrr en þau hafa verið til staðar í lengri tíma. Á þeim tíma 

geta álagsmeiðsli haft áhrif á frammistöðu leikmanna og getu þeirra til að framkvæma 

ýmsar hreyfingar innan handknattleiks, ásamt því að valda verkjum. Í sumum tilfellum 

er þó talið að álagsmeiðsli geti aukið líkurnar á bráðum meiðslum.  
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2.1.2 Tíðni meiðsla 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið til að skoða tíðni  meiðsla í 

handknattleik eru mjög ólíkar og getur verið varasamt að bera þær saman. Nielsen og 

Yde (1988) gerðu rannsókn þar sem þeir fylgdu eftir liðum af báðum kynjum yfir heilt 

tímabil og fengu út að tíðni meiðsla væri 4,6 á hverjar 1000 klst æfinga og 11,4 á 

hverjar 1000 klst keppni. Wedderkopp o.fl. (1997) fundu að tíðni meiðsla væri 3,4 á 

hverja 1000 klst á æfingu og 40,7 á hverja 1000 klst í keppni. Langevoort o.fl. (2007) 

skoðuðu meiðsli á 6 stórmótum karla og kvenna. Þeir fundu út að tíðni meiðsla var 108 

meiðsli á hverja 1000 klst eða 1,5 meiðsli í leik sem var mun hærra en þeir gerðu ráð 

fyrir. Athyglisvert er að töluvert fleiri meiðsli án snertingar við annan leikmann urðu hjá 

konum  en körlum eða 20% á móti 12%. Aftur á móti fundust marktækt færri meiðsli 

sem orsökuðu fjarveru frá íþróttinni hjá konum 22% en körlum 38%. 

Rannsókn Wedderkopp o.fl. (1997) sýndi að 16-18 ára stelpum er mjög hætt við 

meiðslum og er tíðni meiðsla hjá þessum aldurshóp með því hæðsta sem sést. Til að 

mynda er tíðni meiðsla hjá þessum aldurshópi tvöfalt hærri en hjá 20-24 ára og fjórfalt 

hærri en hjá 25-29 ára konum. Ástæðan fyrir því að tíðni meiðsla er svona há hjá 

þessum hópi er talin stafa af þáttum eins og líkamlegu formi, undirlagi og skóbúnaði, 

almennum óstöðugleika, lélegu stöðuskyni o.fl. auk þess sem þær spila oft upp fyrir sig 

og eru þá að spila á móti sterkari og reyndari stelpum.  

Líklegar skýringar á því hve misjafnar þessar niðurstöður eru er sú að rannsakendur 

skilgreina meiðsli með mjög ólíkum hætti og rannsóknarsnið rannsóknanna eru ólík. 

Önnur skýring tengist gæðum skráningar og eftirfylgni með skráningu meiðsla því ekki 

er víst að öll minniháttar meiðsli séu alltaf skráð og það hefur þar af leiðandi áhrif á 

tíðnitölur. Þess vegna má búast við að meiðslatíðni sé í raun heldur hærri en tölur gefa 

til kynna (Langevoort o.fl., 2007). 

Meiðslatíðni í leik er yfirleitt töluvert hærri en á æfingum en helsta ástæðan fyrir því 

er sú að hraðinn og ákefðin er yfirleitt mun meiri í leik en á æfingu, átök eru meiri og oft 

eru margir leikir spilaðir á stuttum tíma þannig að álagið verður meira (Langevoort o.fl., 

2007). Í rannsókn Langevoort o.fl. (2007) kom fram að flest meiðsli í handknattleik 

verða þegar leikmaður er í snertingu við annan leikmann eða 84% og því verða ekki 

nema 16% meiðsla í handknattleik þegar leikmaður er ekki í snertingu við annan 

leikmann.  

 

2.1.3 Staðsetning meiðsla 

Niðurstöður flestra rannsókna sína að flest meiðsli í handknattleik verða á neðri 

útlimum. Rannsókn Dirx o.fl. sýndi að 54% meiðsla verða á neðri útlimum, þar af 35% á 
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ökklum og 16% á hnjám (Dirx, Bouter og de Geus, 1992). Rannsókn Langevoort o.fl. 

(2007) sýndi að 42% meiðsla varð á neðri útlimum, 26% á höfði eða hálsi, 18% á efri 

útlimum og 14% á bol. Flest meiðslin urðu á höfði (23%), hné (13%), ökkla (11%), 

hendi (8%) og læri (8%). Algengustu meiðslin voru heilahristingur (14%), ökklatognanir 

(8%) og maráverkar á hné (6%). Í rannsókn Seil o.fl. (1998) voru meiðsli á neðri 

útlimum 54% á móti 40% á efri útlimum. Þeir skoðuðu einnig hvernig meiðslin dreifðust 

milli ríkjandi og víkjandi hliðar og fundu að 61% meiðsla í efri útlimum urðu á ríkjandi 

hlið á móti 39% á víkjandi, en í neðri útlimum var skiptingin jafnari eða 53% á ríkjandi 

og 47% á víkjandi hlið. Þeir fundu einnig út að þeir líkamshlutar sem oftast urðu fyrir 

bráðum meiðslum voru hné (20%), fingur (18%), ökklar (15%) og axlir (14%). Hins 

vegar voru álagsmeiðsli algengust í öxlum (19%), mjóbaki (17%), hnjám (16%) og á 

mjaðmasvæði (10%).  Meiðsli hjá börnum og unglingum virðast vera algengust á 

ökklum og fingrum en með hækkandi aldri virðast hnémeiðsli aukast (Reckling, Zantop 

og Peterson, 2003). 

 

2.2 Áhættuþættir 

Áhættuþættir meiðsla eru gríðalega margir og geta verið mjög flóknir. Áhættuþáttum er 

mjög gjarnan skipt í innri og ytri þætti. Þessir þættir eru gríðarlega margir og geta aukið 

líkur á meiðslum margfalt. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að greina orsakir ásamt  

innri og ytri áhættuþætti meiðsla.  

Innri áhættuþættir eru þeir þættir sem snúa að líkamanum sjálfum á meðan ytri 

áhættuþættir eru þættir sem snúa að umhverfinu og geta þannig haft áhrif á 

íþróttamanninn utan frá (Brukner og Kahn, 2009). Innri þættir gera íþróttamanninn 

útsettari fyrir meiðslum en ella. Ytri áhættuþættir geta aukið líkur á meiðslum töluvert 

og ýtt undir og magnað áhrif þeirra áhættuþátta sem eru til staðar. Þegar bæði innri og 

ytri áhættuþættir eru til staðar aukast líkur á meiðslum en það þýðir samt ekki að 

meiðsli verði. Áverkagangurinn er loka þátturinn í keðjunni og er mjög mikilvægt að lýsa 

honum í tengslum við meiðslin. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir álagsþoli hvers og 

eins en það er hversu mikið álag vefir viðkomandi leikmanns þola. Margir þættir hafa 

áhrif á þetta en það eru m.a. þættir eins og aldur, kyn, stærð og þjálfunarbakgrunnur. 

Ef álagið sem sett er á líkamann verður meira en álagsþol viðkomandi aukast líkur á 

meiðslum gríðarlega. Margt getur þó haft áhrif á þetta t.d. getur teiping á ökkla hlíft 

ökklanum fyrir áverka og minnkað þannig líkur á meiðslum og sama má segja um 

jafnvægisþjálfun sem minnkar líkur á of miklu álagi á hné og ökkla. Hins vegar getur 

þetta einnig haft neikvæð áhrif og sett of mikið álag á einstaka vefi, t.d. er leikmaður 
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sem spilar með hnéhlíf minna hræddur við að henda sér inn í færi og lenda á gólfinu og 

eykur þannig líkur á meiðslum.  

Wilhelm Meewise setti fram líkan sem sýnir áhrif mismunandi áhættuþátta og 

aðstæðna þegar meiðsli verða. Þetta líkan var síðar endurbætt af Bahr og Krosshaug 

(Meeuwisse 1994; Bahr og Krosshaug 2005). 

 

 

Mynd 1  Meeuwisse líkanið. Fengin úr MS ritgerð Elís Þórs Rafnssonar  

frá 2010.  Birt með leyfi höfundar.  

 

Rannsóknir hafa sýnt að tíðni meiðsla eykst með aldri. Samkvæmt rannsókn Dirx 

o.fl. (1992) voru 66% þeirra leikmanna sem voru meiddir 20 ára eða eldri en aðeins 

49% þeirra leikmanna sem ekki voru meiddir voru 20 ára eða eldri. Þetta gefur til kynna 

að það að vera 20 ára eða eldri getur aukið líkur á meiðslum um 90% (odd ratio 1,9). 

Staðsetning og gerð meiðsla virðist vera svipuð milli kynja, sem og tíðni meiðslanna. 

Hins vegar verða konur oftar fyrir meiðslum þegar þær eru ekki í snertingu við annan 

leikmann en karlar. Líkleg skýringin á þessum kynjamun er m.a. munur á stöðu útlima, 

stærð liðbanda, vöðvastyrkur, samhæfing, hugsanlega eitthvað tengt tíðarhringnum 

o.fl. (Myklebust, Mæhlum, Holm og Bahr, 1998). Algengast er að slit á fremra 
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krossbandi verði við lendingu úr stökki, gabbhreyfingu eða þegar viðkomandi dregur 

snögglega úr hraða. Rannsóknir hafa sýnt að konur eru í 4-6 sinnum meiri hættu á að 

slíta fremra krossband en karlar (Myklebust, Engebretsen, Brækken, Skjolberg, Olsen 

og Bahr, 2003). Myklebust o.fl. (1998) skoðuðu fremri krossbandaslit hjá handknattleiks 

körlum og konum í Noregi yfir 3 tímabil. Krossbandaslitin voru 28 en þar af voru 23 hjá 

konum en aðeins 5 hjá körlum. Einnig er talið að hormón geti haft áhrif á styrkleika og 

teygjanleika liðbanda og hefur þetta verið töluvert rannsakað í tengslum við fremri 

krossbandaslit hjá konum. Rannsóknir eru þó ekki sammála hvar í tíðarhringnum konur 

eru líklegastar til að verða fyrir meiðslum. Niðurstöður rannsóknar Myklebust  o.fl. og 

Slauterbeck o.fl. sýndi að hugsanlegt er að líkur á meiðslum aukist rétt fyrir eða eftir 

upphaf tíðarhrings. Hinsvegar hafa aðrar rannsóknir sýnt að líkur á krossbandaslitum 

aukist í kringum egglos (Murphy, Connolly og Beynnon, 2003).  

