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Útdráttur 

Andleg líðan hjá afreksíþróttafólki hefur mikið verið í umræðunni upp á síðkastið og hafa 
margir þekktir íþróttamenn stigið fram og sagt frá sinni eigin reynslu. Þunglyndi og kvíði 
birtist oft hjá íþróttamönnum í þeirri stöðu að sjá fram á að geta ekki stundað íþrótt sína um 
óákveðinn tíma eða jafnvel að ferillinn sé á enda vegna meiðsla. Tilgangur þessarar 
rannsóknar var að skoða hvort að meiðsli hefðu áhrif á andlega líðan afreksíþróttamanna og 
hvaða aðstoð væri ákjósanlegust í bataferlinu. Níu einstaklingar tóku þátt í rannsókninni, 
fjórir íþróttamenn, þrír þjálfarar, sjúkraþjálfari og íþróttasálfræðingur. Tekin voru hálfopin 
djúpviðtöl og spurningalistar aðlagaðir að þátttakendum. Niðurstöður sýndu að meiðsli hafa 
neikvæð áhrif á andlega líðan og sýndu íþróttamennirnir einkenni þunglyndis og kvíða. 
Einkennin urðu verri eftir því sem bataferlið dróst en með ákveðni og góðri aðstoð náðu þeir 
að snúa til baka í sína íþrótt. Þátttakendur rannsóknarinnar voru nokkuð sammála um að 
ákjósanlegasta aðstoðin í bataferli er frá sjúkraþjálfurum, sálfræðingum og 
íþróttasálfræðingum. Mikil eftirspurn er eftir íþróttasálfræðingum en fáir einstaklingar sinna 
þeirri stöðu hérlendis og því erfitt að leita til þeirra. Einnig er löng bið eftir sálfræðiþjónustu 
og því sögðu þjálfararnir sem rætt var við að þeir aðstoðuðu oft iðkendur þegar meiðsli eiga 
sér stað og einbeittu sér að andlegu hlið þeirra. Ályktun þessa verkefnis er að afreksíþróttafólk 
sem lendir í meiðslum þurfi frekari þjálfun í að takast á við andlegu hliðina í kjölfar meiðsla. 
Aðstoð og úrræði þurfa að vera sýnilegri samhliða meira utanumhaldi um einstaklingana og 
eftirfylgni í bataferlinu. 
 

Lykilorð: Afreksíþróttamenn, íþróttir, þunglyndi, kvíði, meiðsli 
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Abstract 

The mental condition of high-level competitors has been a common topic lately and many 
Icelandic athletes have stepped forward and talked about their own experiences. Depression 
and anxiety often appear among athletes in this position when they can’t practise their sport 
indefinitely because of injury or when career ending injury occurs. The purpose of this 
research was to find out if injuries would affect the mental health of high-level competitors 
and what the optimum assistance in the recovery process is. Nine individuals participated in 
the research, four athletes, three coaches, a physiotherapist and a sport psychologist. Half-
open deep interviews were taken and the questionnaire adapted to the participants. The 
conclusion resulted in that injury have negative effects on athlete’s mental health and the 
athletes showed symptoms of depression and anxiety. The symptoms increased as injury 
periods elongated but with determination and good aid the athletes were able to return to their 
sport. Most of the participants agreed on that physiotherapists, psychologists and sport 
psychologists were the optimum assistance in the recovery process. There is a great demand 
for sport psychologists but only a few attend to that position in this country and is therefore 
hard to come by. There’s also a long wait for psychological services and therefore the coaches 
that were spoken to explained that they often assisted athletes when injuries occurred and 
focused on it’s psychological effects. The presumption for this assignment is that injured 
high-level athletes need further training in dealing with psychological effects of injury. 
Solutions and assistance need to be more visible parallel to greater support of individiuals and 
follow-up in the recovery process. 
 

Keywords: High-level athletes, sports, depression, anxiety, injury  
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Formáli 

Rannsókn þessi er lokaáfangi í námi okkar, þriggja nema, til B. A. gráðu í sálfræði á hug- og 

félagsvísindasviði við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er metin til 12 ECTS eininga og var 

unnin á hausti 2016 og á vormánuðum 2017. Við færum leiðbeinanda okkar Kristínu Elvu 

Viðarsdóttur M.Ed., Cand. Psych, bestu þakkir fyrir veitta aðstoð og liðleika við vinnu 

verkefnisins og sérstaklegan stuðning undir lokin. Nönnu Árnýju Jónsdóttur viljum við einnig 

senda bestu þakkir fyrir aðstoðina við yfirlestur og lagfæringar á lokametrunum. Við þökkum 

öllum viðmælendum okkar í rannsókninni kærlega fyrir að leyfa okkur að skyggnast inn í líf 

sitt og veita okkur upplýsingar sem nýttust okkur gríðarlega við gerð verkefnisins. Að kynnast 

þeim betur reyndist góð upplifun og án þeirra hefði auðvitað ekkert af þessu orðið. 

Við viljum færa mökum okkar innilegustu þakkir fyrir ómælda þolinmæði og stuðning 

á þessari vegferð okkar. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá upphafi skólagöngunnar. Við 

námshópinn bættust tvær litlar námskonur framtíðarinnar og án hvatningar fjölskyldna hefði 

þessi vinna reynst þrautinni þyngri. Kennurum og starfsfólki Háskólans á Akureyri kunnum 

við líka góðar þakkir fyrir vinalega nærveru og hjálpsemi á liðinni skólagöngu. 

Námsumhverfið í Háskólanum á Akureyri er til fyrirmyndar og er tengslamyndunin við vini, 

kennara og aðra hér í skólanum eitthvað sem við munum búa að um ókomna tíð.
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Inngangur 

 Afreksíþróttafólk sem ætlar sér að ná langt í sínum greinum þarf að standast hinar 

ýmsu kröfur. Fjölskylda, vinir, þjálfarar, liðsfélagar og aðrir gera ákveðnar kröfur til þeirra en 

fyrst og fremst vega eigin kröfur íþróttamannsins hvað þyngst. Að vera ungur og efnilegur 

einstaklingur felur í sér ábyrgð sem margir gera sér ekki grein fyrir, það að reyna að vera 

alltaf betri en keppinautarnir og þurfa stöðugt að bæta sig. Þegar meiðsli eiga sér stað sem 

skekja líf ungs og upprennandi afreksíþróttamanns og stefnir framanum í hættu getur það haft 

í för með sér fleira en bara hin líkamlegu meiðsli. Hinn heimsfrægi körfuboltakappi Michael 

Jordan sagði eitt sinn: „Líkami minn þoldi hækjurnar en hugur minn afbar ekki hliðarlínuna“ 

(,,My body could stand the crutches, but my mind couldn’t stand the sideline”) og ætla má að 

með því hafi hann átt við að yfirleitt er hægt að sigrast á líkamlegu meiðslunum en hin 

andlegu áhrif meiðslanna, þ.e. tilfinningunni að hafa mistekist og að allt sé fyrir bí vegur 

stundum þyngra og getur andlega bataferlið reynst mun lengra og strembnara en hið 

líkamlega. Að helga líf sitt íþróttinni sem maður elskar og að skara framúr hljómar afar vel. 

En hvað gerist þegar lestin sem komin er á gott skrið, er vel smurð og full af eldsneyti og á 

greiða leið fyrir höndum fer út af sporinu? 

 Fyrir rúmu ári birtist á íslenskum samfélagsmiðlum nýtt myllumerki (e. hashtag) ritað 

#égerekkitabú og vísaði það til Facebook-hópsins „Geðsjúk“. Á síðu hópsins er honum lýst 

sem hópi fyrir fólk sem glímir við þunglyndi og aðra andlega sjúkdóma. Þar eru bæði 

sjúklingar og aðstandendur hvattir til að taka þátt í vitundarvakningunni, deila eigin reynslu 

af geðsjúkdómum og andlegri heilsubaráttu með það að leiðarljósi að eyða þeim 

staðalímyndum og „tabúum“ sem eru í samfélagi okkar. Í lok janúar voru meðlimir hópsins 

3.420. Þegar hópurinn og myllumerkið varð sýnilegt fóru þekktir íþróttamenn á Íslandi að 

nota samfélagsmiðla til að segja frá andlegum erfiðleikum sínum. Ætla mætti að manneskja 

sem er í draumastarfinu, nýtur velgengi á því sviði og er í góðu líkamlegu formi sé 
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hamingjusöm manneskja og ónæm fyrir lægðum geðheilbrigðis. Slík manneskja myndi 

eflaust teljast öfundsverð í augum meðalmannsins sem er mögulega óánægður í starfi, hefur 

lítinn sem engan tíma til að sinna áhugamálum sínum og stendur í stappi við að halda 

líkamlegu ástandi sínu til haga, eða hefur jafnvel séð farmiðann að framanum koma og fara 

án þess að hafa rétt út höndina á réttum tíma til að grípa tækifærið og lifir því í sífelldri 

eftirsjá. En málið er ekki svo einfalt að velgengni geri manneskjur ónæmar fyrir 

geðsjúkdómum. Þunglyndi, kvíði og aðrir geðsjúkdómar spyrja ekki að því hver þú ert. 

