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Formáli 

Ég hef á mínum ferli sem handknattleiksmaður glímt við meiðsli á hné sem hafa 

haldið mér frá keppni í langan tíma. Af þessum ástæðum fannst mér vera 

spennandi að hafa hnémeiðsli meðal handknattleiksmanna sem umfangsefni mitt. 

Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni í Íþróttfræði BSc við tækni og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og gildir til 12 ECTS eininga. Leiðbeinandi 

var Elís Þór Rafnsson og á hann skilið bestu þakkir fyrir hjálpina og þann 

stuðning sem hann veitti mér í við skrifin.  
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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða helstu hnjámeiðsli í handknattleik sem 

orsakast vegna slysa, inngrip læknis og sjúkraþjálfara eftir að leikmenn hafa orðið 

fyrir meiðslum og aðkomu íþróttafræðinga og endurhæfingu.  

Mikið álag er á neðri útlimi í handknattleik og þá sérstaklega hnéliðinn. Hátt 

hlutfall meiðsla í handknattleik eru á neðri útlimum. Hraðar stefnubreytingar, 

harðar lendingar og snerting milli leikmanna eru einkennandi og verða 

alverlegustu meiðslin á hné oftast við þessar aðstæður. Alvarlegustu meiðslin geta 

orsakað langa endurhæfingu og fjarveru frá æfingum og keppni. 

Það er ljóst að fyrirbyggandi æfingar gegn hnjámeiðslum ættu að vera fastur liður 

í æfingaáætlunum hjá öllum handknattleiksmönnum og þá sérstaklega á meðal 

kvenna sem hafa mun hærri tilhneigingu að verða fyrir fremri krossbandaskaða 

heldur en karlmenn. 
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Inngangur 

Handknattleikur hefur verið ólympíuíþrótt síðan 1972 og er ein vinsælasta 

hópíþróttin í Evrópu á eftir knattspyrnu og körfubolta. Í keppni eru tvö lið sem 

innihalda 6 útileikmenn, einn markmann og skiptimenn. Á meðan leikmenn frá 

öðru liðinu sækja að marki reynir andstæðingurinn að verjast með ákveðinni tækni 

og taktík. Leikmönnum má skipta inn á af vild og eru spilaðir tveir 30 mínútna 

langir hálfleikar. Leikvöllurinn er 20x40 metrar (Seil, Rupp, Tempelhof og Kohn, 

1998). 

Handbolti er hröð íþrótt þar sem mikil snerting á sér stað milli leikmanna.  Íþróttin 

einkennist af endurteknum hreyfingum liða, miklu álagi á axlir og olnboga og 

reglulegu samstuði á milli andstæðinga. Stefnubreytingar og mikill hraði einkenna 

leikinn ásamt uppstökkum með hörðum lendingum. Jafnvel þó reglur séu til staðar 

til að gera leikinn sanngjarnan og öruggan eru leikmenn nokkuð berskjaldaðir fyrr 

meiðslum bæði vegna slysa og álags. Þrír algengir þættir sem orsaka meiðsli í 

handbolta eru kast, samstuð og lending eftir uppstökk eða gabbhreyfingar (Bere, 

Bahr og Popovic, 2014). 

1.1 Eðli meiðsla 

Til að að skilja eðli meiðsla þarf upplýsingar eins og nákvæma lýsingu á því hvað 

fór fram þegar meiðslin áttu sér stað, samskipti við andstæðing, hegðun 

íþróttamannsins og hreyfingu og helst einnig nákvæma lýsingu á hreyfingu og 

þeim krafti sem verkuðu á líkamann (Bere o.fl., 2014). 

Í handknattleik framkvæma leikmenn oft á sérstakan máta hopp, hlaup, fintur, 

stefnubreytingar og hvernig þeir bremsa sig niður. Þessir þættir setja aukið álag á 

ökkla og hné. Líkamlegar kröfur er miklar og virka áhættuþættir og áhættu 

hegðun gagnkvæmt á hvort annað. Orsakir skiptast í innri og ytri áhættuþætti 

(Neergaard og Andersen, 2008) 

Ytri þættir sem hafa áhrif á meiðsli í handknattleik: 

• Íþróttatengdir þættir (íþróttagen, æfingamynstur og ákefð, eðli íþróttar, 

hlutverk liðsfélaga og andstæðings, gæðastig, tímasetning á tímabili, staða 

á vellinum). 
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• Umhverfi (ástand undirlags, lýsing, öryggisráðstafanir, hitastig, loftraki, 

áhorfendur). 

• Búnaður (áhöld, öryggisbúnaður, annar búnaður, t.d. skóbúnaður) 

• Stjórnun leiks/dómarar (reglur, túlkun á reglum). 

• Þjálfari (æfingaraðferðir, viðhorf til íþróttaþátttöku, viðhorf til 

fyrirbyggjandi æfinga). 

Innri þættir:  

• Líkamlegt ásigkomulag (þol, styrkur, snerpa, teknísk geta, samhæfing, 

liðleiki, vöðva jafnvægi) 

• Andlegir þættir (hvatning, sjálfstraust, tilfinning, stöðuleiki, áhættuvilji, 

persónleiki, streitustjórnun) 

• Líkamsbygging (hæð, þyngd, stöðugleiki liða, hreyfanleiki liða, 

líkamsfita) 

• Aldur 

• Kyn  

(Neergaard og Andersen, 2008) 

Það krefst þekkingar á flóknu samspili á milli innri og ytri áhættu þátta til að 

öðlast skilning á afhverju leikmenn verða fyrir meiðslum. Þessir áhættuþættir og 

samspil milli þeirra getur lagt lóð á vogaskálarnar í átt á að gera íþróttamanninn 

næmnari fyrir meiðslum, þrátt fyrir að eitthvað ákveðin þurfi að eiga sér stað til að 

valda þeim (Bere o.fl., 2014). 

Áhættuþáttum getur einnig verið skipt niður í breytanlega og óbreytanlega þætti. 

Óbreytanlegir þættir eins og kyn og aldur skipta ekki sköpum, en að lágmarki þarf 

að skoða þætti sem geta mögulega verið breytilegir í gegnum líkamlega þjálfun og 

hegðun eins og styrk, jafnvægi eða liðleika.  Til að skilja að fullu ástæðu meiðsla 

er ekki nóg að greina bara innri og ytri áhættuþætti heldur þarf einnig að bera 

kennsl á áverkaganginn. Með öðrum orðum eru íþróttameiðsli samverkun frá 

mörgun flóknum áhættuþáttum og atburðum þar sem aðeins hluti þeirra hefur 

verið greindur. Meeuwisse flokkar innri áhættuþættina sem fyrirliggjandi þætti 

sem verka frá innan og geta þeir verið nauðsynlegir, en sjaldan nógu miklir til að 

framkalla meiðsli. Í þessu módeli verka ytri áhættuþættir á fyrirliggjandi 

íþróttamann að utan og eru skilgreindir sem þeir þættir sem orsaka meiðsli (mynd 
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1.) Meeuwisse modelið getur verið notað til að útlista samverkun milli áhættuþátta 

og þátttöku þeirra í að valda meiðslunum (Bahr og Holme, 2003). 

 

 

Mynd 1. Líkan hannað af Willem Meeuwisse sem lýsir vel samspili innri þátta íþróttamanna við 

utanaðkomandi þætti sem og kröfum og eðli íþróttagreinar, en þessir þættir geta haft áhrif á tíðni 

meiðsla (Elís Þór Rafnsson, 2010) 

Það er vel þekkt að handboltameiðsli eru mun algengari í leikjum heldur en á 

æfingum. Þetta má rekja til meiri ákefðar í leik, ágengri hegðunar og meiri 

snertinga milli leikmanna (Bere, Bahr og Popovic, 2014). Það virðist eiga við 

bæði um stórmót sem og deildarkeppnir liða yfir heilt keppnistímabil en 

samkvæmt Seil o.fl. (1998) var meiðslatíðni 16 þýskra áhugamannaliða 14,3 

meiðsl á hverja 1000 leiktíma í leikjum miðað við 0,6 meiðsl á hverja 1000 

æfingatíma. 

Meiðslatíðni eru að minnsta kosti 10 sinnum hærri í leik heldur en á æfing 

(Wedderkopp, 1999, 2003; Henke, 2005) og burt séð frá aldri, kyni og gæðum 

gerast flest meiðsli á neðri limum (Wedderkopp o.fl., 1997, 1999, 2003; Seil o.fl., 

1998). Algengustu meiðslin almennt vegna slysa eru tognanir, þar sem hné, ökkli 

og fingur verða ofast fyrir skaða (Froböse o.fl., 1996; Wedderkopp o.fl., 1997; 

Seil o.fl.,1998; Olsen o.fl., 2006.) 