Þættir eins og stífleiki og styrkur hafa mjög mikið að segja um það hvernig líkaminn 

tekur á móti líkamlegu álagi. Það fer eftir eðli álagsins, magni, endurtekningum, magni 

af orku og innri þáttum eins og aldri, kyni og líkamlegu atgervi. Ónógur styrkur getur 

haft mikil áhrif á meiðsli og aukið tíðni þeirra. Dæmi um þetta er að ef styrkur í fráfærslu 

og útsnúnings vöðvum mjaðmar er ekki nægur getur það haft mikil áhrif á hné. Mikil 

aðfærsla mjaðmaliðar er talin helsti valdur á kiðfættri stöðu (e. valgus) hnéliða og þess 

vegna getur ónógur styrkur á þessu svæði aukið álag á liðbönd í hnénu, þá sérstaklega 

fremra krossband (ligamentum cruciatum anterius), sköflungslægt hliðarband 

(ligamentum collaterale fibulare) og hnéskeljarband (ligamentum patellae) liðbandið.  

Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing og virkni í kringum mjöðm hafi áhrif á hliðlæga krafta 

sem verka á hnéskelina. Þess vegna hefur hnéskelin tilhneigingu til að fara hliðlægt 

sem hefur áhrif á kiðfætta stöðu. Átakshorn hnéliðar (e. Q-angle) sem er mælt frá efri 

fremri mjaðmabeinsnibbu (spina iliaca anterior superior, SIAS) að miðri hnéskel og svo 

að sköflungshrjónu (tuberositas tibiae). Aukning á hliðlægum kröftum skilar sér í 

aukningu á átakshorni hnéliðar og þar af leiðandi meiri þrýstingur hliðlægt í hnéliðnum. 

Rannsókn Huberti og Hayes sýndi að 10% aukning á átakshorni hnéliðar þýddi 45% 

meiri þrýsting hliðlægt í liðnum. Í rannsókn Souza og Powers kom í ljós að konur með 

verki í kringum hnéskel (e. patellofemoral pain) voru með meiri innsnúning í mjöðm en 

viðmiðunarhópur (7,6° á móti 1,2°). Aðrar rannsóknir hafa svo sýnt að aukin 

innsnúningur í mjöðm eykur líkur á því að viðkomandi þrói með sér verki í kringum 

hnéskel (Powers, 2010). 

Fyrri meiðsli og ófullnægjandi endurhæfing eftir þau geta aukið líkur á endurteknum 

meiðslum töluvert. Eftir slit á fremra krossbandi er t.d. ekki bara minnkaður stöðugleiki í 

kringum hnéð heldur er oft einnig minnkað stöðuskyn. Rannsóknir hafa sýnt að fyrri 

meiðsli, sérstaklega ef endurhæfing eftir þau hefur ekki verið nægilega góð geti aukið 
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líkur á endurteknum meiðslum. Þetta hefur verið útskýrt m.a. með minnkuðu 

stöðuskyni, minni stöðugleika, minnkuðum vöðvastyrk, los í liðböndum, minni 

teygjanleika vöðva, skertri hreyfingu liða og örvef (Powers, 2010). 

Talað hefur verið um líkamssamsetningu sem áhættuþátt. BMI (body mass index) 

og fituprósenta framkallar ákveðið álag sem brjósk, liðbönd og bein þurfa að þola. 

Sambandið á milli þessara þátta er þó heldur óljóst þar sem bæði hafa verið settar fram 

rannsóknir sem staðfesta þetta og rannsóknir þar sem þetta virðist ekki hafa áhrif 

(Powers, 2010). 

 

2.3 Forvarnir 

Íþróttameiðsli eru eitt aðal áhyggjuefni í íþróttum og þess vegna er gríðarlega mikilvægt 

að fyrirbyggja þau eins vel og mögulegt er (Langevoort o.fl., 2007). Forvarnir meiðsla 

spila stöðugt stærra hlutverk í íþróttum og hafa mismunandi leiðir til að fyrirbyggja 

meiðsli verið rannsakaðar. Forvarnaraðferðir sem rannsakaðar hafa verið miðast að 

þáttum eins og innleggjum, hlífum, spelkum og æfingaprógrömmum, bæði sem miða 

að einni tegund þjálfunar og svo prógrömm sem taka á fleiri þáttum.  Niðurstöður 

þessara rannsókna eiga það flestar sameiginlegt að sýna fram á lækkaða tíðni meiðsla 

samhliða forvarnaraðferðum (Aaltonen, Karjalainen, Heinonen, Parkkari & Kujala, 

2007).  

Rannsókn Myklebust o.fl.  (2003) um forvarnir fyrir fremri krossbandaslitum sýndi að 

tauga-vöðva æfingaprógramm þar sem áhersla var lögð á æfingar sem áttu að auka 

meðvitund og stjórnun á stöðu hnés í standandi stöðu, gabbhreyfingu, hoppi og 

lendingu, lækkaði tíðni á fremri  krossbandaslitum milli keppnistímabila hjá þeim sem 

höfðu mikla áhugahvöt og sinntu prógramminu vel. Einnig kom í ljós að tíðni fremri 

krossbandaslita í aðstæðum þar sem leikmaður er ekki í snertingu við annan leikmann 

minnkaði marktækt hjá þeim sem sinntu æfingaprógramminu. Tropp o.fl. voru fyrstir til 

að komast að því að samhæfingaræfingar á jafnvægisbretti auki færni, stöðugleika og 

minnki tíðni ökklatognana (Petersen o.fl., 2005). Wedderkopp o.fl. (1999) notuðu 

jafnvægisbretti í sínu æfingaprógrammi sem reyndist draga marktækt úr tíðni bráðra 

meiðsla og álagsmeiðsla í neðri útlimum. 

Þrátt fyrir að hægt sé að fyrirbyggja hluta íþróttameiðsla verður tæplega hægt að 

koma í veg fyrir öll íþróttameiðsl. Mjög mikilvægt er því að endurhæfing byrji strax og 

meiðslin verða og standi yfir eins lengi og þarf, eða þangað til einstaklingur hefur náð 

sér að fullu (Vlak & Pivalica, 2004). Margt er hægt að gera til að fyrirbyggja meiðsli en 

mikilvægt er að forvarnir byrji strax í þjálfun yngri iðkenda. Þjálfarar yngri iðkenda þurfa 

m.a. að vera meðvitaðir um og tileinka sér það að leiðbeina leikmönnum sínum hvernig 
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á að lenda, hoppa og framkvæma gabbhreyfingu til þess að reyna að fyrirbyggja 

alvarleg meiðsli eins og fremri krossbandaslit. Ef áhersla á stöðugleikaþjálfun væri 

aukin í þjálfun yngri flokka mætti mögulega fyrirbyggja einhvern hluta alvarlegra 

meiðsla (Myklebust o.fl., 2003).  

Talið er að utanaðkomandi stuðningur eins og spelkur og hlífar geti dregið úr hættu 

á sumum íþróttameiðslum, t.d. ökklatognunum. Hins vegar má spyrja sig að því hvort 

ekki sé mikilvægara og gagnlegra til lengri tíma litið að nota aðrar aðferðir eins og 

sérhæfð æfingaprógrömm sem stuðla að því að vinna gegn innri áhættuþáttum. 

Spelkur og hlífar eru þó nauðsynlegar í sumum tilfellum og ekki má draga gagnsemi og 

mikilvægi þeirra í efa (Aaltonen o.fl., 2007).  

 

2.4 Skimunarpróf – nýjar aðferðir við mat á áhættu meiðsla í 
handknattleik 

Talið er að hreyfimunstur geti spáð fyrir um meiðsli og hafa fyrri rannsóknir bent til þess 

að minnkaður hreyfiferill, ósamhverfur, ónægur styrkur bols, og minnkuð tauga-vöðva 

stjórn geti aukið líkur á álagseinkennum (Frohm, Heijne, Kowalski, Svenson og 

Myklebust, 2012). Tilgangur forvarnar-prófana er að sjá hvort verkir eða röng 

hreyfimunstur séu til staðar þannig að hægt sé að grípa inn í með það að markmiði að 

leiðrétta röng hreyfimunstur. Í dag er algengt að sjúkraþjálfarar hitti íþróttamanninn eftir 

að hann hefur orðið fyrir meiðslum, til að gefa honum viðeigandi meðhöndlun. Hins 

vegar væri æskilegra að fagaðili hitti íþróttamanninn áður en hann fer að finna til verkja 

og skoðaði hann og leitaði eftir slæmum hreyfimunstrum svo hægt væri að grípa inn í 

og koma í veg fyrir meiðsli og önnur einkenni (Frohm o.fl., 2012). 