Geðsjúkdómar eru alvarlegir sjúkdómar og getur hver sem er fengið þá, karlar, konur, ungir 

eða aldnir, óháð stétt eða stöðu (Landlæknir, 2012). 

 Íþróttasamband Íslands stendur nú fyrir verkefni, sem ber heitið „Sýnum karakter“, í 

samstarfi við dr. Viðar Halldórsson, félagsfræðing við Háskóla Íslands og Valdimar 

Gunnarsson hjá UMSK. Það felst í því að styrkja og þjálfa andlega hlið ungviðis í íþróttum 

en markhópurinn er þjálfarar barna og ungmenna í íþróttum. Með verkefninu er sálrænni og 

félagslegri þjálfun gert hærra undir höfði en áður jafnframt áherslunni á líkamlega og 

tæknilega færni í íþróttum sem fyrir er. Hugmyndin kom upphaflega frá Viðari og Valdimar 

og átti eingöngu að nýtast innan UMSK en forsvarsmenn hjá Ungmennafélagi Íslands 

(UMFÍ) og Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands hafa nú einnig nýtt sér verkefnið en þeir 

telja mikilvægt að allir sem komi að íþróttastarfi barna og ungmenna séu með í verkefninu til 

að styrkja andlega hlið ungviðisins og þar með framtíð þess. Mikil framför felst í þessu 

verkefni frá því sem áður var og taka rannsakendur því fagnandi þar sem um langa hríð hefur 

áherslan verið nær einungis á líkamlegu og tæknilegu hliðarnar. Í dag er uppbygging andlegu 

hliðarinnar hjá ungu fólki hægt og bítandi að verða stærri hluti af þjálfun (Sýnum karakter, 

e.d.). Þetta verkefni er notað til þess að byggja upp heilbrigðara umhverfi í íþróttum og 

aðstoða þá sem þurfa á andlegri hjálp að halda. Hér verður leitast við að svara því hvaða áhrif 

meiðsli hafa á andlega líðan afreksíþróttamanna. 
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Afreksíþróttafólk 

 Til þess að komast í hóp afreksíþróttamanna þarf einstaklingur, eðli málsins 

samkvæmt, að leggja á sig mikla vinnu. Samkvæmt Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) er 

afreksmaður sá einstaklingur eða flokkur sem skipar sér, með árangri sínum, í fremstu röð í 

heiminum og þarf viðkomandi að standast ákveðin viðmið í grein sinni. Markmið 

sambandsins er að Íslendingar eigi afreksmenn hverju sinni og að hækka afreksstig íslenskra 

íþrótta. Til þess að hægt sé að ná settu marki eru uppi áætlanir um árangur á stórmótum og að 

efla þjálfunarþekkingu bæði innan einstaklings- og liðaíþrótta. Forsenda þess að íþróttafólk 

nái árangri er að það stundi íþróttina af heilum hug, að hún sé hluti af lífsmynstri og að sá 

tími sem fer í ástundun komi ekki niður á þroska einstaklings eða undirbúningi fyrir líf hans 

eftir að ferlinum lýkur. Gott starfsumhverfi og fagleg vinnubrögð eru mikilvæg þegar leitast 

er eftir árangri í íþrótt þar sem afrek eru uppskera margra ára æfinga (Íþróttasamband Íslands, 

e.d.). 

 Afrekssjóður ÍSÍ stendur að uppbyggingu afreksíþrótta á Íslandi og veitir styrki til 

afreksfólks og sérsambanda. Innan þeirra raða starfa teymi fagfólks á sviði þjálffræði, 

sálfræði og íþróttameiðsla og miðla þekkingu til íþróttafólks og þjálfara og eru til staðar 

þegar talið er að þeirra sé þörf (Íþróttasamband Íslands, e.d.).  

Afreksstefnur sérsambanda 

 Sérsambönd íþrótta á Íslandi eru mörg og afreksstefnur þeirra jafn mismunandi og þau 

eru mörg. Mismikil áhersla er lögð á að vinna afrek en hér má sjá nokkur dæmi um 

afreksstefnur: 

 Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) telur það vera afrek ef íslenskt landslið nær 

einhverjum af eftirfarandi árangri: 

• Að A-landslið karla eða kvenna komist á lokamót EM eða HM. 

• Að U21 árs landslið karla komist á lokamót EM. 
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• Að U17 eða U19 ára landslið karla eða kvenna komist í milliriðil EM. 

Þegar valið er í hópa reyna þjálfarar að velja þá leikmenn sem sýna góða frammistöðu og eru 

líklegastir til þess að ná sem bestum úrslitum fyrir liðið hverju sinni. Þegar landslið heldur 

utan í keppnisferð fara margir einstaklingar með hópnum. Má þar nefna þjálfara, 

aðstoðarþjálfara, markmannsþjálfara, sjúkraþjálfara, lækna, liðsstjóra o. fl. en hvergi er þó 

hægt að sjá að sálfræðingur eða annar fagaðili sem hugar að andlegri líðan íþróttamannanna 

fari með í þessar ferðir (Knattspyrnusamband Íslands, 2016). 

 Golfsamband Íslands (GSÍ) telur afreksíþróttamann vera þann sem skipar sér, með 

árangri sínum, í fremstu röð í heiminum, þann sem stenst skráð forgjafarviðmið í afreksstefnu 

GSÍ og þann sem getur með markvissri þjálfun skipað sér sess meðal þeirra bestu í heimi. 

Þegar afreksíþróttamenn í golfi eru skilgreindir er miðað við forgjöf. Meðaltal forgjafa hæstu 

karla og kvenna á landinu mynda forgjafaviðmið afrekskylfinga. Full ástundun íþróttarinnar 

og framfarir eru forsendur fyrir stuðningi og aðstoð frá GSÍ (Golfsamband Íslands, 2012). 

 Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ) veitir afreksíþróttafólki stuðning þar sem áhersla 

er lögð á að taka mið af þörfum hvers og eins keppanda. Starf sambandsins beinist að fjórum 

hópum; afrekshópi, landsliðshópi, afrekshópi unglinga og úrvalshópi unglinga. Afreksfólk 

fullorðinna þarf að stefna að því að komast á Ólympíuleika, Heimsmeistaramót og 

Evrópumót, landslið eiga að stefna að þátttöku í Evrópubikarkeppnum og á Smáþjóðleikum. 

Afreksfólk unglinga þarf að stefna á stórmót líkt og Heimsmeistaramót eða Evrópumót og 

haldnar eru æfingabúðir með fræðslu, félagslegum tengslum og stuðningi fyrir úrvalshóp 

unglinga (Frjálsíþróttasamband Íslands, 2004). 

Það er því markmið hvers einstaklings sem telst afreksíþróttamaður að komast á stórmót og 

vera landi og þjóð til sóma.  
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Meiðsli 

 Meiðsli í íþróttum ógna ferli og árangri íþróttamanna. Þau geta verið smávægileg og 

haft lítil áhrif en önnur eru alvarlegri og geta bundið endahnút á keppnisferil einstaklingsins 

sem getur haft mikil áhrif á líf hans. Meiðsli geta reynst íþróttamanninum kostnaðarsöm, 

endurhæfing getur kostað mikið og peningaáhyggjur geta valdið aukinni vanlíðan. 

Afreksíþróttamenn eyða þúsundum klukkustunda í þjálfun og vegna þess eru líkur á 

meiðslum hjá þeim umtalsvert meiri en líkur á meiðslum hjá þeim sem stunda ekki íþróttir. 