Innri	  

áhættuþættir:	  

Aldur	  
Kyn	  
Líkamssamsetnin
g	  (t.d.	  massi,	  BMI,	  
beinþéttni)	  
Heilsufarssaga	  
(t.d.	  stöðugleiki	  
liða,	  fyrri	  meiðsli)	  
Líkamlegt	  atgervi	  
(t.d.	  vöðvastyrkur,	  
úthald,	  liðleiki).	  
Ósamræmi	  (t.d.	  í	  
vöðvastyrk,	  
liðleika)	  
Tæknikunnátta	  
(t.d.	  jafnvægi,	  
samhæfing)	  

Utanaðkomandi	  
áhættuþættir:	  
	  
Mannlegir	  þættir	  
(s.s.	  dómarar,	  
mótherjar)	  
Öryggisútbúnaður	  
(t.d.	  hjálmar,	  
legghlífar)	  
Útbúnaður	  (skíði,	  
skór)	  
Umhverfisþættir	  
(þ.e.	  veður,	  
undirlag)	  

Aðstæður	  við	  
iðkun:	  
	  
Leikstaða	  á	  velli	  

Æfinga-	  og	  
leikjaáætlun	  

Hreyfingar	  
liðamóta	  	  

Kraftar	  sem	  verka	  
á	  liðamót	  

Móttækilegur	  

fyrir	  
meiðslum	  

Íþróttamaður	  

Í	  áhættu	  

Meiðsli	  
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Samkvæmt aðskildum rannsóknum sem Junge og félgar, Langevoort og félagar og 

Holdhaus framkvæmdu á árunum 2005 til 2009 er mar algengara í mikilvægum 

keppnum meðal afreksmanna. Óháð aldri, kyni og styrkleikaflokki leikmanna, 

hafa leikmenn meiri tilhneigingu til að meiðast á neðri búk þar sem hné liðurinn 

verður fyrir mestum áhrifum. Konur hafa klárlega meiri tilhneigingu að meiðast á 

hné án snertingar og er það líklega vegna vöntunar á neuromuscular stjórnun, auk 

þess að vera með hreyfanlegri liðamót og minni spennu í vöðvum (Luig og 

Henke, 2011). 

1.2 Meiðsli á stórmótum í Handknattleik 

Rannsókn var gerð á meiðslum á 6 stórmótum bæði meðal karla og kvenna í 

handknattkleik á tímabilinu 2001 til 2004. Markmiðið var að greina óhöpp, 

kringumstæður og einkenni meiðsla í handbolta á stórmótum. Sjúkraþjálfarar 

þeirra liða sem tóku þátt tilkynntu um öll þau meiðsli sem leikmenn urðu fyrir. 

Meiðsli voru skilgreind sem hvers lags líkamlegir kvillar sem kröfðust athygli 

sjúkraþjálfara eða lækna. Ekki skipti máli hverjar afleiðingarnar voru, með tilliti 

til fjarveru frá leikjum eða æfingum. Á þessum 6 mótum voru spilaðir 365 leikir 

sem jafngildir 5110 klukkutímum sem leikmennirnir spiluðu samanlagt 

(Langevoort, Myklebust, Dvorak og Junge, 2007). 

Samtals voru tilkynnt um 478 meiðsli á mótunum sex sem jafngildir 108 

meiðslum á hverja 1000 spiltíma eða 1,5 meiðsli í leik. Meiðsli sem var gert ráð 

fyrir að myndu halda leikmanni frá æfingu eða leik voru 27 á hverja 1000 spiltíma 

eða 0,37 í leik. Flest meiðslin urðu vegna snertingar við aðra leikmenn, aðeins 

16% voru án snertingar (72/457). Helmingur meiðslana (47%) sem urðu við 

snertingu voru við brot á leikmanni, en aðeins 60% (98/163) fylgdi dómarinn eftir 

með refsingu (Langevoort o.fl., 2007). 

Meiðslin voru oftast á neðri útlimum (42%), þar á eftir haus og háls (26%), efri 

útlimir (18%) og búk (14%). Líkamspartar sem urðu fyrir meiðslum voru haus 

(23%), hné (13%), ökkli (11%), hönd (8%) og mjöðm (8%). Meirihluti meiðslana 

(56%) voru greind sem mar og voru tognanir einnig algengar. Álagsmeiðsl og 

vöðvaáverkar voru 6% tilfella. 21 meiðsl voru greind sem liðbandaáverkar, 12 

heilahristingar, 9 liðhlaup, 6 brot, 1 vefjaskemmd á liðþófa og 1 sinaáverki 

(Langevoort o.fl., 2007). 
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Oftast var leikmaður með mar á höfði (n=65; 14%), ökkla tognun (n=38; 8%) og 

mar á hné (n=31; 6%). Meirihluti meiðslana sem voru tilkynnt (81%) voru ekki 

reiknuð með að orsaka fjarveru frá leikjum og æfingum. Minna en fjórðungur 

meiðslana (n90; 23%) orsökuðu fjarveru í leikjum og æfingum allt að einni viku. 

5% skiluðu sér í í lengri fjarveru.  

Varðandi einungis meiðsli sem orsaka fjarveru þá voru algengustu líkamshlutanir 

við greiningu ökkli (n=21, 18%), hné (n16, 13%) og ökkla tognun (n12, 10%). Af 

þeim 11 meiðslum sem var talið að orsaka fjarveru í mánuð eða lengur voru 6 á 

hné. Fimm ACL krossbandaslit og ein liðþófaskemmd (Langevoort o.fl., 2007). 

Leikmenn urðu frekar fyrir meiðslum á neðri útlimum þar sem ökkli og hné voru 

algengustu meiðslin. Hvenær leiks leikmenn urðu fyrir meiðslum og eðli 

meiðslana var breytilegt. Almennt hækkaði tíðni meiðsla við miðju hálfleikana, en 

minnkaði þegar leið að lokum þeirra. Örlítið fleiri meiðsli gerðust í seinni hálfleik. 

Þannig að 45% meiðslana urðu á 11. – 20. mínútu og 41.-50. mínútu. Á þessum 

tímabilum gerðust 58% (40 af 69) af meiðslum án snertingar. Meiðsli sem 

orskökuðu fjarveru dreifðust meira yfir allan leikinn, en 60% (15 af 25) af 

meiðslum án snertingar sem orskuðu fjarveru gerðust á aðeins einum þriðja af 

leiktímanum. Í heildina gerðust flest meiðsl á ólympíuleikunum bæði hjá körlum 

og konum (Langevoort o.fl., 2007). Samkvæmt niðurstöðum frá IOC, injury and 

illnes surveillance system, er handknattleikur ein af þeim ólympíuíþróttum þar 

sem hættan á meiðslum er hvað mest (Bere o.fl., 2015).  

Læknar/sjúkraþjálfarar frá öllum þáttökulöndum (n=24) á Heimsmeistaramótinu í 

karlaflokki 2015 voru beðin um að tilkynna um öll meiðsli eða veikindi sem urðu 

á æfingum eða leikjum yfir allt mótið. Skila átti inn skýrslu daglega með fyrirfram 

ákveðnum flokkum, skilgreiningum og kóðum, óháð því hvort meiðsli/veikindi 

urðu eða ekki (Bere o.fl., 2015).  

A newly incurred injury var skilgreint sem hvaða stoðkerfis hvörtun og/eða 

heilahristingur sem þarfnaðist læknisaðstoðar, burt séð frá afleiðingum þeirra með 

tilliti til fjarveru frá æfingum/keppni. Recurrent injuries (meiðsli á sama stað og 

af sömu tegund) voru bara tilkynnt ef íþróttamaðurinn hafði snúið aftur að fullu 

eftir fyrri meiðsli. Meiðsli sem leikenn komu með inn í mótið og höfðu ekki 

jafnað sig á voru ekki tilkynnt (Bere o.fl., 2015). 
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Hvert lið sem tók þátt (n=24) hafði 16 leikmenn og náði rannsóknin yfir 384 

leikmenn. Samtals voru spilaðir 88 leikir á mótinu. 325 af 336 (96,7%) 

tilkynningum bárust inn frá læknisliðum keppnisliðana. Samtals voru 132 meiðsli 

tilkynnt og af þeim 384 sem tóku þátt voru 80 sem urðu ekki fyrir neinum 

meiðslum. 24 leikmenn urðu fyrir tveim eða fleiri meiðslum og 27,1% leikmanna 

urðu fyrir að minnsta kosti einum meiðslum. Meirihluti meiðslana gerðust í 

keppni (n=122), á meðan 10 meiðsli gerðust á æfingu. Hæðsta meiðslatíðnin var 

meðal línumanna (Bere o.fl., 2015). 

Eins og sjá má í töflu 1. var meira en helmingur (61,3%) allra meiðsla ekki 

flokkuð sem alvarleg meiðsli. 31,5% (n=42) voru flokkuð sem alvarleg meiðsli, 

með áætlaða fjarveru í 3 daga til 4 vikur.  Samtals voru þrjú alvarleg meiðsli 

tilkynnt (2,3%) þar sem áætluð fjarvera var 4 vikur eða lengur. Af öllum 

meiðslunum sem voru tilkynnt (n =132) voru 58,3% á neðri útlimum, aðallega 

ökkli, hné og læri. 16.7% voru á efri útlimum, aðalega öxl og fingur og 12,9% á 

höfði/andliti (Bere o.fl., 2015).  

Samtals voru meira en helmingur allra meiðsla eftir snertingu við annan leikmann, 

á meðan 15,9% voru áverkar án snertingar og 12,1% álagsmeiðsli. Flest meiðsli á 

hné (80%) voru eftir snertingu við annan leikmann (Bere o.fl., 2015). 

 

Tafla 1. Tíðni meiðsla eftir líkamspörtum og alvarleika á heimsmeistaramótinu 2015 (Bere o.fl., 

2015). 