Til eru skimunarpróf sem hafa verið notuð til að skima íþróttamenn með það að 

markmiði að reyna að finna veikleika sem síðar gætu leitt til meiðsla. Slíka áhættuþætti 

má svo vinna með og hafa þannig áhrif á tíðni meiðsla. Dæmi um þessi próf eru FMS 

(Functional movement scale) og USTA HPP (United States tennis association high-

performance profile) (Frohm o.fl., 2012). Níu þátta skimunarprófið var hannað í þeim 

tilgangi að hægt væri að nota það til að skima hreyfimunstur íþróttamanna og 

mögulega hafa áhrif á tíðni meiðsla. Prófið er samansett úr níu prófum sem valin voru 

úr öðrum svipuðum skimunarprófum. Þessi próf eru djúp hnébeygja (deep squat test), 

einnar fótar hnébeygja (one-legged squat test), framstig (in-line lunge test), virk beygja 

í mjöðm (active hip flexion test), fætur látnir síga í átt að gólfi og upp aftur (straight leg 

raise test, SLR), armbeygja (push up test), stöðugleikapróf í fjórfóta stöðu (diagonal lift 

test), snúningspróf á bol (seated rotation test) og próf á hreyfanleika axlarliða 
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(functional shoulder mobility test). Þessi próf eiga það öll sameiginlegt að þau innihalda 

skoðun á færni og flóknum hreyfingum (Frohm o.fl., 2012). 

Hægt er að nota þetta próf til að skima íþróttamenn, en hafa þarf í huga að 

mismunandi íþróttir setja mismunandi kröfur á sína iðkendur og því er ekki víst að þetta 

próf henti öllum íþróttagreinum. Hins vegar er mögulegt að þetta próf henti vel sem 

grunnur og síðan sé hægt að nota önnur sérhæfðari próf með, til frekari skoðunar 

(Frohm o.fl., 2012). Rannsókn Frohm o.fl. (2012) á áreiðanleika níu þátta 

skimunarprófsins sýndi að áreiðanleiki milli ólíkra mælingarmanna er góður, en 

réttmæti prófsins hefur ekki verið skoðað. Hins vegar er ekki vitað hvort það að greina 

veikleika og leiðrétta röng hreyfimunstur hafi áhrif á tíðni íþróttameiðsla. 

Þess vegna er markmið þessarar rannsóknar að kanna hvort hægt sé að finna 

samhengi á milli endurbætts níu þátta skimunarprófs annars vegar og einkenna frá 

stoðkerfi og fyrri meiðsla hins vegar hjá handknattleikskonum í efstu deild á Íslandi. 
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3 Rannsóknarspurningar 

Er hægt að finna samsvörun á milli endurbætts níu þátta skimunarprófs annars vegar 

og einkenna frá stoðkerfi og fyrri meiðsla hins vegar meðal handknattleikskvenna? 

 

Er munur á heildarskori endurbætts níu þátta skimunarprófs hjá þátttakendum sem 

eiga við meiðsli að stríða og þátttakenda án meiðsla? 

 

Er munur á heildarskori endurbætts níu þátta skimunarprófs hjá þátttakendum  sem 

hafa sögu um fyrri meiðsli í ökklum, hnjám, mjóbaki/mjaðmagrind eða öxlum og þeim 

sem ekki hafa sögu um sömu  meiðsl? 

 

Er munur á skori á hverju prófi fyrir sig í endurbættu níu þátta skimunarprófi hjá 

þátttakendum sem hafa sögu um meiðsl í ökklum, hnjám, mjóbaki/mjaðmagrind eða 

öxlum og þeim sem ekki hafa sögu um sömu meiðsl? 
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4 Aðferðafræði 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru handknattleikskonur úr efstu deild kvenna á Íslandi 

leiktímabilið 2012-2013. Val liða til þátttöku í rannsókninni var skilgreint þannig að liðin 

þurftu að vera af Reykjavíkursvæðinu, vera í efstu deild og hafa haft meistaraflokk í 

a.m.k. eitt ár áður en rannsóknin hófst. Á þessu tímabili voru 11 lið skráð til leiks í efstu 

deild kvenna, þar af voru 2 lið utan höfuðborgarsvæðisins og voru þar af leiðandi 

útilokuð, 2 lið af þeim sem eftir stóðu höfðu ekki verið með skráð lið í meistaraflokki 

síðustu ár og voru þau einnig útlokuð. Þá höfðu 4 lið verið útilokuð og stóðu 7 lið eftir. 

Fjögur þeirra voru dregin út og þeim boðin þátttaka í rannsókninni. 

Haft var samband við þjálfara liðanna í síma og rannsóknin kynnt og í framhaldi 

fengið leyfi þeirra til að kynna rannsóknina fyrir leikmönnum. Þegar þeirra samþykki 

hafði verið fengið var mætt á æfingu hjá þessum liðum þar sem rannsóknin var kynnt 

fyrir leikmönnum. Leikmenn fengu afhent kynningarblað um rannsóknina (fylgiskjal 1) 

auk þess sem þeim var sagt frá rannsókninni munnlega og spurningum um 

rannsóknina svarað. Þær sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni bókuðu sig á 

tíma í mælingu og fengu afhent eyðublað fyrir upplýst samþykki (fylgiskjal 2) sem þær 

skrifuðu undir og komu með þegar þær mættu í mælingu. Þeir þátttakendur sem voru 

undir 18 ára þurftu samþykki forráðamanns. Þar sem ekki gekk nægilega vel að fá 

leikmenn til að taka þátt í rannsókninni og ekki náðist nægilega stórt úrtak úr þessum 4 

liðum var 5 liðinu bætt við til að ná nægum fjölda þátttakenda. Vísindasiðanefnd veitti 

leyfi fyrir rannsókninni (VSNb20121124/03.07) og var hún einnig tilkynnt til 

Persónuverndar. 

4.2 Mælingar 

Mælingar fóru fram í vinnuherbergi í kjallara í Stapa í Háskóla Íslands frá 21. janúar til 

12. febrúar 2013. Hver mæling tók um það bil 30 mínútur. Þátttakendur byrjuðu alltaf á 

að skila inn útfylltu eyðublaði um upplýst samþykki, því næst svöruðu þeir 

spurningalista og áttu möguleika á að spyrja ef einhver atriði voru óljós í 

spurningalistanum. Að lokum fóru þeir í gegnum endurbætt níu þátta skimunarpróf. 

Þátttakendur áttu möguleika á að spyrja ef einhver atriði voru óljós í spurningalistanum. 

Þátttakendur fengu ákveðin fyrirmæli fyrir hverja æfingu og var æfingin sýnd einu sinni. 

Hver þátttakandi fékk 3 tilraunir við að framkvæma hverja æfingu rétt, með leiðréttingu 

ef þörf var á milli tilrauna. 
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4.3 Framkvæmd 

Markmið spurningalistans var að afla upplýsinga um núverandi meiðsli eða 

álagseinkenni og fyrri meiðsli þátttakenda. Spurningalistinn skiptist í þrennt: Almennan 

hluta, þar sem spurt var um íþróttafélag, aldur þátttakenda, hæð, þyngd, leikstöðu, 

kasthendi, fjölda keppnistímabila sem viðkomandi hefur tekið þátt í með meistaraflokki, 

fjöldi flokka sem æft er með og hlífðarbúnað. Núverandi meiðsli/álagseinkenni, þar sem 

spurt var um hvort viðkomandi ætti við einhver meiðsli eða álagseinkenni að stríða 

þegar spurningalistinn var lagðu fyrir og ef svo var þá hvar þau voru staðsett, hvers 

konar meiðsli og hvort þátttakandi hafi leitað til meðferðaraðila vegna þessara 

meiðsla/einkenna. Fyrri meiðsli, þar sem líkamanum er skipt niður í svæði og fyrir hvert 

svæði er spurt um staðsetningu og tegund meiðsla, hversu oft sambærileg meiðsli hafa 

orðið, lengstu fjarveru vegna þessara meiðsla og tímalengd frá síðustu meiðslum 

(fylgiskjal 3). 

Því næst var endurbætt níu þátta skimunarpróf framkvæmt. Skimunarprófið 

samanstendur af 10 prófum. Prófin sem um ræðir eru öll níu prófin úr níu þátta 

skimunarprófinu sem lýst er hér að ofan, en auk þess var bætt við jafnfætis hoppi niður 

af 30 cm kassa ásamt lóðréttu uppstökki (drop jump). Þessi próf eiga það öll 

sameiginlegt að innihalda skoðun á færni og flóknum hreyfingum. Gefin eru stig fyrir 

hverja æfingu samkvæmt Frohm o.fl. (2012): 3 = æfing rétt framkvæmd án nokkurra 

aukahreyfinga, 2 = æfing rétt framkvæmd, en með auka hreyfingum, 1 = æfing ekki rétt 

framkvæmd þrátt fyrir aukahreyfingar, 0 = sársauki við framkvæmd æfingar. Til að 

reyna að meta betur hvaða þætti vantaði upp á var hver æfing brotin upp í undirflokka 

og einkunnir gefnar fyrir hvern undiflokk (v = í lagi, x = ekki í lagi, - = sársauki/eymsli 

við próf.  

 

4.3.1 Próf 

Frohm o.fl. (2012) lýstu prófum níu þátta skimunarprófsins mjög vel í rannsókn sinni. 

Þar var hvert próf tekið fyrir, tilgangi þess og framkvæmd lýst, auk þess sem viðmið 

þeirra voru sett skýrt fram. Þar sem sömu próf og viðmið eru notuð í endurbættu níu 

þátta skimunarprófi eru eftirfarandi lýsingar þýddar og notaðar. 
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4.3.1.1 Próf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2  Djúp hnébeygja 

Tilgangur prófsins: Að skoða færni og hreyfigetu í ökkla, hné og mjöðm auk þess að 

meta stöðugleika í hné, réttu í brjóstbaki og beygju í öxlum. (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi stendur með hæla á 0,02 m háum palli með 

mjaðmabreidd á milli fóta og olnboga í 90° beygju. Því næst réttir viðkomandi úr 

olnbogum þannig hendurnar vísa beint upp og fer niður í hnébeygju eins langt og hann 

kemst þannig að bolur sé uppréttur og hendur vísa upp í beinu framhaldi af bol (Mynd 

2) (Frohm o.fl., 2012). 