Meiðslatíðni er mishá milli íþróttagreina og til dæmis má nefna að þeir sem æfa skíði og 

snjóbretti meiðast tvisvar til fjórum sinnum á hverjum þúsund dögum sem einstaklingur æfir 

en einu sinni til þrisvar sinnum á hverjum þúsund dögum hjá þeim sem stunda klifur 

innandyra. Kynjamunur sést í meiðslum í mismunandi íþróttum. Sem dæmi má nefna að 

karlmenn eru tvisvar sinnum líklegri til þess að meiðast í körfubolta en konur líklegri til þess 

að slasast í hestaíþróttum, svo dæmi séu tekin (Santi og Pietrantoni, 2013). 

 Meiðsli sem verða í kjölfar slyss við þjálfun eru algeng hjá íþróttamönnum og eru þau 

mikið rannsökuð. Það er vegna þess sem auðvelt er að greina hvað er að og finna viðeigandi 

meðferð. Tíðni þess háttar meiðsla fer eftir hvaða íþrótt er stunduð og hafa íþróttir með 

snertingu, t.d. íshokkí, handbolti og fótbolti hærri meiðslatíðni en margar aðrar íþróttagreinar. 

Við þær aðstæður er frekar auðvelt að finna orsök og sjá hversu alvarleg meiðslin eru. 

Íþróttamaðurinn finnur sársauka og bólga byrjar að myndast sem nær svo hámarki eftir 

nokkrar klukkustundir. Skjót og rétt viðbrögð gegn bólgunni geta skipt sköpum um það 

hversu fljótt íþróttamaðurinn getur snúið til baka frá meiðslunum. Af þeirri ástæðu er best að 

greina meiðslin strax eftir að slysið á sér stað, áður en bólgan byggist upp og gerir 

íþróttamanninum það kleift að þola verkinn (Peterson og Renström, 2001). 

 Álagsmeiðsli eru önnur gerð meiðsla. Þau er erfitt að greina og einnig er erfitt að 

meðhöndla þau. Álagsmeiðsli eru orðin algengari, bæði vegna þess að iðkendum í íþróttum 
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hefur fjölgað og einnig vegna aukinnar ákefðar og lengdar æfinga. Jafnvel þó að fyrstu 

skilgreiningar um álagsmeiðsli hafi komið fram árið 1855 hafa þau lítið verið rannsökuð. 

Þrátt fyrir að ekki sé vitað með vissu hversu margir íþróttamenn glíma við álagsmeiðsli er 

talið að um 25-50% íþróttamanna sem leituðu til sjúkraþjálfara hafi glímt við þess konar 

meiðsli. Samkvæmt Peterson og Renström (2001) er talið að afreksíþróttamenn á bilinu 20-29 

ára séu í mestri hættu á að verða fyrir álagsmeiðslum. Þá eru 80% af álagsmeiðslum í 

þolíþróttum eins og langhlaupi en einnig í einstaklingsíþróttum eins og fimleikum, tennis og 

kraftlyftingum. Af þeim meiðslum eru 80% í neðri hluta líkamans, að mestu leyti í hnjánum 

eða 28% og í ökklum, fótum og hælum 21% (Peterson og Renström, 2001). Það er þó fleira 

sem spilar inn í álagsmeiðsli, svokallaðir innri og ytri þættir. Innri þættir geta t.d. verið 

vöðvamisræmi, mislangir fótleggir og aðrir líffræðilegir þættir. Ytri þættirnir eru einnig 

mismunandi en geta t.d. verið léleg tækni, ákefð á æfingu og of mjúkt eða of hart undirlag. 

Dæmi um álagsmeiðsli geta verið nárameiðsli, beinhimnubólga og liðverkir (Peterson og 

Renström, 2001). 

Tíðni meiðsla 

 Á heimasíðu Embættis landslæknis er listi sem sýnir tíðni slysa sem skráð hafa verið á 

sjúkrahúsum hérlendis og má þar sjá hversu mörg þeirra hafa orðið vegna íþrótta. Síðustu 

tölur sem skráðar voru árið 2015 sýna að það voru 3.843 íþróttaslys á landinu það ár. Það er 

mikil aukning frá árinu 2005 þar sem þá voru 2.906 íþróttaslys skráð. Í tölum þessara tíu ára 

má sjá að karlar hafa slasast oftar en konur á öllum árunum, t.d. árið 2015 slösuðust 2.281 

karl en 1.551 kona (Landlæknir, 2016). Algengast er að íslenskir karlar í aldurshópnum 15-19 

ára meiðist en hjá konunum var hlutfallslega mest um meiðsli í aldurshópnum 10-14 ára. Svo 

virðist sem mánudagur sé sá vikudagur sem flestir meiðast í íþróttum og á átta árum af 

síðustu tíu eru meiðsli algengust á þeim degi. Árið 2015 slösuðust 643 á mánudegi en fæstir 

slösuðust á föstudegi eða aðeins 504 manns. Mars er sá mánuður þar sem oftast hefur verið 
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tilkynnt um slys á síðustu tíu árum og til samanburðar slösuðust 425 manns í mars en aðeins 

207 í desember árið 2015 (Landlæknir, 2016). 

 Það er mikilvægt fyrir íþróttafólkið sjálft, þjálfara, meðferðaraðila íþróttafólks og 

íþróttasálfræðinga að skilja þær tilfinningar sem íþróttafólk kann að upplifa eftir 

íþróttameiðsli og á eftirfylgjandi stigum endurhæfingar. Á síðustu áratugum hefur kenningum 

verið haldið á lofti og stefnur þróaðar til að styðja íþróttasálfræðinga, sjúkraþjálfara og 

þjálfara við að ráðleggja íþróttafólki sem er í endurhæfingu hvað varðar þau sálrænu áhrif 

sem fylgja meiðslum (Markser, 2011; Quackenbush og Crossman, 1994; Santi og Pietrantoni, 

2013). 

Þrjú líkön um viðbrögð íþróttamanna við meiðslum:  

Lífsálfélagslegt líkan (Biopsychosocial model) 

 Lífsálfélagslega líkanið er sett saman úr sjö víddum; einkennum meiðsla (e. injury 

characteristics), samfélagsfræðilegum þáttum (e. sociodemographic factors), líffræðilegum 

þáttum (e. biological factors), sálfræðilegum þáttum (e. psychological factors), félagslegum 

og samhengisþáttum (e. social and contextual factors), lífsálfélagslegum millistigsútkomum 

(e. intermediate biopsychological outcomes) og niðurstöðum endurhæfingar eftir meiðsli í 

íþróttum (e. sport injury rehabilitation outcomes). Endurhæfing hefst um leið og meiðsli eiga 

sér stað. Staðsetning meiðsla á líkamanum, tegund þeirra, ástæða og magn þeirra og 

meiðslasaga íþróttamannsins hafa áhrif á líffræðilegar, sálfræðilegar og félagslegar víddir 

meiðslanna. Aldur, kyn, kynþáttur og félagsleg staða íþróttamanna hafa einnig áhrif á þær. 

Þessar þrjár víddir hafa áhrif á millistigsútkomu; hreyfigetu, styrk og endurheimt vöðva, 

liðleika, skynjun sársauka og lengd endurhæfingar. Millistigsútkoman hefur einnig áhrif á 

niðurstöður endurhæfingar; virkni, lífsgæði eftir meiðsli, hvort að meðferð hafi verið 

fullnægjandi og hversu tilbúinn íþróttamaðurinn er að snúa aftur til æfinga. Sálfræðilegir 
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þættir spila aðalhlutverk þessa líkans og hefur samspil þeirra við líffræðilega og félagslega 

þætti mest áhrif á hvernig bati íþróttamannsins verður (Santi og Pietrantoni, 2013). 

Líkan hugræns mats (Cognitive appraisal models) 

 Líkanið hér að ofan hefur heildrænan ramma sem útskýrir allt endurhæfingaferli 

íþróttameiðsla. Hins vegar útskýrir það ekki hvernig tengsl á milli sálfræðilegra þátta eru. 

Líkan hugræns mats skoðar hvernig hugrænt mat íþróttamanns hefur áhrif á það hvernig hann 

bregst við íþróttameiðslum. Samkvæmt þessu líkani hafa persónulegir þættir og þættir tengdir 

aðstæðum áhrif á hugrænt mat einstaklinga. Þeirra eigið mat ákveður hvaða tilfinningar koma 

fram, til dæmis hræðsla við meiðsli, reiði eða þunglyndi. Þessar tilfinningar hafa áhrif á 

hegðun einstaklingsins og hvernig honum gengur að fylgja áætlunum sínum í 

endurhæfingarmeðferðinni (Santi og Pietrantoni, 2013). 