Líkamspartur 
meiddur 

Engin 
fjarvera 

1-2 
dagar 

3 dagar – 
4 vikur 

>4 
vikur 

NA Samtals(%) 

Andlit 11 1 - - - 12 (9,1) 

Haus 2 1 2 - - 5 (3,8) 

Háls - 1 - - - 1 (0,8) 

Bringubein/rifbein 1 - - - 1 2 (1,5) 

Lumbar/neðra bak 4 3 - - 1 8 (6,1) 

Kviður 1 2 - - 1 4 (3,0) 

Mjaðmagrind 
/sacrum /rasskinn 

1 - - - - 1 (0,8) 



 14 

Öxl /viðbein 2 2 1 1 3 9 (6,8) 

Upphandleggur - 1 - - - 1 (0,8) 

Olnbogi 1 1 - - - 2 (1,5) 

Úlnliður 1 - 1 - - 2 (1,5) 

Hönd 1 - - - - 1 (0,8) 

Fingur 4 - - - 1 5 (3,8) 

Þumalfingur 2 - - - - 2 (1,5) 

Mjöðm - 1 - - - 1 (0,8) 

Nári 1 - 2 - 1 4 (3,0) 

Læri 6 7 5 - 3 21 (15,9) 

Hné 6 5 3 - 4 15 (11,4) 

Neðri fótleggur 1 4 1 - 2 8 (6,1) 

Ökkli 7 7 5 - 4 23 (17,4) 

Fótur/tær - 2 1 2 - 5 (3,8) 

Samtals(%) 52 
(39,4) 

38 
(28,8) 

21 (15,9) 3 (2,3) 18 
(13,6) 

132 (100) 

NA = not available 

 

Kostnaður vegna meiðsla 

Samkvæmt EHF stunda að minnsta kosti 2,4 milljónir Evrópubúa skipulagðar 

æfingar og keppni í handknattleik. Varlega áætlað er reiknað með að þá séu að 

minnsta kosti 320.000 meiðsli í handknattleik á hverju ári. Á meðan meðaltal af 

kostnaði við meiðsli er um 700 evrur, er kostnaður við alvarleg hnémeiðsli 2.300 

evrur að meðaltali á hvert hné sem verður fyrir meiðslum. Snöggur útreikningur 

segir að handkanttleiksmeiðsli kosti 250-400 milljónir evra á ári og að þar sé 

innifalið hné meiðsl um 125-200 milljón evra á ári. Þessir útreikningar eru þó 

nokkuð varlega áætlaðir því kostnaður er líklega hærri þar sem umfang krónískra 

meiðsla er of sjaldan tilkynnt í núverandi skráningu á meiðslum (Luig og Henke, 

2011). 
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1.3 Uppbygging Hnéliðar  

Hnéliðurinn samanstendur af þremur beinum:  Femur (lærleggur), Tibia 

(sköflungur) og Patella (hnéskel) (Scuderi og Tria, 2010) 

Það eru tvö liðbönd sem liggja í kross í hnénu  (Anterior og Posterior) og eru þess 

vegna kölluð krossbönd, þau hjálpa aðeins við stöðuleika til hliðana en eru 

sérstaklega mikilvæg fyrir stöðuleika í rotation. Við hnéeygju vill lærbeining rúlla 

yfir á fótlegginn og kemur fremra krossbandið í veg fyrir að það gerist, þannig að 

lærbeinið dregst áfram samhliða rúlluhreyfingunni. Ef fremra krossbandið hefur 

orðið fyrir skaða eða slitið, hefur lærbeinið tilhneygingu til að færast fram á 

liðþófann sem á þá í hættu að verða fyrir skaða (Neergaard og Andersen, 2008). 

Fremra krossbandið (ACL) er lykilþáttur í að varna framskriði sköflungs gagnvart 

lærlegg. Það liggur frá utanverðum hluta grófarinnar sem er á milli liðflata femur 

og niður og í innanverða grófina á milli liðflatanna á tibia (mynd 2) (Scuderi og 

Tria, 2010). Það er nauðsynlegt til að stjórna snúnings hreyfingum. Ef fremra 

krossbandið er skaddað getur tibia snúist undir femur fram á við og til hliðar 

(anterior-lateral). Það er algengast við athafnir eins og við lendingu eftir uppstökk, 

snúningshreyfingar eða þegar snögglega er dregið úr hraða (Brukner og Khan, 

2007). 

Aftara krossbandið (PCL) er talið vera mikilvægasta liðbandið í hnénu vegna 

togþols og staðsetningar í hnéliðnum. Togstyrkur þess er nánast tvisvar sinnum 

meiri en í því fremra (Scuderi og Tria, 2010). Aftara krossbandið sér um að halda 

stöðuleika í líkamanum fyrir ofan tibia. Ef það væri ekki til staðar myndi femur 

hafa tilhneigingu til að færast áfram á tibia. Þessi færsla á sér stað þegar hlaupið er 

niður halla eða niður stiga (Brukner og Khan, 2007). Það festist á hliðlægan hluta 

tibial plateau og liggur þaðan fram og upp á við að festingu sinni á miðlægum 

hluta í grófinni milli liðflata á femur (Mynd 2). Það kemur í veg fyrir að femur 

renni áfram af tibial plateau. Bæði krossböndin eru samsett úr þráðum sem mynda 

knippi og mismundandi hlutar bandanna viðhalda stöðugleika liðarins eftir því 

hvernig staða liðarins er hverju sinni. (Scuderi og Tria, 2010). 

Liðbönd eru mikilvæg fyrir stöðuleika í hnénu. Hliðarliðböndin tvö, medial og 

lateral, stuðla aðalega að stöðuleiki til hliðana (Neergaard og Andersen, 2008). 

Medial hliðarliðbandið (MCL) liggur frá midial epicondyle á femur og verður 
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þykkara þegar það fer niður og festist á anteromedial hluta tibia. Það kemur í veg 

fyrir of mikla opnun á tibial-femoral liðnum. Lateral hliðarliðbandið (LCL) leitar 

upp frá lateral epicondyle við lateral enda femur og liggur niður þar sem það 

festist á haus fibula. Það er mjór og sterkur strengur sem tengist ekkert við lateral 

liðþófann. Það kemur í veg fyrir lateral opnun tibia á femur við valgus stress 

(Brukner og Khan, 2007). 

Liðþófarnir í hnénu hafa verið lýst sem C laga fleygum úr trefjabrjóski og eru 

staðsettir á milli condyles á tibia og femur. Ytri hluti liðþófans er þykkur og 

kúptur, innri hlutinn er þunnur og íhvolfur (Gray, 1999). Liðþófarnir gegna 

mörgum hlutverkum eins og að dreifa þyngd yfir hnéliðinn, dreifa liðvökva, 

hjálpa til við að móta/forma liðfletina og koma í veg fyrir mjúkvefsklemmur þegar 

hreyfing á sér stað. Medial liðþófinn getur einnig veitt anteroposterior stöðuleika í 

hné sem hefur orðið fyrir skaða á fremra krossbandinu, lateral liðþófinn gerir það 

aftur á móti ekki (Scuderi og Tria, 2010). 

 

 

Mynd 2. a) Hné liðurinn (anterior sjónarhorn), b) Hnéliðurinn (posterior sjónarhorn) (Burkner og 

Khan) 
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Helstu hnémeiðsli  á hnjám vegna slysa 

2.1 Liðbandaskaði 

Liðböndin veita hnénu stöðugleika, en þegar liðurinn fer út fyrir venjulegan 

hreyfiferil, þar sem hnéð fer til hliðar með of miklum eða litlum snúningi, getur 

liðbandið orðið fyrir skaða. Þetta getur gerst á hálu undirlagi þar sem annar 

fóturinn rennur út til hliðanna. Í handknattleik getur orsökin verið óheppileg 

lending eftir upphopp t.d. vegna snertingu mótherja. Þess vegna er mikilvægt að 

æfa tveggja fóta lendingu eftir hvert hopp, þó svo það geti reynst erfitt þegar 

leikmanni hefur verið komið úr jafnvægi. Liðbandaskaði getur einnig orsakast 

þegar fætinum er stigið niður í jörðina á meðan líkamanum er snúið, eins og í t.d. 

fintu (Neergaard og Andersen, 2008). Skaði á fremra krossbandinu gerist oft í 

hreyfingu sem hefur verið framkvæmd oft áður en ákveðnir þættir geta útskýrt 

meiðslin eins og t.d. leikmaður missir jafnvægið, honum er ýtt eða haldið af 

öðrum leikmanni, reynir að koma í veg fyrir árekstur við annan leikmann eða 

verið með óvenjulega víða fótastöðu (Landreau, 2014). 

Þessi atriði gætu haft áhrif á það hvers vegna leikmaður meiðist. Þetta verður til 

þess að íþróttmaður stígur í fótinn án þess að vera undirbúinn nægjanlega vel, 

þ.a.s. með óhagstæða stöðu á neðri útlimum eða með ófullnægjandi og lélega 

stjórn á spennunni í vöðvunum (Landreau, 2014).  

Meiðsli á medial hliðarliðbandinu verður vanalega vegna álags á hálfbogið hné. 

Skaðinn getur gerst t.d. þegar anstæðingur fellur á hnéð frá lateral til medial. Rifur 

á medial hliðarliðbandinu eru greind eftir alvarleika í þrem flokkum: lítil, 

miðlungs og slit (Brukner og Khan, 2007). 