Viðmið: 

3 stig: öll viðmið þurfa að vera uppfyllt á 0,02 m palli. 

 - bein lína mjöðm, hné, fótur 

 - fætur samsíða og hælar á palli í gegnum alla hreyfinguna 

 - lærleggur niður fyrir lárétta stöðu 

 - handleggir samsíða eyrum 

 - stöngin fyrir aftan tær 

2 stig: öll viðið þurfa að vera uppfyllt á 0,04 m palli 

 - sömu viðmið og fyrir 3 stig nema á 0,04 m palli 

1 stig: eitt eða fleiri viðmið þurfa að vera uppfyllt (0,04 m pallur) 

 - ekki bein lína mjöðm, hné og fótur 

 - fætur ekki samsíða í hreyfingunni 
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 - lærleggur ekki niður fyrir lárétta stöðu 

 - handleggir ekki samsíða eyrum 

 - stöngin ekki fyrir aftan tær 

(Frohm o.fl., 2012). 

 

4.3.1.2 Próf 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3  Hnébeygja á öðrum fæti 

Tilgangur prófsins: Að skoða stöðugleika í fæti, hné, mjöðm og bol, ásamt vöðvastyrk í 

fótlegg og bol (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi stendur á öðrum fæti með hæl á 0,02 m palli með 

hendur á mjöðmum. Því næst fer viðkomandi eins langt niður í hnébeygju á öðrum fæti 

og hann getur, fóturinn sem ekki er staðið í fer fram. Síðan er farið upp aftur með bolinn 

eins nálægt lóðréttri stöðu og mögulegt er (mynd 3) (Frohm o.fl., 2012). 

Viðmið: 

3 stig: öll viðmið þurfa að vera uppfyllt. 

 - 0,02 m pallur undir hælum 

 - lærleggur niður í lárétta stöðu 

 - niður og upp aftur án stuðnings 

 - mjöðm, hné og fótur í beinni línu 

 - mjaðmagrind í láréttri stöðu  

 - bolur í lóðréttri stöðu 
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2 stig:  

 - lærleggur niður í lárétta stöðu 

 - niður en kemst ekki upp aftur 

eitt eða fleiri viðmið: 

 - mjöðm, hné og fótur í beinni línu 

 - mjaðmagrind ekki í láréttri stöðu 

 - bolur ekki lóðréttur 

1 stig: 

 - lærleggur nær ekki í láréttri stöðu 

þetta viðmið verður að vera uppfyllt 

 - mjöðm, hné og fótur ekki í beinni línu 

(Frohm o.fl., 2012). 

 

4.3.1.3 Próf 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4  Framstig  

Tilgangur prófsins: Að meta hreyfanleika mjaðmar og fótar og stöðugleika fótar, hnés, 

mjaðmar og bols (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi stendur í gangstöðu á 10 cm breiðum palli og fer 

niður í framstig. Vinstra hné er í línu við framristarbein II (os metatarsale II) og hné 

snertir lóðrétta stöng. Hægri lærleggur er lóðréttur, hægra hné bogið og hægri ökkli 

krepptur. Stöng er við bak viðkomandi og á hann að halda stönginni lóðréttri á meðan á 

æfingunni stendur. Stönginni er haldið með hægri hendi fyrir aftan höfuð þannig að 



  

26 

olnbogi er boginn og vísar beint út til hliðar. Vinstri hendi er haldið um stöngina fyrir 

aftan mjóbak þannig að hnúar snerti mjóbak (mynd 4) (Frohm o.fl., 2012). 

Prófið er framkvæmt fyrir báðar hliðar. 

Viðmið: 

3 stig: öll viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - stöng í snertingu við höfuð og spjaldbein 

 - efri olnbogi í 90° beint út til hliðar 

 - engin hreyfing á bol með stöng lóðrétta 

 - snerting er á milli hnúa og mjóbaks 

 - báðir fætur í línu og snúa beint fram 

 - fremra hné beint yfir fremri fæti 

 - aftari fótur í snertingu við planka 

2 stig: eitt eða fleiri viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - stöng ekki í snertingu við höfuð og spjaldbein 

 - efri olnbogi ekki í 90° beint út til hliðar 

 - lítilsháttar hreyfing á bol, stöng ekki lóðrétt 

 - ekki snerting milli hnúa og brjóstbaks 

 - fótur snýr ekki bein fram 

 - fremra hné ekki beint yfir fæti 

1 stig: eitt eða fleiri viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - tap á jafnvægi 

 - aftara hné ekki í snertingu við planka 

 - hæll á fremri fæti ekki í snertingu við planka 

(Frohm o.fl., 2012). 
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4.3.1.4 Próf 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5  Virk beygja í mjöðm 

Tilgangur prófsins: Að meta virkan hreyfiferil aftanlæris og kálfa með mjaðmagrind 

stöðuga. Þar sem gagnstæðum fæti er haldið beinum er hreyfanleiki í beygjuvöðvum 

mjaðmar þeim megin einnig metinn (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: viðkomandi liggur á bakinu með beina fótleggi og handleggi í 

anatómískri stöðu. 0,02 m planki er settur undir hnén. Lóðréttri stöng er haldið milli efri 
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fremri mjaðmabeinsnibbu og hnéskeljar hægri fótleggs. Hægri fótlegg er svo lyft þannig 

að beygt er um mjöðm en hné er haldið beinu og ökkli krepptur. Snúningur í mjöðm er 

ekki leyfður (Mynd 5) (Frohm o.fl., 2012). 

Viðmið: 

3 stig: öll viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - dálkshnyðja (Malleolus lateralis) fer fram hjá stönginni með hné í fullri réttu 

og háls í hlutlausri stöðu 

 - bæði hné í fullri réttu og háls í hlutlausri stöðu 

 - hné á þeim fæti sem ekki er lyft er í snertingu við 0,02 m planka 

2 stig: eftirfarandi viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - dálkshnyðja fer fram hjá stönginni sem er staðsett mitt á milli staðsetningar 

sem lýst er að ofan og hnéskeljar.  

 - bæði hné eru í fullri réttu og háls í hlutlausri stöðu hálfan feril að stönginni 

 - hné á þeim fæti sem ekki er lyft er í snertingu við 0,04 m planka 

1 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - dálkshnyðja fer ekki fram hjá stönginni 

(Frohm o.fl., 2012). 
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4.3.1.5 Próf 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6  Fætur látnir síga í átt að gólfi. Stöðugleiki og styrkur í bol 

Tilgangur prófsins: Að meta stöðugleika og styrk í bol þar sem hryggnum er haldið í 

hlutlausri stöðu og fótleggir eru látnir síga í átt að jörðu með bein hné og þeim síðan lyft 

upp aftur (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi liggur á bakinu með fótleggi og hné saman og ökkla 

kreppta. Hendur eru krosslagðar yfir bringu. Viðkomandi byrjar með báða fótleggi í 90° 

beygju í mjöðmum og lætur þá síga rólega í átt að gólfi og upp aftur án þess að það 

verði hreyfing á baki. Prófandi hefur fingur við L4/L5 til að meta hreyfingu (mynd 6) 

(Frohm o.fl., 2012). 



  

30 

Viðmið: 

3 stig: eftirfarandi viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - geta til að halda bol stöðugum með fótleggi saman, ökkla kreppta þannig 

að fótleggir síga að gólfi og upp aftur. Engin hreyfing á að verða á L4-L5. 

Háls í hlutlausri stöðu. 

2 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - geta til að halda bol stöðugum með fótleggi saman eins niður fyrir 30° frá 

gólfi. 

1 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - ekki geta til að halda bol stöðugum þegar 30° eru í gólf 

(Frohm o.fl., 2012). 

 

4.3.1.6 Próf 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7  Armbeygja 
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Tilgangur prófsins: Að meta stöðugleika í bol í armbeygjum á meðan líkama er lyft upp 

sem einni heild (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi liggur á maganum með enni í gólfi, bein hné, fætur 

saman og axlarbreidd á milli handa. Viðkomandi lyftir sér svo upp með handleggjum 

þannig að líkaminn lyftist upp sem ein heild. Stöng er höfð við bak viðkomandi þannig 

að hún snerti höfuð, brjóstbak og spjaldbein auk þess sem mjóbak er í snertingu við 

fingur prófanda (Mynd 7) (Frohm o.fl., 2012). 

Viðmið: 

3 stig: eftirfarandi viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - líkamanum er lyft upp sem einni heild 

 - snerting er á milli stangarinnar og höfuðs sem og mjóbaks og fingra 

prófanda 

2 stig: eftirfarandi viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - líkamanum er lyft upp sem einni heild  

 - ekki snerting á milli stangarinnar og höfuðs eða mjóbaks og fingra 

prófanda 

1 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - líkamanum er ekki lyft upp sem einni heild 

(Frohm o.fl., 2012). 
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4.3.1.7 Próf 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8  Stöðugleikapróf í fjórfóta stöðu 

Tilgangur prófsins: Að meta getuna til að halda efri og neðri hluta baks stöðugu á 

meðan gagnstæðum handlegg og fótlegg er lyft (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi byrjar í fjórfóta stöðu með gagnstæða hendi annars 

vegar og fót og hné hins vegar á línu sem liggur í gegnum miðja dýnuna. Hinn 

handleggurinn er svo teygður fram og rétt er úr gagnstæðum fótlegg. Handleggur og 

fótleggur eru svo færðir til baka þannig að olnbogi og hné snertast án þess að missa 

jafnvægi. Prófið er framkvæmt bæði þannig að hægri hendi og vinstri fæti er lyft og 

öfugt (Mynd 8) (Frohm o.fl., 2012). 