Líkan þegar snúið er aftur til íþróttarinnar  (Stage of the return to sport models) 

 Ákveðin sálfræðileg viðbrögð við íþróttameiðslum eru algeng (Markser, 2011; 

Quackenbush og Crossman, 1994; Santi og Pietrantoni, 2013). Kubler-Ross (1969) kom fram 

með kenningu fyrir um tæplega 50 árum sem fólst í því að tekist væri á við meiðsli í stigum; 

afneitun, reiði, þunglyndi og sátt. Ekki hefur þó tekist að sýna fram á tengsl milli þessa líkans 

og raunverulegra viðbragða íþróttamanna þrátt fyrir að í mörgum tilfellum komi eitthvað af 

þessum einkennum fram. Þessi kenning Kubler-Ross er gömul og þó ekki hafi tekist að sýna 

fram á að hún sé rétt hefur hún eflaust vakið upp viðbrögð og áhuga fólks til frekari 

rannsókna á efninu. Persónueinkenni íþróttamanna hafa áhrif á sálfræðilegu þættina sem fram 

koma í endurhæfingarferlinu og geta viðbrögð við meiðslum verið mismunandi eftir því hvort 

að meiðslin séu að verða í fyrsta eða annað skipti. Einnig getur félagslegur stuðningur sem 

íþróttamenn hljóta í endurhæfingarferlinu skipt sköpum þegar þeir snúa aftur til æfinga (Santi 

og Pietrantoni, 2013). 
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 Meiðsli eru meiriháttar streituvaldur hjá íþróttafólki og geta valdið marktækum 

erfiðleikum. Nemar sem æfa íþróttir stíft þurfa að takast á við strangar akademískar, sem og 

íþróttalegar kröfur, sem krefjast jafnframt tíma og mikilla líkamlegra krafa. Það að reyna að 

afkasta og ná árangri bæði í skólastofunni og á leikvanginum er orðið erfiðara í dag þar sem 

kröfur og væntingar hafa aukist til muna. Ef íþróttamaður meiðist aukast svo þessir 

streituvaldar. Streita er þýðingarmikill forliður á undan meiðslum og getur skipt máli í 

viðbrögðum við endurhæfingu og endurkomu eftir meiðsli. Sálræn viðbrögð við meiðslum 

geta kveikt og/eða dregið fram vandamál í andlegri heilsu eins og þunglyndi og 

sjálfsvígshugsanir, kvíða, átraskanir og notkun/misnotkun vímuefna. Það eru hindranir til 

staðar við meðferð geðrænna vandamála hjá íþróttamönnum því þeir líta oft á það sem merki 

um veikleika að leita sér hjálpar og finnst að þeir eigi að geta ýtt sér í gegnum sálrænar 

fyrirstöður líkt og þær líkamlegu. Möguleiki er á því að íþróttamenn hafi ekki þróað með sér 

heilbrigða færni í að takast á við vandamál af þessu tagi og það gerir viðbrögð við meiðslum 

sérstaklega erfið (Putukian, 2016). Sýnt hefur verið fram á tengsli á milli líkamlegrar heilsu 

og þunglyndis (Leddy, Lambert og Ogles, 1994; Markser, 2011; World Health Organizaton, 

2016). 

 Í rannsókn Appaneal, Levine, Perna og Roh (2009) voru þunglyndiseinkenni skoðuð 

hjá íþróttafólki eftir meiðsli, einni viku til þremur mánuðum eftir þau. Byrjað var á því að 

skoða einkenni hjá ómeiddum einstaklingum og þar á eftir voru einkenni meiddra 

einstaklinga skoðuð. Í ljós kom að einkenni jukust eftir því sem meiðslin vörðu lengur. Konur 

voru einnig líklegri til þess að fá þunglyndiseinkenni í kjölfar meiðsla (Appaneal, Levine, 

Perna og Roh, 2009). 

Þunglyndi 

Þunglyndi er ein algengasta geðröskun sem finnst (World Health Organization, 2016). 

Á Íslandi þjást 12–15 þúsund manns af þunglyndi á hverjum tíma (Landlæknir, 2012). Talið 
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er að einn af hverjum fimmtán einstaklingum í heiminum (6,7%) veikist árlega og að einn af 

hverjum sex fái þunglyndi einhvern tímann á ævinni (16,6%) (American Psychiatric 

Association, 2015). Sjúkdómurinn getur verið til staðar í skemmri eða lengri tíma og getur 

haft áhrif á vinnugetu einstaklinga, skólagöngu og dagleg störf. Þunglyndi er mis alvarlegt, í 

sumum tilfellum er hægt að meðhöndla það með lyfjum og samtalsmeðferðum hjá fagaðilum 

en tæplega 10% þeirra sem þjást af því leita sér aðstoðar. Í alvarlegri tilfellum getur 

þunglyndi leitt til þess að sjúklingur taki sitt eigið líf og er talið að 800.000 einstaklingar falli 

fyrir eigin hendi sökum sjúkdómsins á ári hverju í heiminum (World Health Organization, 

2016). 

Til eru margar undirtegundir þunglyndis eins og alvarleg þunglyndisröskun, óyndi (e. 

dysthymia), þunglyndi sökum lyfjamisnotkunar, skammdegisþunglyndi og fleira en 

megineinkennin eru oftast þau sömu þó tímabilin sem þau vara, tímasetning og álitin 

upprunaskýring séu breytileg (American Psychiatric Association, 2013). 

Einstaklingar sem þjást af þunglyndi verða almennt daprir, missa áhuga og ánægju, 

finnast þeir einskis virði, missa svefn og/eða matarlyst, eru þreyttir og hafa lélega einbeitingu 

(World Health Organization, 2016). 

ICD og DSM eru kerfi með greiningarviðmið til flokkunar á geðröskunum og er þau 

alltaf notuð af fagfólki til greiningar á slíkum kvillum (American Psychiatric Association, 

2015; World Health Organization, 2003). 

Samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-V um alvarlega þunglyndisröskun (e. major 

depressive disorder) þarf einstaklingurinn að uppfylla að minnsta kosti fimm af níu 

einkennum og þurfa þau að hafa verið til staðar samfleytt í tvær vikur og annað tveggja 

einkenna; að hafa þungt skap eða skort á áhuga/ánægju, þarf að vera til staðar til að greining 

fáist. Önnur einkenni eru breytt matarlyst og þyngdarbreytingar. Einnig eru það truflanir á 

svefni, óróleiki, þreyta eða orkutap og það vera hægfara. Tilfinning um að vera einskis virði 
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eða með samviskubit er líka greiningareinkenni og sömuleiðis geta erfiðleikar við hugsun eða 

einbeitingu komið fram auk þess sem endurteknar hugsanir um dauðann, sjálfsvígshugsanir 

og sjálfsvígstilraunir eru líka einkenni. Eitt af skilyrðunum er líka að einkennin þurfi að valda 

virkilegri truflun á virkni í daglegu lífi. Einkennin mega ekki vera tilkomin vegna líkamlegra 

sjúkdóma eða neyslu vímuefna og mega ekki heldur uppfylla greiningarviðmið fyrir aðra 

andlega kvilla né að einkenni geðhæðar hafi komið fram. 