2.2 Liðþófaskaði  

Liðþófameiðsli eiga sér stað þegar núningsálag er framkallað innan í hnénu í 

flexion og compression sameinað með femoral rotation og kemur í veg fyrir að 

meniscal collagen nái að veita nægjanlegt viðnám. Algengustu liðþófameiðslin 

eiga sér stað í snúnings hreyfingu þar sem fóturinn snertir jörðina, og 

einstaklingur fær slynk, oft vegna líkama annars leikmanns (Brukner og Khan, 

2007). Liðþófaskaði framkallar ekki alltaf verk samstundis, en getur orsakað 

endurteknar bólgur og vökvamyndun í hnéliðnum. Klassísk einkenni eru að hné 
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læsist, þar sem stykki úr liðþófanum klemmist og hvorki er hægt að beygja hnéð 

né rétta. Þessi einkenni geta komið og farið eftir liðþófaskaða. Dreifður hnéverkur 

getur myndast við álag, sérstaklega við hnébeygju, þar sem einstaklingur finnur 

fyrir máttleysi í hnénu og hugsanlega getur hnéð gefið eftir. Hnéð getur stundum 

bólgnað upp í kjölfarið (Neergaard og Andersen, 2008). Oft finnur sá sem verður 

fyrir meiðslunum fyrir því þegar liðþófinn rifnar. Ef rifan er lítil getur verið að 

engin sérstök einkenni finnast strax. Aftur á móti getur því  fylgt verkur og hnéð 

bólgnað út í yfir 24 tíma. Litlar rifur á liðþófanum geta myndast við lítinn áverka í 

eldri íþróttamönnum vegna hrörnunar breytinga á liðþófanum sem hafa átt sér stað 

(Brukner og Khan, 2007). 

2.3 Áverkar við hnéskel 

Bráðir áverkar við hnéskel 

Bráða áverkar á hnéskel (t.d. við fall á hnéskelina) geta valdið ýmsum meiðslum. 

Allt frá broti á hnéskel til brjóskskemmda á patellofemoral liðnum með 

viðvarandi verk. Í sumum íþróttamönnum hverfur verkurinn þó án langtíma 

afleiðinga (Brukner og Khan, 2007). 

Brot á hnéskél   

Brot á hnéskél orsakast vegna höggs, sem getur einnig valdið öðrum skaða á 

retinaculum í kring, eða óbeinna meiðsla vegna samdráttar á quadriceps, þar sem 

retinacalum og vastus vöðvar verða vanalega einnig fyrir skaða (Brukner og 

Khan, 2007). 

Liðhlaup á hnéskél 

Hnéskelin situr nokkuð laus fram á hnénu. Þegar hnéð verður fyrir álagi úr 

jafnvægi, t.d. við snúning eða upphopp, getur hnéskelin runnið úr stað, oftast út á 

ytri hlið hnésins. Þetta veldur miklum sársauka um leið sem linnir ekki fyrr en 

hnéskélinni hefur verið komið aftur á sinn stað. Stundum fer hnéskélin á sinn stað 

í raufina af sjálfu sér (Neergaard og Andersen, 2008). Bólga myndast nánast um 

leið. Liðhlaupið dregur vanalega sjálfkrafa út extension, en aftur á móti getur það 

komið fyrir að til þurfi hjálp eða svæðisbundna deyfingu (Brukner og Kahn, 
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2007). Ef hnéskelin er með lítinn stöðuleika er mikil hætta á frekari liðhlaupi á 

framhaldinu (Neergaard og Andersen, 2008). 

Rifa á hnéskeljarsin 

Hnéskeljasinin rifnar stundum skyndilega. Það gerist vanalega vegna mikils og 

skyndilegs samdráttar á quadriceps vöðvanum og getur gerst þegar 

íþróttamaðurinn fellur. Hugsanlega í kjölfar sprautumeðferðar með bólgueyðandi 

sterum. Sjúklingar finna í upphafi fyrir tilfinningunni að eitthvað hafi rifnað 

og skyndilegum sársauka í hnéskeljasinini þar sem þeir eiga í erfiðleikum með að 

standa. Við skoðun sést augljóslega að það vantar fyllingu í hnéð þar sem 

hnéskelin dregst inn proximally. Réttivöðva kerfið er ekki lengur heilt og því ekki 

lengur hægt að rétta úr hnénu (Brukner og Khan, 2007). 
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Inngrip læknis og sjúkraþjálfara eftir áverka 

Hversu alvarleg meiðslin eru er helsta spurningin sem sérfræðingurinn þarf að 

spyrja sig þegar sjúklingur kemur á borðið til hans með hnémeiðsli. Til að svara 

þeirri spurningu getur hjálpað að skoða eftirfarandi þætti 

• eðli meiðslanna 

• verkur og hamlanir þegar slysið á sér stað 

• staðan á bólgu og hvenær bólgan byrjaði að myndast 

• hversu mikið/lítið sjúklingur getur beitt sér þegar hann mætir til 

læknis/sjúkrþjálfara 

Í flestum tilfellum eru hægt að greina hvort um sé að ræða bráða hnémeiðsli með 

viðeigandi sögu súklingsins og prófunum. Tvö megin markmið matsins eru að 

finna út hvað hefur orðið fyrir skaða og hversu alvarlegur hann er (Brukner og 

Khan). 

3.1 Meiðslasaga 

Fyrsti og mikilvægasti hluturinn í að skoða sögu sjúklingsins er að fá hans sögu af 

meiðslunum. Þegar sjúklingurinn hefur sagt sína sögu af því hvað kom fyrir, getur 

sérfræðingurinn beðið um að fá að spyrja um ákveðna þætti af sögunni. Mikilvægt 

er að fá eftirfarandi fram:  

• nákvæma lýsingu á eðli meiðslanna og einkennunum sem fylgdu í 

kjölfarið, t.d. verkur og eftirgjöf 

• útskýringu frá sjúklingi, ef það er mögulegt, á álaginu sem hnéð varð fyrir 

þegar hann varð fyrir meiðslunum 

• staðsetningu verkjarins 

• hversu mikill verkurinn er - fer ekki alltaf saman við alvarleika meiðslana 

þó svo að verkur verði oftast mikill við slit á fremra kossbandi 

Hvenær bólgan myndast og hversu mikil bólgan er veitir mikilvægar upplýsingar 

við greininguna. Þegar um blæðingu inn á lið er að ræða, er bólgan vanalega 

talsverð og myndast fyrstu einn til tvo klukkutímana eftir meiðslin. Það sem 

veldur blæðingu inn á lið er: 

• stórir liðbandaáverkar 

• krossbandaslit; fremri/aftari 
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• liðhlaup á hnéskel 

• brjóskskemmdir 

• grunnlæg rifa (utarlega í liðnum, þ.e. fjarri krossböndunum) 

• blæðing/bóga í fitupúða neðan við hnéskél (fyrir innan sinina sem liggur 

frá hnéskél niður á sköflunginn) 

 

Tafla 2. Samband bólgu og greiningar (Brukner og Khan, 2007) 

Um leið(0-2 tímar) 

(hemarthrosis) 

Seinkuð (6-24 tímar) 

(effusion) 

Enging bólga 

ACL slit Liðþófi  MCL tognun 

(superficial) 

Liðhlaup á hnéskels   

 

Sjúklingur sem kveðst hafa fundið fyrir tilfinningu að eitthvað hafi færst úr stað 

eða poppað úr er vanalega talinn hafa lent í liðhlaupi á hnéskel. Aftur á móti eru 

þessu einkenni oftar tengd við slit á fremra krossbandi. Þegar sjúklingur finnur 

fyrir einhverju “klikka” eða “læsast” er það oftast tengt við liðþófa meiðsl. 

Læsing er klassískt dæmi um rifu á liðþófanum sem hefur hliðrast. Það getur 

hjálpað til að spyra sjúklinginn í hvaða stöðu hnéð læsist. Ef það læsist þegar hnéð 

er beint og það beygist ekki er það vanalega birtingamynd af verk og meiðslum í 

patellofemoral (Brukner og Khan, 2007). 

Óstöðugleiki eins og eftir fremri krossbandaskaða getur orsakað einkenni eins og 

að hnéð gefi eftir. Getur einnig verið eftir liðþófarifur, brjóskskaða, verk í 

patellofemoral eða við mikinn hnéverk. Sjúklingar sem hafa lent í endurteknum 

liðhlaupum á hnéskel geta einnig lýst svipuðum einkennum (Brukner og Khan, 

2007). 

Saga fyrri meiðsla og aðgerða á báðum hnjám ætti að koma fram. Einnig er 

mikilvægt að vita aldur sjúklingsins, atvinnu, tegund íþróttar og tómstundar sem 

hann stundar og á hvaða stigi íþróttaiðkunnin er. Allir þessir þættir geta haft áhrif 

á hvaða meðferð er boðið upp á og henntar best. Í mörgun tilvikum verður augljós 

hver greiningin er ef sjúklingurinn segir vel frá sinni sögu. Fyrstu tvo til þrjá daga 
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eftir meiðslin getur verið erfitt að prófa hnéð vegna verkja og bólgu (Brukner og 

Khan, 2007). 

3.2 Greining og innkoma læknis og sjúkraþjálfara 

Fremri krossbandaskaði 

Fyrsta skrefið í góðri klínísku prófi fyrir krossbandaslit er að skoða meiðslasögu 

sjúklingsins. Í flestum tilvikum ætti að vera mögulegt að greina hvort 

hliðarliðband sé skaðað með alhliða líkamlegu prófi. Staðlað líkamlegt próf á 

hnénu inniheldur próf á anterior/posterior/varus/valgus og hreyfiútslagi í 

snúningshreyfingu. Vanalega er notast á við Lachman próf á anterior stöðuleika.   