Viðmið:  

3 stig: öll viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - lyftir gagnstæðum handlegg og fótlegg með hina hendina, hné og fót á línu 

 - enginn sjáanlegur snúningur í hrygg 

 - rétt er fullkomlega úr handlegg g fótlegg í láréttu plani 

 - engin fráfærsla á handlegg né fótlegg 

 - engin vængjun á herðablaði 
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2 stig: öll viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - lyftir gagnstæðum handlegg og fótlegg með hina hendina, hné og fót 

þannig að línan liggur á milli þeirra 

 - enginn sjáanlegur snúningur í hrygg 

 - alveg rétt úr handlegg og fótlegg í láréttu plani 

 - engin fráfærsla á handlegg né fótlegg 

 - engin vængjun á herðablaði 

1 stig: öll viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - lyftir gagnstæðum handlegg og fótlegg, með hina hendina, hné og fót 

þannig að línan liggur á milli þeirra, ásamt einni eða fleiri auka hreyfingu 

 - sjáanlegur snúningur í hrygg 

 - ekki alveg rétt úr handlegg eða fótlegg í láréttu plani 

 - fráfærsla á handlegg eða fótlegg 

(Frohm o.fl., 2012). 

 

4.3.1.8 Próf 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9  Snúningspróf á bol 

Tilgangur prófsins: Að meta snúning í bol með hrygg í beinni stöðu (Frohm o.fl., 2012). 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi situr á gólfi með fótleggi krossaða og hrygginn eins 

beinan og mögulegt er. Handleggir eru krosslagðir og haldið er um lárétta stöng sem er 

staðsett í hæð við efstu brún á bringubeini. Önnur stöng er staðsett lóðrétt milli fóta 
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þess sem prófaður er. Viðkomandi er svo beðinn um að draga saman herðablöðin 

þannig að stöngin sé í snertingu við brjóstkassa og snúa sér svo eins langt og 

mögulegt er í báðar áttir (Mynd 9) (Frohm o.fl., 2012). 

Viðmið: 

3 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - framkvæmir hægan snúning þangað til stöngin við brjóstkassa snertir 

lóðréttu stöngina 

2 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - framkvæmir hægan snúning meira en 45°, með stöng í snertingu við 

brjóstkassa. Stangirnar snertast ekki 

1 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - framkvæmir hægan snúning minni en 45°, með stöng í snertingu við 

brjóstkassa  

(Frohm o.fl., 2012). 

 

4.3.1.9 Próf 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Próf á hreyfanleika axlarliða 

Tilgangur prófsins: Að meta hreyfigetu í öxlum þar sem er samsett innsnúningur með 

aðfærslu og réttu og útsnúningur með fráfærslu og beygju. Þetta krefst eðlilegrar 

hreyfingar á herðablaði og réttu í brjóstbaki (Frohm o.fl., 2012). 
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Framkvæmd prófs: Viðkomandi stendur í uppréttri stöðu með mjaðmabreidd á milli 

fóta. Mæld er lengdin frá úlnlið að fingurgóm löngutangar. Hnefar eru krepptir á báðum 

höndum þannig að þumlar eru inni í lófum og á svo að reyna að setja hendurnar eins 

nálægt hvor annarri með því að fara með aðra hendina niður (innsnúningur, aðfærsla 

og rétta í öxl, beygja í olnboga) og hina upp (útsnúningur, fráfærsla og beygja í öxl, 

beygja í olnboga). Fjarlægðin á milli handa er svo mæld (mynd 10) (Frohm o.fl., 2012). 

Viðmið: 

3 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - minna en ein handarlengd á milli hnefa 

2 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - minna en ein og hálf handarlengd á milli hnefa 

1 stig: eftirfarandi viðmið þarf að vera uppfyllt 

 - ein og hálf handarlengd eða meira á milli hnefa 

(Frohm o.fl., 2012). 

 

4.3.1.10 Próf 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11 Hopp niður af kassa. Stöðugleiki og styrkur 

Tilgangur prófsins: Að meta stöðugleika og styrk í kringum hné, mjaðmir og hrygg. 

Framkvæmd prófs: Viðkomandi stendur á 30 cm kassa og lætur sig falla fram af 

kassanum, lendir djúpt og hoppar svo upp eins hátt og hann getur (Mynd 11). 



  

36 

Viðmið: 

3 stig: eftirfarandi viðmið þurfa að vera uppfyllt 

 - mjaðmir, hné og ökklar í beinni línu 

 - hné beint yfir tám alla hreyfinguna 

 - enginn inn- né útsnúningur í mjöðmum 

 - enginn snúningur í bol 

 - jafn þungi á báðum fótum 

2 stig:  

 - hné leita aðeins inn á við í neðstu stöðu eða rétt fyrir eða eftir neðstu stöðu 

 - enginn inn- né útsnúningur 

1 stig: 

 - hné leita mikið inn á við í neðstu stöðu eða rétt fyrir eða eftir neðstu stöðu 

 

4.4 Úrvinnsla og tölfræði 

Notuð var lýsandi tölfræði til að gera grein fyrir niðurstöðum endurbætts níu þátta 

skimunarprófs annars vegar og niðurstöðum spurningalistans hins vegar.  

One-way ANOVA með Bonferroni eftirprófi var notað til að bera saman aldur, hæð, 

þyngd og BMI leikmanna í mismunandi leikstöðum. T-próf var notað til að kanna hvort 

marktækur munur væri á heildarskori í skimunarprófi milli þátttakenda sem höfðu 

einhver meiðsli þegar spurningalistinn var lagður fyrir og hinna sem voru meiðslalausir. 

Einnig til að kanna hvort munur væri heildarskori þátttakenda með sögu um meiðsli í 

ökkla, hnjám, baki og öxlum og þeirra sem ekki höfðu sögu um slík meiðsli. Chi 

squared test var notað til að kanna hvort samsvörun finnist milli undirþátta 

skimunarprófsins og núverandi einkenna svo og fyrri meiðsla í sama líkamshluta. 

Marktektarmörk verða sett ≤ 0,05. 
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5  Niðurstöður 

5.1 Þátttakendur 

48 leikmenn úr 5 liðum efstu deildar kvenna í handknattleik tóku þátt í rannsókninni. 

Þátttakendur voru á aldrinum 16-35 ára, hæð þeirra á bilinu 1,63-1,86 m, þyngd 58-84 

kg og BMI 17-26. Marktækur munur var á þyngd milli línumanna og hornamanna, en 

meðalþyngd línumanna var 10,97 kg hærri en hornamanna, p<0,003. Einnig var 

marktækur munur á BMI milli hornamanna og leikmanna í öðrum stöðum. Meðal BMI 

hjá hornamönnum er 9,40 kg/m2 lægri en hjá línumönnum, 8,23 kg/m2 lægri en hjá 

markmönnum og 6,14 kg/m2 lægri en hjá útileikmönnum, p<0,001. Ekki fannst 

marktækur munur á milli annarra þátta. 

 

Tafla 1 Fjöldi leikmanna, aldur, hæð, þyngd og BMI eftir leikstöðum og í heild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðal fjöldi tímabila sem þátttakendurnir í rannsókninni höfðu spilað með 

meistaraflokki var 5,5 tímabil og var dreifingin allt frá 1 tímabili upp í 18 tímabil. 7 

leikmenn höfðu leikið 10 eða fleiri tímabil í meistaraflokki (7 leikmenn æfðu með 2 

flokkum en 6 spiluðu með 2 flokkum). Af 48 þátttakendum voru 11 án meiðsla þegar 

þeir svöruðu spurningalistanum. Þeir 37 leikmenn áttu við einhver meiðsli að stríða, 

skráðu samtals 54 meiðsli. Af þessum 37 leikmönnum skráðu 21 eitt meiðsl, 15 tvenn 

meiðsli og 1 þrenn meiðsli. Algengust voru meiðsli í öxlum (n=13; 24%), 

mjóbaki/mjaðmagrind (n=10; 19%), ökklum (n=7; 13%) og hnjám (n=7; 13%). Þessi 

meiðsli voru þó mjög misjöfn og höfðu mis mikil áhrif á þátttöku leikmanna á æfingum 

og í leik. 

Þessir 48 þátttakendur í rannsókninni skráðu samtals 216 fyrri meiðsli, 106 á neðri 

útlimum (49%), 76 á efri útlimum (35%) og 34 á bol (16%). Hver þátttakandi skráði allt 

frá einum fyrri meiðslum upp í 15 fyrri meiðsli. Algengast var að þátttakendur skráðu 2 

(n=10) eða 3 (n=10) fyrri meiðsli. Þegar skoðuð voru fyrri meiðsli þátttakenda voru 

ökklameiðsl algengust (n=39; 18%), meiðsli í hönd/fingrum (n=25; 12%), axlarmeiðsli 

   fjöldi (N)       aldur  +/- SD 
      
hæð  +/- SD 

           
þyngd  +/- SD    BMI  +/- SD 

Markmenn 8 22,25 (3,58) 1,75 (0,06) 70,13 (5,62) 22,99 (2,43) 

Hornamenn 13 22,23 (4,11) 1,67 (0,03) 63,69
* 

(3,77) 22,91
+ 

(1,50) 

Línumenn 6 21,00 (2,53) 1,76 (0,06) 74,67 (6,44) 24,03 (1,12) 

Útileikmenn 21 21,62 (4,32) 1,73 (0,05) 69,43 (6,88) 23,17 (1,42) 
 

Meðaltal allir 48 21,81 (3,87) 1,72 (0,06) 68,65 (6,70) 23,18 (1,60) 
*
Marktækt léttari en línumenn (p<0,003) 

+
Marktækt lægra BMI en hjá öðrum leikmönnum (p<0,001) 
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(n=22; 10%), hnémeiðsli (n=21; 10%), olnbogameiðsl (n=18; 8%) og meiðsli í mjóbaki 

og mjaðmagrind (n=17; 8%). Einnig er athyglivert að sjá að þau meiðsli sem valda hve 

lengstri fjarveru frá íþróttinni eru hnémeiðsli. Af þeim meiðslum sem orsaka fjarveru í 7 

mánuði eða meira eru 5 hnémeiðsli, 2 ökklameiðsli, 1 fótameiðsli, 1 meiðsli í hálsi og 1 

axlarmeiðsli (Tafla 2). 