Hjá börnum og unglingum kemur oft fram pirringur frekar en sorg eins og hjá 

fullorðnum (American Psychiatric Association, 2013). Alvarleg þunglyndisröskun einkennist 

af afmörkuðum láglyndistímabilum sem vara í að minnsta kosti tvær vikur, líkt og áður kom 

fram, þó flest vari töluvert lengur. Þar sýnir einstaklingurinn augljósar breytingar á 

geðhrifum, hugarstarfi og taugakerfisvirkni. Þá er mikið áhugaleysi viðvarandi og skortur á 

hamingju í nánast öllum athöfnum einstaklingsins. Hægt er að greina sjúkdóminn af aðeins 

einu atviki eða einni geðlægð en í flestum tilfellum endurtekur kvillinn sig. Varlega skal farið 

í greiningu þar sem hægt er að finna fyrir sorg og dapurleika þrátt fyrir að vera ekki með 

alvarlegt þunglyndi. Ástvinamissir getur til dæmis valdið miklum þjáningum en veldur 

yfirleitt ekki alvarlegri geðlægð. Þegar þjáning og geðlægð koma hins vegar upp saman eru 

þunglyndiseinkennin sterkari og virkni einstaklings minnkar enn frekar. Þunglyndi tengt 

ástvinamissi kemur oft fram hjá einstaklingum sem eru viðkvæmir fyrir þunglyndisröskunum 

og getur bati þurft að fela í sér meðferð með þunglyndislyfjum (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Þessi sjúkdómur er ekki, frekar en aðrir sjúkdómar eins og t.d. krabbamein, merki um 

að einstaklingur sé duglaus, latur, viðkvæmur eða vanþakklátur. Það getur reynst erfitt að 

greina þunglyndi þar sem allir upplifa einkenni þess einhvern tímann á lífsleiðinni en fyrstu 

merki sjúkdómsins geta verið líkamlegir verkir sem breytast reglulega. Mikilvægt er þó að 
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greina þunglyndi sem fyrst til þess að einstaklingar fái viðeigandi meðferðir og er það gert 

með ítarlegum spurningalistum (Rakel, 2017). 

 Endurtekin þunglyndisröskun (e. recurrent depressive disorder) inniheldur stutt og 

endurtekin geðlægðartímabil með einkennum alvarlegrar þunglyndisröskunar (World Health 

Organization, 2016) og er það sú tegund sem skoðuð er í þessu verkefni. 

 Nokkrar orsakir eru taldar hafa áhrif á það hvort að einstaklingar veikist af þunglyndi 

og eru það boðefnabreytingar í heila, erfðir, persónuleiki og umhverfisþættir en samspil 

þessara þátta getur komið sjúkdómnum af stað (American Psychiatric Association, 2015). 

Mikilvægt er að einstaklingar átti sig á því að sjúkdómurinn er raunverulegur og engin 

„ímyndun“, þrátt fyrir að hann sjáist ekki utan á sjúklingum, og að alltaf er hægt að ráða bót á 

vandanum ef sóst er eftir aðstoð (Landlæknir, 2012).  

Meðferðir 

Til eru mismunandi meðferðir við kvíða- og þunglyndisröskunum og mikilvægt er að 

fræða sjúklinginn um sjúkdóm sinn. Samtalsmeðferðir eru mikið notaðar ásamt lyfjameðferð 

og lífstílsbreytingum. Hafa ber í huga að einkenni þunglyndis geta breyst og því mikilvægt að 

meðferðaraðili breyti meðferð jafnóðum ef á því er þörf. Hugræn atferlismeðferð, 

tengslameðferð og geðdeyfðarlyf eru mikilvægir þættir í meðferðum en í alvarlegustu 

tilfellunum getur þurft að leggja sjúkling inn á geðdeild sé hann í verulegri sjálfsvígshættu 

(Landlæknir, 2012). 

Atferlisfræðilegar meðferðir einblína á að koma auga á styrkja og refsingar sem stuðla 

að slæmu hegðuninni og breyta ákveðnu atferli. Grunnur atferlismeðferða er atferlisfræðilegt 

mat á vandamáli sjúklingsins. Meðferðaraðilinn vinnur með sjúklingnum við að koma auga á 

sérstakar aðstæður sem virðast draga fram óæskilegu hegðunina eða tilfinningaviðbrögðin, 

t.d. hvaða aðstæður virðast kveikja kvíðaeinkenni og hvaða verkun (eins og orð, gjörðir eða 

hugsanir) veldur þunglyndiseinkennum sjúklingsins (Follette & Hayes, 2000). 
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Hugrænar kenningar segja að það séu ekki bara styrkjar og refsingar sem hvetja 

mennska hegðun heldur séu það okkar hugarstarfsemi, hugsanir og hyggja sem móta 

hegðunina og tilfinningarnar sem við upplifum. Þegar eitthvað kemur fyrir okkur spyrjum við 

okkur sjálf hví það gerðist og er svarið við þessari spurningu okkar orsakaeignun (e. causal 

attribution) atburðarins, „hverju við kennum um“ ef svo má að orði komast. Það sem við 

eignum atburðinum getur verið áhrifavaldur á hegðun okkar því það hefur áhrif á þýðinguna 

sem við gefum atburðinum sem og þeim væntingum okkar sem við munum hafa fyrir svipaða 

atburði í framtíðinni (Alford og Beck, 1997).  

Dýnamískar kenningar um sálfræðikvilla leggja til að öll hegðun, hugsanir og 

tilfinningar, eðlilegar eða óeðlilegar, fái áhrif sín að miklu frá ferlum í undirmeðvitundinni 

(McWilliams & Weinberger, 2003). 

Til eru mörg þunglyndis- og kvíðalyf í dag og hafa þau þróast mikið á síðustu árum 

þar sem einblínt er á að minnka aukaverkanir á móti betri verkun. Algengast er að lyf og 

sálrænar meðferðir séu notaðar samhliða og stundum auk annarra meðferða eins og t.d. 

hreyfingar (Sinacola og Strickland, 2012).  

Algengi alvarlegs þunglyndis 

 Samkvæmt rannsókn Jóns Stefánssonar og Eiríks Líndal (2009) er lífsalgengi 

þunglyndisraskana á Íslandi hjá einstaklingum á aldrinum 34-76 ára 9,1%. Hlutfall kvenna 

var 12,8% en 5% hjá körlum (Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal, 2009). Rannsókn Kessler, 

Berglund, Demler, Jin, Merikangas og Walters (2005) sem framkvæmd var í Bandaríkjunum 

sýndi fram á að lífsalgengi alvarlegs þunglyndis var 16,6% hjá 18 ára og eldri og líkt og í 

öðrum rannsóknum voru konur í meirihluta þeirra sem greindust. Alvarlegt þunglyndi var 

algengast hjá einstaklingum á aldrinum 30-60 ára (Kessler, Berglund, Demler, Jin, 

Merikangas og Walters, 2005).  
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Kvíði 

 Kvíði er alltaf neikvætt tilfinningalegt ástand ef hann verður of mikill og fram koma 

líkamleg viðbrögð. Einstaklingar upplifa að þeir þurfi að takast á við ógn hvenær sem er þrátt 

fyrir að engin raunveruleg ógn sé til staðar og telja sig ekki reiðubúna til þess. Íþróttamenn 

sem kljást við kvíða eiga það til að koma sér út úr aðstæðum sem þeim þykja erfiðar. Þeir 

biðja til að mynda um skiptingar af velli, draga sig í hlé eða æfa óeðlilega mikið (Weinberg 

og Gold, 2010). 

 Í greiningarkerfinu DSM-V eru mismunandi kvíðaraskanir skilgreindar. Þær eru 

ólíkar hver annarri að því leyti að mismunandi hlutir eða aðstæður vekja kvíða og hræðslu en 

eru líkar að því leyti að í mörgum þeirra koma fram sömu viðbrögð. Kvíðaviðbragð felst 

meðal annars í forðunarhegðun, þ.e.a.s. að flýja frá vandanum sem vekur kvíðann eða að 

stirðna upp eða frjósa (American Psychiatric Association, 2013). 

 Felmtursröskun (e. panic disorder) einkennist af kvíðaköstum (e. panic attacks) sem 

innihalda mikinn kvíða. Þau geta komið skyndilega og magnast upp á skömmum tíma eða ef 

einstaklingur fer í aðstæður sem honum líður illa í og getur þá fyrirfram búist við kasti. 

Einkenni felmtursröskunnar eru hraður hjartsláttur, sviti, skjálfti, hröð öndun, 

köfnunartilfinning, brjóstverkur, ógleði, svimi, hitabreytingar, doði, óraunveruleikatilfinning, 

hræðsla við að missa stjórn og hræðsla við að deyja. Tíðni og styrkur kvíðakastanna er 

breytilegur og einstaklingsbundinn. Það geta liðið nokkrar vikur á milli þeirra hjá sumum en 

þau geta komið daglega hjá öðrum. Sömu einkenni koma þó fram hjá öllum þeim sem þjást af 

röskuninni (American Psychiatric Association, 2013). 