Einföld myndgreining (radiographic imaging) spilar lykil hlutverk í að útiloka 

önnur meiðsli í kjölfar krossbandameiðsla. MRI skoðun er virkar vel í að ganga úr 

skugga um hvort um fremri krossbandaskaða sé ræða. Hún er mög nákvæm og 

næm og er fær um að skila upplýsingum um aðra mjúkvefi í liðholinu ásamt því 

að meta bæði anterolateral og posteromedial knipi krossbandsins(Brukner og 

Khan, 2007). 

Vanalega er mælt með að leikmaður sem orðið hefur fyrir krossbandasliti láti laga 

það með aðgerð eftir 4-8 vikur þegar fullt hreyfisvið hefur náðst og bólgan hefur 

farið úr hnéliðnum. Handbolti er mjög krefjandi íþrótt með stöðugum 

stefnubreytingum, hreyfanleika og lendingum eftir uppstökk. Vegna þessa er mælt 

með að handknattleiksmaður fari í aðgerð eftir krossbandaslit því leikmaður sem 

fer ekki í aðgerð á í hættu á óstöðuleika sem getur skilað sér í liðþófa og 

brjóskskemmdum í framtíðinni (Brukner og Khan, 2007). Markmiðið með aðgerð 

er að endurbyggja krossbandið og veita einstaklingnum aftur stöðugt hné og 

minnka áhættuna á liðþófa- og liðbandaskaða í kjölfarið. Mikilvægt er að 

endurhæfingin hefjist strax eftir skaðann (Myklebust og Bahr, 2005). 

Fyrir aðgerð ætti hnéð að hafa náð fullum hreyfanleika og með eins litla bólgu og 

hægt er. Sjúklingur ætti að hafa lítinn verk og vera andlega í stakk búinn að takast 

á við aðgerðina og endurhæfinguna sem kemur í kjölfarið. Fyrir aðgeðina ætti 

sjúklingur að vera í meðferð hjá sjúkraþjálfara (Brukner og Khan, 2007). 
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Liðþófameiðsli 

Merki um liðþófameiðsl við prófun eru eftirfarandi 

• eymsli á liðbili (þreifað með hné flexed í 45-90°) 

• vökvi í liðnum (vökvi getur verið til staðar þó svo að það sé ekki endilega 

liðþófaskaði sem um er að ræða) 

• verkur (vanalega við hnébeygju, sérstaklega við rifu í posterior horn)  

• takmörkuð hreyfigeta í hnéliðnum (getur verið vegna vökva eða flipa sem 

myndast við rifuna) 

Flexion/rotation (McMurray´s) próf er jákvætt þegar það veldur verk og 

súklingurinn finnur fyrir eða það heyrist smellur. Þetta gerist vegna þess að það 

myndast flipi á liðþófanum vegna rifunar og hann lendir á milli í liðnum. Aftur á 

móti er ekki nauðsynlegt að framkalla jákvætt McMurray´s próf til að greina 

liðþófa rifu. Hyperflexion hluti prófsins veldur sársauka í flestum 

liðþófameiðslum. Flexion og external rotation er oft merki um medial liðþófa 

skaða, en verkur við innri snúning gefur merki um lateral liðþófa skaða. Það að 

spyrja sjúklinginn um staðsetningu verksins gefur vísbendingu hvort rifan sé 

medial eða lateral.  

Meðferð fer eftir ástandi liðþófans. Lítil rifa eða hrörnun í liðþófa ætti upphaflega 

að meðhöndla varlega. Aftur á móti ætti stór og sársaukafull “bucket handle” rifa 

(mynd 3), sem veldur því að hnéð læsist, að vera meðhöndlað með liðspeglun um 

leið. Meirihluti liðþófameiðsla falla þarna á milli og ákvörðun um hvort 

framkvæma eigi liðspeglun verður að vera eftir alvarleika einkennana og 

vísbendinga og kröfum íþróttamannsins. Markmið aðgerðar ætti að vera að halda 

eftir eins mikið af liðþófanum og mögulegt er (Brukner og Khan, 2007). 
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Mynd 3. Mismunandi tegundir liðþófa skaða (Brukner og Khan, 2007) 

Brot á hnéskél 

Brot þar sem mikil tilfærsla á sér stað og þar sem extansion hreyfingin er sköðuð 

þarfnast aðgerðar. (Brukner og Khan, 2007). 

Rifa á hnéskeljarsin 

Aðgerð er nauðsynleg á Hnéskeljarsinini sem er síðan fylgt eftir með öflugri 

endurhæfingu. Sjúklingur hefur náð fullum bata á 6-9 mánuðum og eru oft 

einhver vangeta sem getur fylgt eftir endurhæfinguna (Brukner og Khan, 2007). 

Liðhlaup á hnéskel 

Við skoðun er vanalega vökvi, merki um eymsli yfir medial enda hnéskeljar og 

jákvætt lateral apprehension próf þegar reynt er að ýta hnéskelinni í lateral átt. 

Tilraunir til að spenna quadriceps vöðvann framkalla verkinn. (Brukner og Khan, 

2007). Meðferð fer eftir hvernig ástandið er hverju sinni. Áverkar eftir liðhlaup í 

fyrsta eða annað skipti er meðhöndluð með arthroscopic útskolun og hreinsun. 

Síendurtekin liðhlaup eru meðhöndluð með aðgerð (Brukner og Khan, 2007) 
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Slitgigt  

Handbolta fylgja mikil hlaup, snúningar, hopp á meðan leik og æfingum stendur. 

Þetta skilar sér í miklu álagi á hnéliðinn. Eðli leiksins getur þvi ýtt undir það að 

leikmenn þróa með sér slitbreytingar í hnénu eins og t.d. brjóskskemmdir, 

liðþófaáverka og mar í beini og brjóski. Á meðan slitgigt er vanalega þekkt sem 

vandamál eldra fólks, geta handboltaleikmenn þróað með sér slitgigt í hnénu 

tiltölulega snemma. Í ákveðnum tilvikum, þar sem áverkar hafa orðið á liðþófa, 

krossböndum og liðböndum getur það hraðað brjóskeyðingu í hnéliðnum. 

Hugsanlega getur þetta skilað sér í því að það þurfi að gera liðskipti á hnénu við 

tiltölulega ungar aldur (Hayashi, Roemer og Guermazi, 2014). 

Aukið mikilvægi er að taka mynd af hnénu til að greina slitbreytingar og fylgjast 

prognostication og eftirfylgni er vel þekkt meðal gigtar- og bæklunarlækna. 

Íþróttasjúkraþjálfarar að vera meðvitaðir um mikilvægi þessi að skoða hné með 

myndatöku, sérstaklega í íþrótt eins handbolta (Hayashi o.fl., 2014). 

4. Aðkoma íþróttafræðinga 

Meginmarkmið endurhæfingar snýst um að ná fyrri getu. Inngrip læknis og 

sjúkraþjálfara snýst um að losa íþróttamannin við verkinn og laga það sem laga 

þarf svo hann geti snúið aftur í daglegt líf. Aftur á móti er endurhæfing 

nauðsynleg til að koma íþróttamanninum aftur á völlinn með sömu líkamlegu getu 

og hann hafði áður. Þarna er samvinna sjúkraþjálfara/læknis og 

íþróttfræðings/þjálfara mikilvæg svo íþróttamaðurinn geti snúið aftur með fulla 

líkamlega virkni á sem skemmstum tíma.  

Ef endurhæfing er ófullnægjandi er íþróttamaðurinn: 

• veikur fyrir meiðslum á staðnum sem héldu honum frá keppni 

• ófær um að spila á því stigi sem hann gerði fyrir meiðslin 

• hefur tilhneigingu til að meiðast á öðrum stöðum 

Mikilvægt er að hafa í huga að hver og einn íþróttamaður er mismunandi. Sumir 

eru mjög kappsamir og geta haft tilhneigingu að flýta sér um of og þarf þá að 

halda aftur að þeim. Aðrir geta verið hikandi og skort sjálfstraust vegna 

meiðslana. Þessir einstaklingar þurfa andlegan stuðning og hvatningu. Hver og 

einn getur líka haft mismunandi lífstíl. Hvort þeir séu í vinnu meðfram iðkunninni 
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eða hvort þeir séu að fullu atvinnumenn. Sumir íþróttmenn fá góðan stuðning frá 

fjölskyldu meðan aðrir eru einir á báti. Þess vegna er mikilvægt að mynda gott 

samband við einstaklinginn og vera var um andlegu hlið meiðslanna í gegnum allt 

endurhæfingarferlið. Einnig er mikilvægt að vera í reglulegu sambandi við 

þjálfara og foreldra íþróttamansins ef um ungan íþróttmann er að ræða (Brukner 

og Khan, 2007). 

4.1 Lykilatriði árangursríkrar endurhæfingaráætlunar 

Raunhæf endurhæfingaráætlun ætti að vera kynnt fyrir íþróttamanninum og sem 

og áætluð tímalengd þess. Mikilvægt er að heildar tími endurhæfingarinnar sem 

kynntur er í upphafi sé einungis eitthvað sem handboltaleikmaðurinn geti miðað 

við. Mögulegt er að hann snúi til baka fyrr eða seinna en áætlunin segir til um. 

Mikilvægt er að setja skammtíma- og langtímamarkmið. Skammtímamarkið getur 

verið t.d. hvenær hann losnar við spelkuna eða hvenær hann getur byrjað að 

skokka. Langtímamarkmið getur verið endurkoma á æfingar/keppni (Brukner og 

Khan, 2007). Endurhæfinginn ætti að byrja eins fljótt og hægt er eftir meiðsli eða 

aðgerð. Stjórna þarf í upphafi sársauka, vökvamyndun og bólgum því þessir þættir 

hamla hámarks virkni. 