 

Tafla 2 Fyrri meiðsli og tímalengd fjarveru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðaltals lokaskor úr skimunarprófinu var 21,23 +/- 3,05 stig (af 30 mögulegum) og 

var dreifingin frá 14-27 stigum. Flestir voru með heildarskor 22 stig (n=7) og 24 stig 

(n=7), 21 stig (n=6) og 18 stig (n=6). Athyglisvert er að skoða niðurstöður úr hverju 

prófi fyrir sig. Í prófi 4 er mjög afgerandi hve margir fá 3 stig af 3 mögulegum (n=42; 

87,5%) og í prófum 6,8 og 9 fær um helmingur þátttakenda fullt hús stiga (mynd 12). Í 

prófi 2 er einnig afgerandi hve margir fá 0 og 1 stig af 3 mögulegum. Í prófi 1 er 

dreifingin milli þeirra sem fá 1, 2 og 3 stig mjög jöfn. Ef skoðuð er stigagjöf í öllum 

prófunum 10 er algengast í þeim flestum að þátttakendur skori 2-3 stig af 3 mögulegum 

(mynd 12). 

 

 

 

 

  <1 mán 

1-3 

mán 

4-6 

mán 

7-9 

mán 

10-12 

mán 

12mán 

+ 

 

samtals 

Fótameiðsl 6 2 1 1 0 0 

 

10 

Ökklameiðsl 8 24 5 0 0 2 

 

39 

Leggmeiðsl 6 7 1 0 0 0 

 

14 

Hnémeiðsl 7 6 3 2 1 2 

 

21 

Lærmeiðsl 8 6 0 0 0 0 

 

14 

Mjaðmarmeiðsl 3 4 1 0 0 0 

 

8 

Meiðsl í mjóbaki/mjaðmagrind 8 7 2 0 0 0 

 

17 

Meiðsl í brjóstbaki/brjóstkassa 4 4 1 0 0 0 

 

9 

Meiðsl í hálsi 4 3 0 1 0 0 

 

8 

Axlarmeiðsl 11 9 1 0 0 1 

 

22 

Upphandleggsmeiðsl 1 0 0 0 0 0 

 

1 

Olnbogameiðsl 13 4 1 0 0 0 

 

18 

Framhandleggsmeiðsl 1 2 1 0 0 0 

 

4 

Úlnliðsmeiðsl 4 2 0 0 0 0 

 

6 

Meiðsl í hönd/fingrum 7 18 0 0 0 0 

 

25 

Samtals 91 98 17 4 1 5 

 

216 
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Mynd 12 Stigagjöf í öllum 10 prófum 

 

5.1.1 Áhrif núverandi meiðsla á heildarskor 

Heildarskor skimunarprófsins var borið saman milli þeirra þátttakenda sem áttu við 

meiðsli að stríða þegar spurningalistinn var lagður fyrir (20,76 +/- 2,95) og hinna sem 

ekki áttu við nein meiðsli að stríða á þeim tímapunkti (22,82 +/- 2,96). Í ljós kom að þeir 

þátttakendur sem ekki áttu við nein meiðsli að stríða á þessum tímapunkti voru með 

marktækt hærra heildarskor en þeir sem áttu við meiðsli að stríða (p<0,05). Lægsta 

skor úr hópi þeirra sem ekki átti við meiðsli að stríða var 17 og hæsta 27 en í hópi 

þeirra sem áttu við einhver meiðsli að stríða var lægsta skor 14 og hæsta 26.  

 

5.1.2 Áhrif fyrri meiðsla á heildarskor 

5.1.2.1 Ökkli 

Ekki var marktækur munur á þeim sem höfðu meiðst á ökkla og þeim sem aldrei höfðu 

meiðst á ökkla með tilliti til heildarskors úr skimunarprófinu (p=0,48). Þeir sem ekki 

höfðu meiðst á ökkla voru 9 á móti 39 sem höfðu meiðst.   
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5.1.2.2 Hné 

Ekki var marktækur munur á þeim sem höfðu meiðst á hné og þeim sem aldrei höfðu 

meiðst á hné með tilliti til heildarskors úr skimunarprófinu (p=0,86). Þeir sem ekki höfðu 

meist á hné voru 27 á móti 21 sem höfðu meiðst. 

 

5.1.2.3 Mjóbak / mjaðmagrind 

Ekki var marktækur munur á þeim sem höfðu meiðst og þeim sem aldrei höfðu meiðst í 

mjóbaki eða mjaðmagrind með tilliti til heildarskors úr skimunarprófinu (p=0,38). Þeir 

sem ekki höfðu meiðst í mjóbaki/mjaðmagrind voru 31 á móti 17 sem höfðu meiðst. 

 

5.1.2.4 Axlir 

Ekki var marktækur munur á þeim sem höfðu meiðst í öxl og þeim sem aldrei höfðu 

meiðst í öxl með tilliti til heildarskors úr skimunarprófinu (p=0,85). Þeir sem ekki höfðu 

meiðst í öxlum voru 26 á móti 22 sem höfðu meiðst.  

 

5.1.3 Áhrif fyrri meiðsla á skor í hverju prófi 

5.1.3.1 Ökkli 

Hvergi var marktækur munur á niðurstöðum hjá þátttakendum með fyrri sögu um 

ökklameiðsli miðað við þátttakendur sem ekki höfðu sögu um þessi meiðsli. 

Tafla 3 Ökkli – niðurstöður prófa 

 

 

 

 

5.1.3.2 Hné 

Hvergi var marktækur munur á niðurstöðum hjá þátttakendum með fyrri sögu um 

hnémeiðsli miðað við þátttakendur sem ekki höfðu sögu um þessi meiðsli. 

Tafla 4 Hné – niðurstöður prófa 

 

 

 

 

 

 

 

 Ökkli Próf 1 Próf 2 Próf 3 Próf 4 Próf 5 Próf 6 Próf 7 Próf 8 Próf 9 Próf 10 

p-tala 1 0,776 0,250 0,382 0,387 1 1 1 0,811 0,530 

 

 

 Hné Próf 1 Próf 2 Próf 3 Próf 4 Próf 5 Próf 6 Próf 7 Próf 8 Próf 9 Próf 10 

p-tala 0,290 0,367 0,250 0,552 0,589 0,494 0,73 0,383 0,589 0,860 
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5.1.3.3 Mjóbak / mjaðmagrind 

Marktækur munur var á niðurstöðum úr prófi 5 hjá þátttakendum með fyrri sögu um 

meiðsli í mjóbaki/mjaðmagrind miðað við þátttakendur sem ekki höfðu sögu um þessi 

meiðsli (p=0,033). Einnig virðist vera einhver tilhneiging í prófi 4 en þar er p=0,06. Ekki 

var marktækur munur í öðrum prófum.  

Tafla 5 Mjóbak / mjaðmagrind – niðurstöður prófa 

 

 

 

 

 

5.1.3.4 Öxl 

Hvergi var marktækur munur á niðurstöðum hjá þátttakendum með fyrri sögu um 

axlarmeiðsli miðað við þátttakendur sem ekki höfðu sögu um þessi meiðsli. 

Tafla 6 Öxl – niðurstöður prófa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Mjóbak 

/mjaðmagrind Próf 1 Próf 2 Próf 3 Próf 4 Próf 5 Próf 6 Próf 7 Próf 8 Próf 9 Próf 10 

p-tala 0,640 0,689 0,671 0,060 0,033* 0,290 0,935 1 0,813 0,675 

 

 

 Öxl Próf 1 Próf 2 Próf 3 Próf 4 Próf 5 Próf 6 Próf 7 Próf 8 Próf 9 Próf 10 

p-tala 0,762 0,815 0,675 0,443 0,383 0,124 0,741 0,780 0,546 0,451 
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6 Umræður 

6.1  Tilgangur rannsóknar og helstu niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort stoðkerfiseinkenni og fyrri meiðsli 

handknattleikskvenna í efstu deild á Íslandi hefði áhrif á niðurstöður úr endurbættu níu 

þátta skimunarprófi. Rannsóknarspurningarnar beindust annars vegar að því hvort 

hægt væri að finna samhengi milli núverandi meiðsla og heildarskors og hins vegar fyrri 

meiðsla og  heildarskors og fyrri meiðsla og skors úr hverju prófi fyrir sig. Niðurstöður 

benda til þess að samhengi sé á milli núverandi meiðsla og heildarskors en ekki er eins 

skýrt hvert samhengið er á milli fyrri meiðsla og heildarskors sem og skors úr hverju 

prófi fyrir sig.  

 

6.2 Þátttakendur 

Af þeim 48 þátttakendum sem tóku þátt voru leikmenn úr öllum stöðum, þ.e. 8 

markmenn, 13 hornamenn, 6 línumenn og 21 útileikmaður. Athyglivert var að sjá að 

hornamenn voru marktækt léttari en línumenn og með marktækt lægra BMI en 

leikmenn í öllum hinum leikstöðunum. Þetta eru þó niðurstöður sem gera mátti ráð fyrir 

þar sem hornamenn eru yfirleitt lágvöxnustu og léttustu leikmenn liðanna enda þurfa 

þeir að vera hraðir, snöggir og hafa mikinn stökkkraft. Línumenn þurfa aftur á móti að 

vera sterkir og geta haldið blokk svo þeir eru yfirleitt stórir og sterkir.  