 Fælni (e. phobia) felst í því að einstaklingur hræðist eða er kvíðinn yfir ákveðnum 

aðstæðum, atburði eða hlut. Hægt er að fælast nánast hvað sem er og DSM-V skiptir henni 

niður í sértæka fælni (e. specific phobia), félagsfælni (e. social phobia) og víðáttufælni (e. 

agoraphobia). Í sértækri fælni hræðist einstaklingur hluti, staði eða sérstakar aðstæður. Sem 
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dæmi má nefna ótta við lítil dýr, vatn, hæð eða veður. Félagsfælni felst í því að einstaklingur 

óttast samskipti við annað fólk og hefur miklar áhyggjur af því að verða að athlægi eða að 

aðrir líti hann neikvæðum augum. Einstaklingurinn forðast félagslegar aðstæður og það leiðir 

oft til félagslegrar einangrunar og getur skert lífsgæði mikið. Víðáttufælni byggist á því að 

einstaklingum líður verulega illa á opnum, stórum svæðum. Þeir eiga í erfiðleikum með að 

nota bíla, skip og flugvélar, að vera á bílastæðum eða brúm, vera í röð í búð eða einir utan 

heimila sinna vegna hræðslu og kvíða og forðast helst þessar aðstæður (American Psyhiatric 

Association, 2013). 

 Almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder) einkennist af óhóflega miklum 

kvíða og áhyggjum. Ákafi, lengd eða tíðni kvíðans og áhyggjanna er úr samhengi við 

raunverulegar líkur eða áhrif væntanlegs atburðar sem einstaklingur ætlar að takast á við. 

Einkenni hans geta verið líkamleg, tilfinningaleg eða huglæg. Fullorðið fólk með almenna 

kvíðaröskun hefur gjarnan áhyggjur af aðstæðum í daglegu lífi, t.d. mögulegri ábyrgð í starfi, 

heilsu og fjármálum, heilsu fjölskyldumeðlima, óhöppum barna sinna eða minniháttar málum 

eins og heimilisverkum, að vera of sein o.s.frv. Börn með almenna kvíðaröskun hafa 

óhóflegar áhyggjur af hæfni sinni eða gæðum frammistöðu sinnar. Á tímabili röskunarinnar 

geta áhyggjuefnin breyst (American Psychiatric Association, 2013). 

 Ákveðnir þættir greina almenna kvíðaröskun frá eðlilegum áhyggjum. Í fyrsta lagi eru 

þær áhyggjur sem tengjast röskuninni óhóflegar og yfirleitt trufla þær andlega virkni en 

,,eðlilegar” áhyggjur eru ekki óhóflegar og auðveldari í meðhöndlun. Í öðru lagi er kvíðinn 

sem er tengdur röskuninni mun ákafari, varir lengur og kemur oftar upp án fyrirvara. Því 

fleiri kringumstæður sem einstaklingurinn hefur áhyggjur af því líklegra er að um sé að ræða 

almenna kvíðaröskun. Í þriðja lagi valda „eðlilegar“ áhyggjur sjaldnar líkamlegum 

einkennum (American Psychiatric Association, 2013). 
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Til þessa að hægt sé að greina almenna kvíðaröskun þarf að ná greiningarviðmiðum 

DSM-V. Kvíðinn og áhyggjurnar þurfa að koma fram fleiri daga en ekki, í minnsta kosti sex 

mánuði og snúast um nokkra ákveðna hluti í lífi einstaklings, t.d. frammistöðu í skóla eða 

vinnu. Einnig þarf einstaklingurinn að eiga erfitt með að stjórna áhyggjunum. Einkennin eru 

sex talsins og þarf einstaklingur að vera með þrjú eða fleiri til þess að verða greindur með 

kvíða. Einkennin eru (1) órói eða eirðarleysi, (2) að vera auðveldlega uppgefinn, (3) að eiga í 

erfiðleikum með að einbeita sér eða að hugurinn sé tómur, (4) skapstyggð eða hrifnæmi, (5) 

vöðvaspenna og (6) svefntruflanir. Kvíðinn, áhyggjurnar eða líkamlegu einkennin þurfa að 

valda klínískt marktækri þjáningu eða skaða í félagslegum, starfstengdum eða öðrum 

mikilvægum aðstæðum. Kvillann er ekki hægt að tengja við andleg áhrif efna t.d. inntöku 

lyfja eða misnotkun eiturlyfja eða aðra sjúkdóma og kvillann er ekki hægt að skýra sem 

annan andlegan kvilla (American Psychiatric Association, 2013). 

Algengi kvíðaraskana 

 Árið 2009 var algengi kvíðaraskana á höfuðborgarsvæðinu rannsakað. Þátttakendur 

voru á aldrinum 34-76 ára og kom í ljós að konur voru líklegri til þess að greinast með 

kvíðaröskun (16,4%) einhvern tímann á lífsleiðinni en karlar (12,2%). Meðaltal á lífsalgengi 

beggja kynja var 14,4% og var ársalgengi hjá konum 6,8% en 4,1% hjá körlum (Jón G. 

Stefánsson og Eiríkur Líndal, 2009). Það samræmist niðurstöðum um algengi þunglyndis þar 

sem konur eru líklegri til þess að fá þunglyndi en karlar (World Health Organization, 2016). 

Rannsókn Kessler o.fl. (2005) sýndi fram á að lífsalgengi kvíðaraskana var 28,8% hjá 

einstaklingum eldri en 18 ára. Algengast var að raskanirnar greindust hjá einstaklingum á 

aldrinum 30-44 ára og voru konur í meirihluta þeirra sem greindust (Kessler o.fl., 2005). 

 Niðurstöður rannsóknar frá árinu 1994 á 343 íþróttamönnum leiddu í ljós að meiddir 

íþróttamenn sýndu aukið þunglyndi, kvíða og lægra sjálfsmat en samanburðarhópur, strax 

eftir líkamleg meiðsli og í eftirfylgnisskoðun tveimur mánuðum seinna. Þessar niðurstöður 
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studdu þá almennu skoðun að líkamlega meiddir íþróttamenn upplifðu tímabil af 

tilfinningalegri streitu sem í sumum tilfellum gat verið nógu alvarleg til að leita þurfti eftir 

klínísku inngripi (Leddy, Lambert og Ogles, 1994). Andlegt álag virðist vera fremur illa 

rannsakað innan íþróttaheimsins þrátt fyrir hinar gríðarmiklu vinsældir íþrótta í heiminum. 

Tíðni geðrænna vandamála innan afreksíþrótta bendir þó til þess að frekari rannsókna sé þörf 

á þeim (Markser, 2011). 

Hugræni þátturinn 

 Hreyfing er holl fyrir alla einstaklinga en vegna breytinga í þjóðfélaginu síðustu 

áratugi er hún ekki lengur jafn ómeðvitaður hluti af daglegu lífi og áður. Koma þarf hreyfingu 

inn í dagskrána frá degi til dags (Íþróttasamband Íslands, e.d.). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 

(2016) telur að lágmarkshreyfing til þess að koma í veg fyrir sjúkdóma þurfi að vara í 30 

mínútur á dag hjá fullorðnum en í 60 mínútur hjá börnum og unglingum. Þegar ákefð æfinga 

eykst og æfingatími lengist líkt og gerist þegar einstaklingur verður afreksíþróttamaður 

aukast líkurnar á því að andleg vanlíðan komi í ljós og algengt er að þunglyndi og kvíði komi 

fram. Þegar afreksíþróttafólk er undir miklu álagi aukast líkur á meiðslum og að bataferlið 

gangi ekki vel. Eftir að meiðsli eiga sér stað eru nokkrir þættir sem spila saman og hafa áhrif 

á það hvort að meiðslin eru stutt- eða langvarandi, þ.e. hugræni þátturinn, hegðun og 

afleiðingar áverkanna (Putukian, 2016). Samkvæmt Markser (2011) finna atvinnumenn í 

íþróttum fyrir andlegu, félagslegu og líkamlegu álagi en oft er lítið rætt um andlega álagið 

vegna þess að íþróttamenn eiga að vera sterkir og mega ekki sýna veikleika. Þunglyndi er 

algengasta sálræna vandamálið sem afreksíþróttafólk glímir við og er það jafn algengt meðal 

þeirra og almennings. Einnig er kvíði algengur hjá báðum kynjum innan íþróttageirans en 

markviss hreyfing getur haft jákvæð áhrif á báða þessa sjúkdóma (Markser, 2011). 