Mikilvægir þættir endurhæfingar eru: 

• vöðva stjórnun 

• liðleiki 

• neuromuscular stjórn (stjórn á á flutningi taugaboða frá taug til vöðva) 

• hagnýtar æfingar (jafnvægi, stöðugleiki) 

• tækniæfingar (handbolti) 

• leiðrétting á óeðlilegri lífaflfræði 

• Sálfræði 
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Mynd 4. Sameining einstakra þátta í framsækinni endurhæfingar áætlun (Brurkner og Khan, 2007) 

Eftir meiðsli og aðkomu lækna/sjúkraþjálfara þarf íþróttafræðingurinn/þjálfarinn 

að geta tekið við leikmanninum og komið að seinustu stigum endurhæfingarinnar 

í samráði við sjúkraþjálfarana í fyrstu og tekið svo við leikmanninum. Það þarf að 

vera hægt að aðlaga leikmanninn að því að geta byrjað að æfa og keppa með 

liðinu að nýju. Einnig að hann nái fyrri styrk og getu í íþróttinni, ásamt því að 

draga úr líkum á frekari meiðslum í framtíðinni með fyrirbyggjandi aðferðum. 

Almennur skilningur á algengum meiðslum og eðli meiðsla í handknattleik er 

nauðslynlegur til að setja upp og framkvæma áætlun til að koma í veg fyrir 

meiðsli. Greinamunur er á milli álagstengdra meiðsla og bráða meiðsla. Bráða 

meiðsli verða vegna sérstakra atvika sem hægt er að bera kennsl á. Þrálát meiðsli 

verða vegna smááverka sem verða á vefjum vegna síendurtekinna hreyfinga án 

þess að það sé hægt að bera kennsl á eitthvað einstakt atvik sem orsaka meiðslin 

(Luig og Henke, 2011). 

Til að draga úr líkum á meiðslum er mikilvægt að framkvæma fyrirbyggjandi 

æfingar sem æfa og bæta lendingu, hopp, fintur og tækni við niðurstig. Einnig ætti 

að leggja áherslu á jafnvægis- og styrktar æfingar, ásamt því að framkvæma kraft, 

neuromuscular, plyometrics og liðleika æfingar. Þær ættu að vera samhliða 

upphitunar- og hefðbundnum æfingum. Skipulagðar upphitunar áætlanir ættu að 

innihalda þætti sem bæta lipurð, liðleika, jafnvægi og styrk. Einnig ætti að 

framkvæma handboltatengdar tækni æfingar sem eru hannaðar til að auka vitund 

og stjórnun á hnjám og ökklum við lendingu.  

Endurkoma	  í	  íþrótt	  

Færni	  endurheimt	  (skill	  
acquisition)	  

Stöðugleiki	  -‐	  Styrkur	  -‐	  
Liðleiki	  

Grunnfærni	  og	  virkni	  
vöðva	  



 28 

Sumar æfingar er hægt að hafa sem hluta af upphitun fyrir keppni. Ef æfingar eru 

framkvæmdar rétt geta þær skilað sér í betri frammistöðu og dregið úr áhættunni á 

meiðslum (Luig og Henke, 2011). 

Mikil áhersla ætti að vera á fyrirbyggjandi æfingar á undirbúningstímabilinu og 

þeim síðan haldið við meðan á tímabilinu stendur. Lykilatriði er að þjálfarar og 

leikmenn framkvæmi fyrirbyggjandi æfingar samviskusamlega svo þær skili 

árangri. Fyrirbyggjandi æfingar ættu að vera kynntar fyrir leikmönnum eins 

snemma á ferlinum og hægt er (Luig og Henke, 2011). 

Skot eftir upphopp er algengasta skotið í handknattleik (yfir 70 % af skotum eru 

framkæmd eftir upphopp) og eru þau yfirleitt framkvæmd með aðhlaupi, 

niðurstigi á öðrum fótlegg (oftast gagnstæður fótur við kasthönd) og uppstökki. 

Þyngdarafl sem mælt hefur verið hjá handboltamönnum eftir aðhlaup og uppstökk 

sýna gildi sem eru hærri en þreföld líkamsþyngd leikmannsins og snerting hans 

við jörðu minni en 300 millisekúndur. Þetta sýnir að vöðvar neðri útlima þurfa að 

framkalla mikið afl á skömmum tíma til að framkvæma árangursríkt stökk. Vegna 

hreyfiorkunnar og eðlis hreyfiorkunnar sem myndast við skot með uppstökki, og 

fjölda endurtekninga af slíkum hreyfingum á æfingum, er styrktarþjálfun á neðri 

útlimi mikilvæg vegna álagsins sem myndast á ökkla og hnéliði (Cardinale, 2014). 

4.2 Sálrænn þáttur meiðsla 

Þrátt fyrir að meiðsli séu líkamleg geta þau haft sálræn áhrif á íþróttamanninn. Til 

að endurhæfingin sé árangursrík þarf að huga bæði að líkamlega og sálræna 

þættinum. Sálrænir þættir eins og streita, hvatning og utanaðkomandi stuðningur 

geta haft áhrif á líf íþróttamannsins, endurhæfingarferlið og endurkomu í íþróttina. 

Mikilvægt er að þjálfari sé meðvitaður um þá sálrænu áskorun sem meiðsli geta 

haft í för með sér. Íþróttamaður sem nálgast endurkomu getur haft áhyggjur 

varðandi að meiðast aftur, ná aftur sömu getu og hann hafði fyrir meiðslin, minna 

sjálfstrausti og ófullnægjandi stuðningi. Þar að auki getur þrýstingur á að snúa 

aftur frá þjálfurum, liðsfélögum, fjölskyldumeðlimum og frá íþróttmanninum 

sjálfum verið ríkjandi (Podlog, Dimmock og Miller, 2011). 

Ástæður þess að íþróttamaður sem snýr til baka eftir meiðsli nær ekki að sýna 

sömu getu og fyrir meiðslin geta verið: 
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• Langur tími liðinn frá því að hann framkvæmdi þá sérstæku tækni sem 

íþróttin krefst 

• Vöntun á líkamlegri hæfni 

• Framför annara leikmanna á meðan á endurhæfingunni stóð 

• Áhrif sem meiðslin kunna að hafa á tæknilega þætti sem leikmaðurinn bjó 

yfir 

Til að fyrirbyggja neikvæða sálræna þætti eins og streitu er meðal annars hægt að 

notast á við slökunaræfingar og fræða leikmanninn sem hefur orðið fyrir 

meiðslum um aðra sem hafa náð sér af álíka meiðslum. Byggja upp sjálfstraust 

með markmiðasetningu sem snúa að persónulegum þáttum eins og líkamlegri og 

tæknilegri bætingu. Leikmaðurinn getur fundið fyrir einangrunartilfinningu þegar 

hann hefur ekki æft með liðinu lengi. Til að forðast það er hægt að gera æfingar 

sem henta á liðsæfingunum sjálfum og minna hann á að íþróttin er eitthvað sem 

hann stundar og endurspeglar ekki hver hann er sem persóna. Til að draga úr 

þrýstingi um að snúa aftur er hægt að fræða leikmanninn um afleiðingar þess að 

byrja of snemma. Einnig að veita honum valkosti við æfingaval sem tryggir 

honum sjálfstæði í endurhæfingunni (Podlog o.fl., 2011) 

4.3 Endurhæfing og fyrirbyggjandi aðferðir fyrir hnémeiðsli 

Fremri Krossbandaskaði 

Endurhæfingin eftir að það hefur verið gert við krossbandið er lykilatriði. Það er 

klárt að óstöðuleiki í hnénu, eða skertur hreyfanleiki án vöðva samdráttar, leiðir til 

óæskilgrar útkomu fyrir skemmdirnar sem var gert við og vöðva uppbyggingu í 

kringum liðinn. Endurhæfing sem hefur það að markmiði að bera líkamsþyngd og 

vinnur snemma í því að ná fullum hreyfileika í liðnum er gagnleg til að draga úr 

verkjum, lágmarka styttingu liðpokans og minnka ör myndun sem getur 

takmarkað hreyfanleika í liðnum. Þar að auki getur það verið gagnlegt fyrir 

liðbrjóskið (Brukner og Khan, 2007). 

Þrátt fyrir að það ætti að forðast ónauðsynlega bið eftir að leikmaður snýr aftur, þá 

getur of fljót endurkoma verið hættulegt og lagt krossbanda ígræðsluna í hættu. 

Nauðsynlegt er að nota nokkur viðmið til að meta hvort leikmaður sé tilbúinn að 

snúa aftur í full átök, þessi viðmið eru:  
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• að leikmaður sé búinn að endurheimta fullan hreyfanleika 

• vöðva styrk og jafnvægi 

• jafn stöðugleiki sem er mælt með GNRB 

• hreyfistöðugleiki mælt með virkni prófi  

Endurhæfing verður að hefjast frá þeim tíma sem meiðslin gerast, en ekki frá þeim 

tíma sem aðgerðin er framkvæmd. Markmiðið fyrir aðgerð er að minnka bólgu, 

vökvamyndun, verk og ná eðlilegum hreyfiferli. Meðferðin fyrir aðgerð ætti að 

innihalda raförvun, einnig styrktar æfingar fyrir quadriceps, hamstring, mjaðma 

extensor, mjaðma abductor og kálfa vöðva. Verkjalausar hreyfisviðs æfingar ættu 

einnig að vera framkvæmdar. Mikilvægt er að setja og útskýra markmið og 

framþróun endurhæfingarinnar. Markmið þurfa að vera raunhæf og taka þarf tillit 

til einstaklingsins og aðgerðarinnar sem er framkvæmd. Það er lykilatriði að 

endurhæfingin sé einstaklingsbundin þar sem tekið er til greina skaðinn sem hefur 

orðið á hnénu, eftirfylgni fyrirmæla um æfingaáætlun og stífleiki, sem getur verið 

mismunandi milli einstaklinga. Sjúklingurinn verður að geta gert sér grein fyrir 

merkjum og einkennum í kringum hnéð í hverri æfingu fyrir sig. Nauðsynlegt 

getur verið að kæla hnéð ef verkur, vökvamyndum eða bólgur eru til staðar. 