Í rannsókn Elís Þórs voru svipaðar niðurstöður en þar voru hornamenn marktækt 

léttari en aðrir leikmenn á vellinum og línumenn með marktækt hærra BMI en 

hornamenn (Elís Þór Rafnsson, 2010). 

 

6.3 Meiðsli 

Athyglivert var að sjá að ökklameiðsli (18%) voru algengust, því næst meiðsl í hönd og 

fingrum (12%), þá axlarmeiðsl (10%), hnémeiðsl (10%), olnbogameiðsl (8%) og meiðsl 

í mjóbaki og mjaðmagrind (8%). Önnur meiðsl voru mun sjaldgæfari. Langevoort o.fl. 

(2007) fundu út að flest meiðsli urðu á höfði (23%), hné (13%), ökkla (11%), hendi (8%) 

og læri (8%) sem er frábrugðið niðurstöðum þessarar rannsóknar að talsverðu leiti, en 

Langevoort o.fl. skoðuðu meiðsli á nokkrum stórmótum yfir stuttan tíma þar sem 

líklegra er að meira sé um bráð meiðsli í stað álagsmeiðsla. Meiðsli í öxlum eru í 

flestum tilfellum álagsmeiðsli og má vera að þar sé að finna skýringu á því af hverju fá 

axlarmeiðsl voru í rannsókn Langevoort o.fl. (2007). Rannsókn Dirx o.fl. (1992) sýndu 

hins vegar fram á að meiðsli í neðri útlimum væru algengust og þar af væru 35% 

ökklameiðsli og 16% hnémeiðsli.  
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Í þessari rannsókn voru meiðsl á neðri útlimum fleiri en á efri útlimum eða 49% á 

móti 35% sem samsvarar til niðurstaðna fyrri rannsókna. Í rannsókn Seil o.fl. (1998) 

voru meiðsli á neðri útlimum 54% á móti 40% á efri útlimum. Langevoort o.fl. (2007) 

sýndu fram á að meiðsli í neðri útlimum væru 42% og meiðsli í efri útlimum 18%. Einnig 

var athyglivert að skoða fjarveru frá iðkun vegna meiðslanna en lang flest meiðslin 

héldu viðkomandi frá iðkun í 0-3 mánuði eða 87,5%. Af þeim 10 meiðslum sem héldu 

viðkomandi frá iðkun í 7 mánuði eða meira var helmingur hnémeiðsl sem gefur það til 

kynna að hnémeiðsl séu einna alvarlegustu meiðslin, þ.e. valda mestri fjarveru, en 

rannsóknir hafa einnig sýnt að hnémeiðsl eins og krossbandaslit flýta oft fyrir 

slitbreytingum í hné (Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro o.fl. 

2009).   

6.4 Skimunarpróf 

Hæsta mögulega skor í endurbættu níu þátta skimunarprófi er 30 stig. Hver æfing er 

skoðuð sérstaklega og veikleikar greindir.  Rannsókn Frohm o.fl. (2012) sýndi fram á 

að prófið er áreiðanlegt tæki til að skima færni íþróttamanna. Frohm o.fl. settu fram 

tilgátu um að þeir sem skoruðu undir 67% af heildarskori væru í meiri hættu á að 

meiðast en ekki er vitað hvort hærra skor á þessu prófi minnki líkurnar á meiðslum eða 

komi í veg fyrir þau. 

Þar sem prófið metur hreyfimunstur í flóknum hreyfingum en skoðar ekki sérstök 

próf fyrir einn lið, heldur fyrir samsettar hreyfingar, er mikilvægt að hafa í huga að ef 

viðkomandi finnur fyrir verk í einhverju prófi er ráðlagt að skoða það nánar með öðrum 

prófum. Prófið er þægilegt í notkun og tekur ekki nema í mesta lagi 30 mínútur fyrir 

prófanda sem hefur þekkingu og reynslu af notkun prófsins. Hins vegar verður að hafa 

það í huga að íþróttagreinar setja mismunandi kröfur á leikmenn og því hentar þetta 

próf íþróttagreinum mis vel. Þetta próf er samt gott sem grunnur en hugsanlega væri 

ráð að nota önnur sérhæfðari próf samhliða.  

Meðaltals lokaskor úr skimunarprófinu var 21,23 stig af 30 mögulegum. Hæsta skor 

var 27 en lægsta 14. Flestir voru með heildarskor 22 (n=7) og 24 (n=7) en næst flestir 

21 stig (n=6) og 18 stig (n=6). Athyglisvert er að skoða niðurstöður úr hverju prófi fyrir 

sig. Í prófi 1 vekur athygli að sjá hve jöfn dreifing er á því hve mörg stig þátttakendur fá, 

en prófið tekur til gríðarlega margra þátta. Þættir sem hafa m.a. áhrif á skor úr þessu 

prófi eru hreyfanleiki í ökklum, teygjanleiki á kálfavöðvum, hreyfanleiki í öxlum og 

brjóstbaki og stöðugleiki í mjóbaki. Í prófi 2 er mjög afgerandi hve margir fá ekki nema 

1 stig af 3 mögulegum og þó nokkrir sem fá 0 stig. Hugsanleg skýring á þessu er sú að 

styrkur í læri, rassi og bol er ekki nægilegur auk þess sem stöðugleiki í kringum 

mjaðmagrind, hné og ökkla er ekki nægilega góður. Í prófi 3 fá lang flestar 2 stig af 3 
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mögulegum en þar er aðallega stöðugleiki í bol og jafnvægi sem skýrir niðurstöðuna. Í 

prófi 4 fá flestar, eða 87,5%, 3 stig af 3 mögulegum sem segir okkur það að stærstur 

hluti handknattleikskvenna hefur góðan hreyfanleika aftan í læri og kálfa. Í prófi 5 fá 

mjög fáar 3 stig af 3 mögulegum en prófið gerir mjög miklar kröfur og þarf viðkomandi 

að búa yfir miklum styrk og stöðugleika í bol til að uppfylla öll skilyrði. Í prófi 6 fær um 

helmingur þátttakenda 3 stig en prófið metur stöðugleika og styrk í bol í armbeygju. Í 

prófi 7 fær rúmlega helmingur 2 stig af 3 en miklar kröfur eru gerðar í þessu prófi. 

Viðkomandi þarf að búa yfir miklum styrk og stöðugleika í bol til að geta lyft 

gagnstæðum handlegg og fæti með mjög lítinn undirstöðuflöt án þess að missa stöðu á 

bol. Algengast var að þátttakendur næðu ekki að halda mjóbaki í eðlilegri stöðu og 

mjaðmagrind stöðugri. Í prófi 8 er helmingur þátttakenda með 3 stig og hinn 

helmingurinn með 2 stig sem segir okkur að þátttakendur eru ekki með nægilega góða 

hreyfigetu í hrygg. Sama er að segja um próf 9 sem segir okkur að hreyfanleiki í öxlum 

er sömuleiðis ekki nægilega góður, en í flestum tilfellum þar sem þátttakendur fengu 

ekki fullt hús stiga var munur á milli hliða og í lang flestum tilfellum var það þannig að 

þátttakendur skoruðu lægra þegar skothendin fór í innsnúning, aðfærslu og réttu. Í prófi 

10 fá flestir 2 stig af 3 mögulegum, en í flestum tilfellum var það vegna þess að staða á 

hnjám við lendingu var ekki góð og leituðu hnén að miðju. Líkleg skýring á þessu er sú 

að stöðugleiki í mjöðmum, hnjám og ökklum er ekki nægilega góður. 

 

6.5 Spurningalisti 

Spurningalistinn var hannaður af rannsakanda en ekki gafst tími til að prófa hann áður 

en mælingar hófust. Spurningalistinn er skipulega uppsettur en hins vegar er hann 

mjög langur. Ekki var nógu skýrt hvað ætti að skrá sem meiðsli og því er hætt við því 

að sumir hafa skráð meiðsli sem aðrir með svipuð einkenni hafi ekki skráð. Einnig hefði 

mátt takmarka meiðslin við ákveðinn tíma, þ.e. fara ekki lengra aftur í tímann en ár eða 

2. Eftir þann tíma ættu leikmenn að vera búnir að jafna sig alveg af meiðslunum og þau 

ættu þar af leiðandi ekki að hafa áhrif á hreyfimunstur þeirra.  

 

6.6 Áhrif núverandi meiðsla á heildarskor 

Athyglivert var að sjá að aðeins 11 af 48 þátttakendur voru alveg meiðslafríir þegar þeir 

komu í mælingu en 37 þátttakendur áttu við einhver meiðsli að stríða á þeim 

tímapunkti, sem er mjög hátt hlutfall eða 77%. Þessi meiðsli voru mis mikil en í flestum 

tilfellum voru þetta meiðsli sem héldu viðkomandi ekki frá iðkun, a.m.k. ekki að öllu leiti. 
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Í einhverjum tilfellum höfðu þessi meiðsli þó klárlega áhrif á leikmanninn að einhverju 

leiti og orsökuðu ýmis óþægindi.  