 Árið 2005 var gerð rannsókn í Svíþjóð þar sem athugað var hvort að sálfræðileg 

inngrip gætu komið í veg fyrir meiðsli hjá knattspyrnumönnum. Þátttakendum var skipt í tvo 
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hópa, tilraunahóp og samanburðarhóp og voru sextán manns í hvorum hópi. Inngripið fólst í 

því að tilraunahópurinn var beðinn um að tileinka sér fimm atriði í sálfræðilegri færni, þ.e. 

slökun, markmiðasetningu, hæfni til að takast á við álag, eflingu sjálfstrausts ásamt því að 

ræða um mikilvæg atriði tengd íþróttinni og aðstæðum í daglegu lífi. Tilraunahópurinn hitti 

rannsakendur sex sinnum meðan á rannsókn stóð og fékk verkefni til að sinna heima. Þegar 

rannsókninni lauk höfðu verið skráð tuttugu og eitt meiðsli hjá þátttakendum 

samanburðarhóps og aðeins þrjú meiðsli hjá tilraunahópi en þrír hættu þátttöku í síðarnefnda 

hópnum. Tíu einstaklingar í samanburðarhópnum urðu ekki fyrir neinum meiðslum. Það má 

því áætla að sálfræðileg inngrip geti komið í veg fyrir meiðsli hjá knattspyrnumönnum 

(Johnson, Ekengren og Andersen, 2005). 

 Megináherslur rannsókna á íþróttameiðslum hafa snúið að líkamlega þættinum þrátt 

fyrir skilning okkar á því að þegar íþróttamaður verður fyrir meiðslum hefur það sálfélagsleg 

áhrif jafnframt þeim líkamlegu. Sálfélagslegir þættir hafa verið taldir líklegir sem áhrifaríkt 

forspárgildi á útkomu endurhæfingar. Markmið rannsóknar Forsdyke, Smith, Jones og 

Gledhill (2015) var að spyrja spurningarinnar „Eru sálfélagslegir þættir tengdir útkomu 

endurhæfingar eftir íþróttameiðsli hjá keppnisíþróttafólki?“ Notaður var rafrænn 

gagnagrunnur frá fyrstu skráningu fram til júní 2015. Rannsóknir sem innihéldu upplýsingar 

um meidda keppnisíþróttamenn, sálfélagslega þætti og útkomu endurhæfingar eftir 

íþróttameiðsli voru skoðaðar af höfundum og var gert gæðamat á rannsóknunum til að sýna 

fram á hættu á skekkju í frásögn. 25 rannsóknir sem innihéldu upplýsingar um 942 meidda 

keppnisíþróttamenn voru metnar og notaðar til úrvinnslu, þar af 20 sem ekki höfðu áður verið 

notaðar. Þrjú meginþemu komu fram í rannsóknunum öll tengd útkomu endurhæfingar. Þau 

voru tilfinningar, hugarferli og hegðun. Meiðsli og getutengdur ótti, kvíði og sjálfsöryggi 

voru tengd útkomu endurhæfingar. Niðurstaðan leiddi í ljós að sálfélagslegir þættir voru 

tengdir útkomu endurhæfingar eftir íþróttameiðsli. Meðferðaraðilar þurfa að huga að því að 
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hugsanir, tilfinningar og gjörðir meiddra íþróttamanna geta haft áhrif á útkomu 

endurhæfingarinnar (Forsdyke o.fl., 2015). 

Sýnt hefur verið fram á að sálfræðilegir þættir tengjast verulega bata- og 

endurhæfingartímabili eftir íþróttameiðsli en minna er vitað um sálfræðileg viðbrögð tengd 

því að hefja aftur íþróttaþjálfun eftir meiðsli. Markmið rannsóknar Clare Ardern, Nicholas 

Taylor, Julian Feller og Kate Webster sem gerð var árið 2012 var að koma auga á og greina 

sálfræðilega þætti tengda því að hefja aftur þjálfun eftir meiðsli. Var það metið með högun 

svokallaðrar sjálfsákvörðunarkenningar þar sem einstaklingur styðst við náttúrulega eða innri 

tilhneigingu til að hegða sér á árangursríkan og heilbrigðan hátt (Edward og Richard, 2010). 

Rafrænir gagnagrunnar voru skoðaðir frá fyrstu skráningu og fram til mars árið 2012 og þær 

upplýsingar notaðar við rannsóknina. Skoðaðar voru megindlegar rannsóknir sem höfðu að 

geyma upplýsingar um íþróttamenn sem hlotið höfðu íþróttameiðsli og höfðu snúið aftur til 

íþróttar sinnar og mæld var að minnsta kosti ein sálfræðileg breyta. Skekkjuáhætta í hverri 

rannsókn var metin með gæðagátlista (Ardern, Taylor, Feller, og Webster, 2012). Rannsóknir 

sem mátu 983 íþróttamenn og 15 sálfræðilega þætti voru teknar til skoðunar. Fram kom að 

þrjú meginatriði sjálfsákvörðunarkenningarinnar: sjálfstraust, hæfni og tengsl, virtust tengjast 

endurkomu til íþróttar eftir meiðsli. Jákvæð sálfræðileg viðbrögð eins og hvatning, 

sjálfstraust og óttaleysi tengdust auknum líkum á að komast fyrr á sama stig þátttöku í 

íþróttinni og fyrir meiðsli. Áberandi var ótti sem sýndi sig þegar tími var kominn á 

endurkomu til íþróttar þrátt fyrir þá staðreynd að tilfinningar urðu jákvæðari samhliða 

auknum bata og aukinni endurhæfingu. Gögnin bentu til þess að jákvæð sálfræðileg viðbrögð 

tengjast hærri tíðni á endurkomu til íþróttar eftir íþróttameiðsli og ættu því að vera tekin með 

í reikninginn hjá meðferðaraðilum við endurhæfingu (Ardern o.fl., 2012). 

Tilfinningar eru ekki einu sálfræðilegu viðbrögðin við meiðslum. Meiðslatengd 

úrvinnsla upplýsinga myndar líka að stórum hluta viðbrögð íþróttamanns við meiðsli. Ineke 
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Vergeer (2004) reyndi að varpa ljósi á eðli, aðdraganda og afleiðingar meiðslatengdrar 

úrvinnslu upplýsinga með langtímarannsókn sinni þar sem fylgst var með 28 ára 

ruðningsleikmanni sem meiddist alvarlega á hægri öxl. Með því að skoða upplifun eins 

íþróttamanns til hlítar í langan tíma vonaðist Vergeer til þess að heildrænni sýn næðist á 

birtingu andlegra viðbragða og að hún gæti orðið rammi fyrir frekari rannsóknir á 

meiðslatengdri úrvinnslu upplýsinga. Leikmaðurinn, sem var á síðasta ári sínu í 

íþróttavísindum á Norður-Englandi, hafði verið þátttakandi í keppnisdeild í ruðningi í tólf ár 

og þar af átta ár í hálf-atvinnumennsku (e. semi-professional). Þegar meiðslin áttu sér stað tók 

hann sér árs frí frá hálf-atvinnumennskunni en spilaði áfram í lægri deildum. Tekin voru átta 

viðtöl á rúmlega 20 vikna tímabili og voru þau tekin 21, 35, 42, 63, 77, 91, 112 og 156 

dögum eftir að hann meiddist. Eftirfylgnisviðtal var framkvæmt þremur árum seinna til þess 

að ákvarða langtímaáhrif meiðslanna og athuga andlegt ástand hans á þeim tíma (Vergeer, 

2004). Niðurstöður sýndu útkomuna úr viðtölunum og hvernig andleg líðan var samhliða 

líkamlegum bata. Áhugavert þykir að fram komu eftirfarandi þemu í viðtölunum: (a) Vitund 

(e. awareness) þar sem fram kom hvernig meiðslin réðu yfir vitund leikmannsins. Þar sem 

sársauki og óþægindi krefjast athygli voru þau sífellt að minna hann á meiðslin. (b) 

Hugarmynd (e. mental imagery) þar sem leikmaðurinn talaði um það að sjá fyrir sér 

líkamstengdar myndir í huganum annaðhvort ósjálfrátt eða viljandi í leit að bata. (c) 

Hugarlíkan af meiðslunum (e. mental model of the injury) sem stendur fyrir skilning 

leikmannsins á ástandi meiðslanna og afleiðingunum sem fylgja í kjölfarið. Það inniheldur 

skynjun og túlkun á einkennum, mat á framförum og ályktun. (d) Andleg áætlun fyrir 

framtíðina (e. mental „itinerary“ of the future) sem stendur fyrir hugarsmíð leikmannsins á 

leið sinni að bata, en sú leið inniheldur „áfangastað“ (gæði og tími á endanlegum bata), 

„stoppistöðvar“ (tímar hjá meðferðaraðilum), „áfanga“ (líkamleg merki um bata) og 

„ferðamáta“ (tegundir meðferða sem þörf er á) (Vergeer, 2004). 
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Nancy Quackenbush og Jane Crossman framkvæmdu rannsókn árið 1994 til að skýra 

hið tilfinningalega fyrirbæri sem íþróttafólk upplifir í gegnum fjögur stig íþróttameiðsla og 

komust þær að því að þrátt fyrir að rannsóknir hafi verið gerðar á tilfinningalegum 

viðbrögðum við meiðslum var gjá til staðar í fræðunum hvað varðar þessi viðbrögð yfir tíma. 