(Brukner og Khan, 2007) 

Endurkoma í íþrótt fer eftir nokkrum þáttum eins og mati skurðlæknisins, skoðun 

sjúkraþjálfara, þjálfara og sjálfstrausti leikmannsins. Tímin frá því að leikmaður 

meiðist og þar til hann snýr aftur getur verið frá 6-12 mánuðum og fer eftir 

framförum hjá hverjum og einum (Brukner og Khan, 2007). 

Eitt af áhyggjuefnunum eftir að leikmaður snýr aftur eftir fremri krossbandaskaða 

er að endurtekin meiðslahætta á krossbandinu eða öðrum þáttum í hnénu (liðþófi, 

brjósk eða önnur liðbönd) sem getur verið nokkuð há. Í rannsókn sem Mykleburst 

of félagar framkvæmdu á meðal handknattleikskvenna sýndu að 6 af þeim 50 

leikmönnum (9%) sem snéru aftur eftir endurbyggingu á fremra krossbandi urðu 

aftur fyrir skaða á sama hné. Mikilvægi góðrar endurhæfingar og eftirfylgni er því 

mikið (Myklebust og Bahr, 2005). 

Liðþófaskaði 

Endurhæfing eftir liðþófaskaða ætti að hefjast fyrir aðgerð. Á þeim tíma er 

mikilvægt að: 
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• draga úr verk og bólgum og framkvæma léttar hreyfanleika æfingar  

• viðhalda styrk í quadriceps, hamstring og mjaðma abductor og extonsor 

vöðvum 

• Vernda liðin fyrir frekari skemmdum 

Eðli endurhæfingarinnar fer eftir umfangi meiðslana og aðgerðarinnar sem 

framkvæmd er. Liðspeglun, þar sem hluti liðþófans er tekinn, er vanalega einföld 

framkvæmd og leikmaðurinn er nokkuð fljótt búinn að ná fullum bata. Sumir 

leikmenn með litla einangraða medial liðþófa rifu eru tilbúnir að snúa aftur að 

fullu eftir fjórar vikur. Endurhæfingin tekur vanalega lengri tíma ef um flóknari 

rifu er að ræða í liðþófanum, sérstaklega ef lateral liðþófinn verður fyrir skaða. 

Meginatriði endurhæfingar eftir liðspeglun eru: 

• stjórna verk og bólgu 

• endurvekja verkalaust og virkt hreyfisvið 

• geta borið fulla þyngd 

• framsækin styrktarþjálfun með því hreyfisviði sem er mögulegt hverju 

sinni 

• framsækið jafnvægi, stöðuskyn og samhæfingar æfingar 

• snúa aftur til æfinga og keppni 

 (Brukner og Khan, 2007) 

Liðþófaskaðar geta verið mismunandi og hver og einn einstaklingur er ólíkur. 

Stöðugt endurmat á áætlun endurhæfingarinnar og erfiðleikastigi athafna skal vera 

reglulega framkvæmt og erfiðleikastig hækkað þegar við á. Ef einstaklingurinn 

þróar með sér bólgumyndun og verk skal vera hægt á ferlinu eða áætlunin 

endurskoðuð (Brukner og Khan, 2007). 

Fremri krossbandameiðsli meðal kvenna 

Meiðsli á fremra krossbandi er vandamál í mörgun liðsíþróttum og þá sérstaklega 

meðal kvenna. Hættan er fimm sinnum hærri meðal kvenna og er munurinn 

jafnvel hærri meðal afreksíþróttamanna samkvæmt rannsókn sem Myklebust og 

félagar birtu árið 2003. Rannsóknin náði yfir þrjú tímabil í þremur sterkustu 

kvenna deildunum í Noregi. Á fyrsta árinu (1998 - 1999) var safnað saman 

gögnum um meiðsli á fremra krossbandi. Á öðru og þriða árinu (1999 - 2000 og 

2000 - 2001) var fyrirbyggjandi æfingaáætlun fyrir hnémeiðsli kynnt sem liðin 
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fylgdu svo eftir (Myklebust, Engebretsen, Brækken 2003). Marktækur munur var 

á fjölda krossbandaslita við að nota forvarnaræfingar og sýndi þessi rannsókn því 

fram á að hægt sé að lækka meiðslatíðni krossbandaslita með sérstökum 

neuromuscular æfingum (Myklebust o.fl., 2003). 

Af því að flest meiðsli á fremra krossbandi eru án snertingar var lögð fram tilgáta 

að bætt tækni í hnéstöðu, jafnvægi, stefnubreytingum og lendingar tækni eftir 

upphopp gæti fækkað tíðni meiðslana. Fyrirbyggjandi áætlun var þróuð með þrem 

mismunandi settum af æfingum. Hvert sett var hafði fimm skref sem þróaðist úr 

léttum æfingum yfir í erfiðari (Myklebust o.fl., 2003). 

 

Tafla 3. Fyrirbyggjandi æfingaáætlun fyrir meiðsli á fremra krossbandi (Myklebust o.fl., 2003) 

Gólfæfingar 

Vika 1: Hlaupa og planta, félagi hleypur aftur á bak og gefur viðbrög varðandi gæði 

hreyfnga, skipt eftir 20 sek. 

Vika 2: Hopp æfing - hægri fótur, hægri fótur yfir á vinstri fót, vinstri fótur og endað með 

tveggja fóta lendingu með flexion í bæði mjöðm og hnjám. 

Vika 3: Hlaupa og planta (eins og vika 1), núna framkvæma fullt plant og stefnubreytingu 

með bolta, áhersla á stöðu hnjáa.  

vika 4: Tveir og tveir leikmenn saman. Tveggja fóta hopp áfram og aftur á bak, 180° 

snúningur og sama hreyfing aftur á bak. Félagi reynir að ýta leikmanni úr jafnvægi með 

áherslu á lendingartækni. 

vika 5: Bæta við hreyfingu úr viku 3, fullt niðurstig og stefnubreyting, þaðan upp í skot 

með tveggja fóta lendingu. 

Æfingar á jafnvægisdýnu 

Vika 1: tveir leikmenn standa á annari löppinni á jafnvægisdýnu og kasta á milli. 

Vika 2: Skot með uppstökki ofan af kassa (30-40 cm hár) með tveggja fóta lendingu og 

flexion í mjöðm og hnjám. 

Vika: 3: niður “stig” af kassa með lendingu á öðrum fæti og flexion í mjöðm og hné. 

Vika 4: Tvær leikmenn sem standa báðir á jafnvægismottu reyna að ýta hvorum öðrum úr 

jafnvægi, fyrst á báðum fótum og svo á öðrum (mynd 5c). 

Vika 5: Leikmaður hoppar á dýnu og grípur boltan, tekur svo 180° snúning á mottunni. 
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Æfingar á jafnvægisbretti 

Vika 1: Tveir leikmenn standa á jafnvægisbretti og kasta sín á milli. 

Vika 2:  Hnébeygja á báðum fótum og svo öðrum fæti (mynd 6a) 

Vika 3: Tveir leikmenn kasta sín á milli, annar fótur á jafnvægisbretti. 

Vika 4:  Annar fótur á jafnvægisbretti, drippla boltanum með augun lokuð. 

Vika 5: Tveir leikmenn sem standa báðir á jafnvægisbretti og reyna að ýta hvorum öðrum 

úr jafnvægi, fyrst á báðum fótum og svo á öðrum fæti (mynd 5c). 

 

Olsen, O. E. og félagar framkvæmdu rannsókn til að kanna áhrif fyrirbyggjandi 

upphitunaráæltunar (sjá Talfa 6) sem var gerð með það í huga að fyrirbyggja hné 

og ökkla meiðsli meðal ungra handknattleiks leikmanna á aldrinum 15 til 17 ára. 

Þátt tóku 1837 leikmenn í rannsókninni og af þeim framkvæmdu 958 

fyrirbyggjandi upphitunaráætlun yfir eitt tímabil. Upphitunin hafði það að 

markmiði að bæta hlaup, stefnubreytingar og lendingar tækni, auk þess að bæta 

neuromuscular stjórn, jafnvægi og styrk. Eins og sjá má í töflu 5 urðu 129 slys 

(bráða) á ökkla eða hné á meðan tímabilinu stóð, 81 meiðsli urðu hjá þeim sem 

framkvæmdu ekki áætlunina og 48 meiðsli hjá þeim tóku þátt í áætluninni (sjá 

Tafla 5). Niðurstaðan var sú að vel útfærð upphitunar áætlun getur komið í veg 

fyrir hné og ökkla meiðsli meðal ungra leikmanna og ætti að vera fastur liður í 

þjálfun ungra leikmanna (Olsen, 2005). 