Notað var t-próf til að bera saman heildarskor hjá annars vegar þeim sem áttu við 

einhver meiðsli að stríða og hins vegar þeim sem voru meiðslafríir. Marktækur munur 

var á milli þessara tveggja hópa sem styður tilgátur rannsakanda. Eðlilegt er að þeir 

sem eru meiddir beiti sér ekki að fullu, til að hlífa meidda svæðinu og fái þar af leiðandi 

ekki eins hátt á prófinu. Þetta fer þó mikið eftir því um hvernig meiðsli er að ræða. Sum 

meiðsli geta haft áhrif í mörgum prófum og hafa þannig meiri áhrif á heildarskor 

prófsins. Sem dæmi má nefna hnémeiðsli en þau gætu haft mikil áhrif á heildarskor 

prófsins þar sem mikið mæðir á hnéliðnum í mörgum prófum. Sama má segja um 

meiðsl í mjóbaki en þau gætu haft mikil áhrif á heildarskor prófins sökum þess hve þau 

hafa mikil áhrif í mörgum prófum og þar af leiðandi einnig á heildarskor. Önnur meiðsli 

eins og t.d. meiðsli á fingrum eða hendi hafa minni áhrif á heildarskor ein og sér, þar 

sem ekki mæðir á fingrum og hendi í mörgum prófum. 

 

6.7 Áhrif fyrri meiðsla á heildarskor 

Notað var t-próf til að bera saman heildarskor hjá þeim þátttakendum sem höfðu sögu 

um fyrri meiðsli í ákveðnum líkamspörtum og þeim sem ekki höfðu sögu um þessi 

meiðsli. Þar sem allir þátttakendur höfðu einhversskonar meiðslasögu var ákveðið að 

velja úr ökklameiðsli, hnémeiðsli, meiðsli í mjóbaki og mjaðmagrind og axlarmeiðsli. 

Þetta eru þau meiðsli sem voru hvað algengust og þeir liðir sem mest reynir á í 

skimunarprófinu.  

Niðurstöður voru ekki marktækar hjá neinum af þessum meiðslahópum. Líkleg 

skýring á því er sú að meiðslin voru allt frá því að vera tiltölulega nýleg í það að vera 

nokkurra ára gömul, auk þess sem alvarleiki meiðslanna var mjög misjafn. Sum 

meiðslin orsökuðu mjög stutta fjarveru, eða minna en 1 mánuði, en önnur mun lengri, 

eða allt frá nokkrum mánuðum upp í ár. Í þeim tilfellum sem mjög langt var um liðið frá 

meiðslunum má gera ráð fyrir að viðkomandi hafi verið búinn að jafna sig að mestu, 

eða alveg og þar af leiðandi gætti ekki áhrifa þeirra á prófið. Sama má segja um sum 

minniháttar meiðsli sem voru skráð, en líklegt er að þau hafi ekki skilið eftir sig það 

mikla eftirmála, eins og t.d. ójafnvægi í styrk, liðleika o.fl., að áhrifa gætti á prófið.  

 

6.8 Áhrif fyrri meiðsla á skor úr hverju prófi 

Notaðar var 2*4 töflur og kí-kvaðrat próf til að skoða niðurstöður úr hverju prófi fyrir sig 

og bera saman þá þátttakendur sem áttu við fyrri meiðsli að stríða á ákveðnum 
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líkamsparti við þá sem ekki áttu við meiðsli að stríða á þessum stöðum. Valin voru 

ökklameiðsli, hnémeiðsli, meiðsli í mjóbaki og mjaðmagrind og axlarmeiðsli  og var það 

gert vegna algengi þessara meiðsla og þar sem líklegast þótti að þau hefðu áhrif á 

prófin.  

Athyglivert er að einungis var marktækur munur á niðurstöðum úr prófi 5 hjá þeim 

sem höfðu sögu um meiðsli í mjóbaki eða mjaðmagrind, miðað við þá sem ekki höfðu 

sögu um þessháttar meiðsli. Þessar niðurstöður eru í samræmi við tilgátur 

rannsakanda þar sem viðbúið er að þeir einstaklingar sem ekki eru næginlega sterkir í 

kviðvöðvum og hafa ekki næginlegan stöðugleika við hryggsúlu þrói frekar með sér 

bakvandamál. Einnig virðist vera einhver tilhneiging hjá þeim sem höfðu sögu um 

meiðsli í mjóbaki eða mjaðmagrind til þess að skora lægra í prófinu, en þeim sem ekki 

hafa sögu um þessi meiðsli. Hins vegar gætu þessi próf hafa slegið út af tilviljun en 

þegar svona mörg tölfræðipróf eru keyrð má alltaf búast við að 1-2 próf geti slegið út 

marktækt. Aðrar niðurstöður voru ómarktækar, en fyrirfram var búist við að niðurstöður 

úr fleiri prófum hefðu tengsl við fyrri meiðsli.  

 

6.9 Takmarkanir rannsóknar 

Erfitt reyndist að fá þátttakendur og sýndu fáir leikmenn úr hverju liði sem boðin var 

þátttaka áhuga á henni, þó það hafi verið nokkuð misjafnt milli liða.Í hverju liði var 14-

20 leikmönnum boðin þátttaka en að jafnaði tóku aðeins 9-10 af þeim þátt. Þess vegna  

má alltaf spurja sig hvort niðurstöður hefðu verið aðrar ef fleiri leikmenn hefðu fengist úr 

hverju liði. Einnig var úrtakið lítið eða ekki nema 48 þátttakendur. Gott hefði verið að 

vera með stærra úrtak, sérstaklega þar sem þátttökuskilyrðin voru mjög víð og í raun 

einu skilyrðin þau að vera leikmaður í einu af þeim 5 liðum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Hópur þátttakenda var engu að síður mjög fjölbreyttur. 

Mælingar voru framkvæmdar á mismunandi tíma dags og ástand þátttakenda því 

misjafnt við framkvæmd mælinga. Sumar komu eldsnemma að morgni meðan aðrar 

komu seint að kvöldi. Sumar komu í mælingu beint eftir æfingu eða leik og voru þar af 

leiðandi þreyttar sem gæti hafa haft áhrif á niðurstöður mælinga. Skráning meiðsla og 

skilgreining var ekki nægilega góð þar sem ekki var nógu skýrt hvað ætti að skrá sem 

meiðsli þar sem túlkun einstaklinga á meiðslum er misjöfn hefði verið ráðlegt að 

skilgreina þau í upphafi. Einnig hefði mátt setja reglur um það hversu gömul meiðsli 

ætti að skrá þar sem mjög gömul meiðsli hafa líklegast ekki mikil áhrif á hreyfimunstur 

sökum þess að viðkomandi ætti að vera búinn að jafna sig alveg af þeim. 
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6.10 Framtíðarrannsóknir 

Þar sem endurbætt níu þátta skimunarpróf hefur ekki verið rannsakað áður leikur ekki 

vafi á að framtíðarrannsóknir bjóða upp á mjög mikið. Dæmi um áhugaverðar 

rannsóknir sem hægt væri að framkvæma eru: 

Samskonar rannsókn þar sem tekið væri tillit til takmarkana þessar rannsóknar, 

eins og stærð úrtaks, skilgreiningu meiðsla, skráningu o.fl. 

Rannsókn þar sem niðurstöður úr prófinu væru bornar saman á milli kynja, liða, 

leikstaða, aldurs og svo mætti lengi telja.  

Rannsókn þar sem prófið væri framkvæmt í upphafi tímabils og fylgst með 

þátttakendum yfir heilt tímabil og meiðsli skráð og skoðað hvort einhver 

tengsl séu á milli þeirra meiðsla sem verða og niðurstaðna úr 

skimunarprófinu. 

Rannsókn þar sem skoðað er hversu næm prófin eru á að meta það sem þau í 

raun eiga að meta. 

Rannsókn til að athuga hvort hægt sé að nota prófið til að spá fyrir um ákveðin 

meiðsli. 

Rannsókn þar sem skoðað er hvað þarf hátt skor á prófinu til að vera í minni 

hættu á að meiðast. 
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7  Lokaorð 

Handbolti er ein vinsælasta íþróttagreinin á Íslandi og voru skráðir iðkendur árið 2011  

7225. Íþróttin er mjög hröð og skemmtileg og eru miklar kröfur gerðar til leikmanna, 

bæði líkamlegar og andlegar. Sökum þess hve íþróttin er krefjandi á atgervi leikmanns 

eru meiðsli tiltölulega algeng og eru eitt aðal áhyggjuefni í íþróttinni. Þess vegna er 

mikilvægt að áhersla sé lögð á forvarnir meiðsla en þær spila stöðugt stærra hlutverk. 

Tilgangur forvarnaprófana er að sjá hvort verkir eða röng hreyfimunstur séu til staðar 

svo hægt sé að grípa inn í og leiðrétta þau. Skimunarpróf eru hugsuð til að skima 

íþróttamenn með það að markmiði að finna veikleika sem síðar gætu leitt til meiðsla.  

Þessi rannsókn skoðaði hvort stoðkerfiseinkenni og fyrri meiðsli 

handknattleikskvenna í efstu deild hefðu áhrif á niðurstöður úr endurbættu níu þátta 

skimunarprófi. Niðurstöður benda til þess að núverandi meiðsli hafi áhrif á heildarskor 

úr prófinu en þrátt fyrir að ekki hafi fundist marktækur munur á heildarskori og skori úr 

hverju prófi hjá þeim sem höfðu fyrri sögu um ökklameiðsli, hnémeiðsli, meiðsli í 

mjóbaki/mjaðmagrind og axlarmeiðsli og hjá þeim sem ekki höfðu sögu um þessi 

meiðsli má ekki fullyrða að fyrri meiðsli hafi ekki áhrif á niðurstöður prófins þar sem 

takmarkanir rannsóknarinnar voru talsverðar. 

Í ljósi þess hvað meiðsli eru algeng í íþróttinni er þörf á frekari rannsóknum og 

aðgerðum til að fyrirbyggja þau.  Endurbætt níu þátta skimunarpróf getur án efa verið 

vel til þess fallið. 
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