 

Tafla 4. Fyrirbyggjandi áætlun – tíðni meiðsla. Fjöldi og (prósenta) meiddra leikmanna (Olsen 

o.fl., 2005) 

 
Leikmenn sem 
framkvæmdu áætlunina 
(n=958) 

Leikmenn sem 
framkvæmdu ekki áætlunina 
(n=879) 

Öll meiðsl 99 (9,9) 167 (19,0) 

Neðri útlimir 66 (6,9) 115 (13,1) 

Acute hné og ökkla meiðsl 46 (4,8) 76 (8,6) 

Acute hné meiðsl 19 (2,0) 38 (4,3) 

Acute ökkla meiðsl 28 (2,9) 40 (4,6) 
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Meiðsl á efri útlimum 17 (1,8) 39 (4,4) 

 

Tafla 5: Æfingaáætlun notuð til að fyrirbyggja meiðsli (Olsen o.fl., 2005) 

Upphitunar æfingar 

(30 sekúndur og ein endurtekning hver æfing) 

• Skokk  

• Aftur á bak hlaup með hliðarskrefum 

• Hlaup með hné lyftum og hælsparki 

• Hliðarhlaup (krossa fætur) 

• Hliðarhlaup með hendur upp í loft 

• Hlaup með snúningum á búk 

• Hlaup með stoppum inn á milli 

• Hratt hlaup 

Tækni 

(Ein æfing framkvæmd á hverri æfingu; 4 mín. og 5x30 sek. hver) 

• Niðurstigs og stefnurbreytingar 

• Stökkskots lendingar æfingar 

Jafnvægi 

(Á jafnvægismottu eða jafnvægisbretti, ein æfing á hverri æfingu; 4 mín. og 2x90 sek. 

hver) 

• Sendingar (á báðum fótum) 

• Hnébeygja (á báðum eða öðrum fót), (mynd 6a) 

• Sendingar (á öðrum fæti), (mynd 5b) 

• Dripl með augun lokuð 

• Tveir félagar reyna að ýta hvorum öðrum úr jafnvægi (mynd 5c) 

Styrkur og kraftur 

(2 mín. og 3x10 endurtekningar hver æfing) 

• Ein quadriceps æfing: 

• Hnébeygjur að 80° 

• Hopphlaup 

• Hopp áfram 

• Stökk skot – tveggja fóta lending 
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• “Nordic hamsting lowers”  

Styrktarþjálfun er mikilvæg forvörn gegn meiðslum. Æfingaáætlanir sem sameina 

styrktar þjálfun, proprioceptive æfingar, uppstökk og lendingar æfingar geta verið 

árangursríkar í draga úr meiðslahættu bæði hjá karlkyns og kvenkyns 

handknattleiks leikmönnum. Æfingar fyrir neðri útlimi eru ekki bara mikilvægt 

fyrir lóðrétt upphopp og skot með upphoppi heldur einnig til að undirbúa 

leikmenn fyrir snöggar snefnubreytingar og fintu hreyfingar framkvæmdar á 

æfingum og í leikjum. Í þannig hreyfingum eykur leikmaðurinn hraðann og reynir 

svo skyndilega að breyta um stefnu til að forðast varnamann. Það að hægja á sér 

og svo auka hraðann í aðra átt krefst mikils styrks. Þess vegna ætti að setja áherslu 

á styrktarþjálfum svo handknattleiksmenn geti dregið örugglega úr hraða og aukið 

hraðann í mismunandi áttir með minni hættu á meiðslum. Þar er í raun í þessum 

hreyfingum þar sem hættan á fremri krossbandaskaða er hvað mest. 

Styrktaráætlanir ættu að innhalda æfingar á annarri eða báðum fótum, lendingar 

og hraðbreytingu, almennar útfærslur af æfingum fyrir stöðuskyn og eccentric og 

plyometric æfingar í mismunandi áttir. Sýnt hefur verið fram á að 

styrktarþjálfunaráætlanir sem búnar eru til með þetta í huga draga úr hættu á 

meiðslum. Einnig að mikilvægt að leikmenn geti undir álagi dregið úr hraða og 

bætt í hann í allar mögulegar áttir með viðeigandi hreyfingum og haft stjórn á 

ökklum og hnjám til að minnka möguleikan á meiðslum (Cardinale, 2014). 

Styrktarþjálfun er grundvallaratriði fyrir handknattleiksleikmenn. Árangursrík 

styrktarþjálfun getur mögulega ekki einungis bætt frammistöðu leikmanna heldur 

einnig dregið verulega úr áhættunni á meiðslum (Cardinale, 2014). 
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Dæmi um fyrirbyggjandi æfingar fyrir hné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Dæmi um fyrirbyggjandi æfingar fyrir hné a), b) og c) (Myklebust, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Dæmi um fyrirbyggjandi æfingar a), b) og c) (Olsen o.fl., 2005) 

a) Dæmi um  

gólfæfingu 

b) Dæmi um 

æfingu á dýnu 

c) Dæmi um æfingu á 

jafnvægisbretti  

a) Æfing á jafnvægisbretti  

b) Dæmi um styrktar æfingu 

(Nordic hamstring lowers). 

Byrjunar staða, æfingafélagi 

heldur um ökkla 

c) Leikmaðurinn fellur hægt niður 

og notar hamstrings til að veita 

mótstöðu eins lengi og hægt er 

a)  b) 

c) 
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Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hnémeiðsli meðal handknattleiksmanna og 

er það ljóst að mikið álag er á neðri útlimi og þá sérstaklega hnéliðina í íþróttinni. 

Há prósenta meiðsla í handknattleik eru á neðri útlimum. Hraðar stefnubreytinar, 

harðar lendingar og snerting milli leikmanna eru einkennandi og verða 

alvarlegustu meiðslin á hné oftast við þessar aðstæður. Alvarlegustu meiðslin geta 

orsakað langa endurhæfingu og  fjarveru frá æfingu og keppni. Í kjölfar fremri 

krossbandaskaða er nauðsynlegt að endurbyggja krossbandið með aðgerð vegna 

eðli íþróttarinnar og strax í kjölfar meiðslana hefst löng endurhæfing sem getur 

tekið allt frá 6 upp í 12 mánuði.  

Varðandi Rannsóknina sem framkvæmd var á 6 stórmótum bæði meðal karla og 

kvenna í handknattleik á tímabilinu 2001 – 2004 kom fram að meiðslin voru oftast 

á neðri útlimum. Algengustu meiðslin sem orsökuðu fjarveru voru á ökkla og hné 

og af meiðslunum sem voru talin orsaka fjarveru í mánuð eða lengur voru 6 af 11 

á hné. Fimm krossbandaslit og einn liðþófaskaði.  

Í heildina gerðust flest meiðsli á ólympíuleikunum bæði hjá körlum og konum. 

Vert er að taka fram að tvö stórmót í handknattleik fara fram það ár þegar 

ólympíuleikarnir eru haldnir hvert sinn. Eitt í janúar og svo ólympíuleikarnir yfir 

sumarið. Ólympíuleikarnir fara fram beint eftir langt tímabil þar sem eitt stórmót 

er þar á meðal.  

Af öllum þeim meiðslum sem tilkynnt voru á Heimsmeistaramótinu 2015 voru 

58,3% á neðri útlimum og aðalega á ökkla, hné og læri. Tilkynnt var um 15 

hnémeiðsli og var talið að 5 orsökuðu fjarveru í 3 daga til 4 vikur og 4 í fjórar 

vikur eða meira.  

Það er því ljóst að meirihluti meiðsla sem orsaka langa fjarveru á meðal 

handknattleiksmanna eru á hné og þá sérstaklega fremri krossbandameiðsli. Af 

þessum ástæðum ættu fyrirbyggjandi æfingar fyrir meiðsli á hné að vera fastur 

liður í æfingaáætlun hjá öllum handknattleiksmönnum og þá sérstaklega á meðal 

kvenna sem hafa mun meiri tilhneigingu að verða fyrir krossbandaskaða heldur en 

karlmenn. Rannsókn sem Myklebust o.fl. framkvæmdu meðal kvennaleikmanna í 

þrem efstu deildunum í noregi sýndi fram á að vísbendingar eru fyrir því að hægt 

sé að minnka líkurnar á fremri krossbandaskaða með fyrirbyggjandi 
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neuromuscular æfingum. Þessar æfingar höfðu það að markmiði að bæta 

hnéstöðu, jafnvægi, stefnubreytingu og lendingar tækni eftir upphopp. Olsen, O. 

E. og félagar sýndu einnig fram á að vel útfærð upphitunar áætlun getur komið í 

veg fyrir hné og ökkla meiðsli með ungra leikmanna. 

Fyrirbyggjandi líkamlegir þættir eru ekki einungis mikilvægir því sálræn hlið 

íþróttmannsins eftir meiðsli getur haft áhrif á íþróttamanninn. Til að 

endurhæfingin sé árangursrík er mikilvægt að huga bæði að líkamlega og sálræna 

þættinum. 

Eftir að leikmaður hefur orðið fyrir meiðslum snýst endurhæfingin um að ná fram 

fyrri getu. Inngrip læknis og sjúkraþjálfara snýst um að losa íþróttamanninn við 

verkinn og laga það sem laga þarf svo hann geti snúið aftur í daglegt líf. 

Endurhæfing er aftur á móti nauðsynleg til að leikmaðurinn geti snúið til baka 

með sömu líkamlegu getu og hann hafði áður.  
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