Þá var þörf á betri skilningi á tilfinningaviðbrögðum meiddu íþróttamanneskjunnar, 

sérstaklega á endurhæfingartímabilinu (Quackenbush og Crossman, 1994). Samkvæmt þeim 

velta sálfræðileg viðbrögð íþróttamanneskju við meiðslum hennar yfirleitt á þremur þáttum. 

Fyrsti þátturinn er sálfræðilegt ástand íþróttamanneskjunnar fyrir meiðsli og hvernig hún 

virkar. Annar þátturinn stendur fyrir eðli hömlunarinnar, staðsetningu meiðslanna, alvarleika 

þeirra, lengd endurhæfingar og varanlegar breytingar á lífsstíl þess er meiðist. Þriðji þátturinn 

felur svo í sér þýðingu hömlunarinnar fyrir þann meidda. Tilfinningaleg viðbrögð hvers og 

eins eru svo einstaklingsbundin (Quackenbush og Crossman, 1994). Neikvæð viðbrögð eins 

og gremja, reiði og áhugaleysi dvínuðu frá því að meiðsli áttu sér stað og þar til snúið var 

aftur til æfinga og jákvæð viðbrögð eins og vongleði og jákvæðni jukust í gegnum þessi stig. 

Alls tóku 25 íþróttamanneskjur á aldrinum 18-43 ára þátt í rannsókninni, bæði keppendur og 

þeir sem gera það í tómstundum sínum, sem meiðst höfðu og jafnað sig á árinu (Quackenbush 

og Crossman, 1994). 

Afreksíþróttafólk er oft undir miklu álagi sem hefur áhrif á andlega, félagslega og 

líkamlega hlið þeirra. Samkvæmt þessum sálfræðilegu rannsóknum og greinum er hugræni 

þátturinn hvað áhrifamestur og ef andlega hliðin er ekki í jafnvægi getur það teygt anga sína 

yfir í alla kima lífsins hjá einstaklingnum og skemmt út frá sér, líkt og sýkt sár þar sem 

sýkingin berst í blóðrásina og dreifir sér. Ótti og sársauki geta ósjálfrátt tekið yfir vitund 

íþróttamannsins vegna þeirrar bráðu athygli sem þeir krefjast og getur hugarmynd 

einstaklingsins sem hann sér fyrir sér hjálpað honum við að ná árangri. Þessar rannsóknir 

benda til þess að tilfinningar, hugsanir og gjörðir íþróttamannsins hafi áhrif á íþróttalega getu 
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hans og má áætla út frá þeim að sálfræðileg inngrip hafi áhrif á meiðsli og bataferli meiddra 

íþróttamanna. Þar af leiðandi verður reynt að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í 

þessari ritgerð: 

• Hafa meiðsli áhrif á andlega líðan afreksíþróttafólks? 

• Hvers konar aðstoð er ákjósanlegust í bataferli afreksíþróttafólks þegar það meiðist? 

Aðferð 

 Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem tekin voru hálfopin djúpviðtöl við 

þátttakendur. Það felst í því að viðfangsefnið er skoðað á opinskáan hátt. Spurningar 

rannsakenda eru opnar og þannig geta þátttakendur komið sínum eigin viðhorfum um 

viðfangsefnið frá sér.  

Þátttakendur 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru níu talsins. Þeir eru á aldrinum 23-54 ára og tóku 

þrjár konur og sex karlar þátt. Þátttakendur gegna mismunandi hlutverkum sem tengjast 

afreksíþróttum. Fjórir þeirra eru afreksíþróttamenn sem glímt hafa við meiðsli. Einn 

einstaklingur er íþróttasálfræðingur, annar einstaklingur er sjúkraþjálfari og þrír þeirra starfa 

sem þjálfarar afreksíþróttamanna og hafa bakgrunn sem afreksíþróttafólk. Þátttakendur voru 

valdir af hentugleika en allir einstaklingarnir hafa fyrr eða síðar haft tengingu við heimabæ 

rannsakenda.  

Mælitæki 

 Rannsakendur bjuggu til fjóra mismunandi spurningalista sem aðlagaðir voru að starfi 

og stöðu hvers og eins þátttakanda.  
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Spurningalisti fyrir afreksíþróttafólk 

 Spurningar sem afreksíþróttafólk fékk í viðtölunum tengdust íþróttaferli þeirra og 

meiðslum. Spurt var hversu lengi þeir hefðu verið frá iðkun vegna meiðslanna og hvort að 

þeir hefðu komið jafn sterkir til baka eftir meiðslin. Bataferlið var rætt, lengd þess og hvaða 

fagaðilar komu að uppbyggingu, líkamlegri og andlegri. Spurt var út í andlega líðan 

íþróttafólksins á meðan meiðsli voru til staðar og skoðað var hvort að neysla áfengis hefði 

aukist á meiðslatímabili og þá hvort að hún hafi haft áhrif á bataferlið. Íþróttafólkið var 

einnig spurt að því hvað það teldi bestu mögulegu aðstoðina sem hægt væri að fá í þessu ferli 

og hvort að hugsanir tengdar íþróttinni hafi breyst í kjölfar meiðslanna.  

Spurningalisti fyrir sjúkraþjálfara 

 Sjúkraþjálfari var spurður spurninga sem tengdust starfsferli hans og menntun. Hann 

sagði frá því hvernig ferlið væri frá því að íþróttamaður meiðist og þar til hann getur aftur 

stundað íþrótt sína. Hann svaraði spurningum um bataferlið og meðferð sem veitt er meðan á 

því stendur. Hann var spurður út í andlega líðan þeirra sem til hans leita, hvort að sjáanlegur 

munur sé á henni á endurhæfingartímabilinu og hvort að hann geri ráðstafanir til þess að 

aðstoða eða útvega aðstoð fyrir þá sem sýna andlega vanlíðan. Hann var einnig spurður hvort 

hann teldi að bæta mætti aðstoð til meiddra íþróttamanna og hver væri ákjósanlegasta 

meðferðin fyrir þessa einstaklinga óháð kostnaði. Rætt var um áfengisneyslu meðan á 

bataferli stendur og hann var spurður út í samstarf fagaðila þegar kemur að bataferli hjá 

íþróttafólki. 

Spurningalisti fyrir íþróttasálfræðing 

 Spurningarnar sem íþróttasálfræðingurinn fékk snerust um menntun og feril hans 

ásamt eftirspurn eftir þjónustu íþróttasálfræðinga á Íslandi. Spurt var út í meðferð sem 

íþróttasálfræðingur veitir þegar meiddur íþróttamaður leitar til hans, lengd hennar og 

eftirfylgni. Hann var spurður að því hvort hann tæki eftir breytingum á andlegri líðan þessara 
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einstaklinga og hvort einhver aldurshópur taki meiðslum verr en aðrir. Fengin var sýn hans á 

það hvort íþróttamenn næðu fyrra ástandi og hvort og hvernig andleg líðan breyttist ef þeir 

næðu ekki fyrra formi. Hann var einnig beðinn að útskýra hver væri ákjósanlegasta meðferð í 

bataferli að hans mati óháð kostnaði.  

Spurningalisti fyrir þjálfara 

 Rætt var við þjálfara úr nokkrum mismunandi íþróttagreinum. Spurt var um starfsferil 

þeirra, menntun og í hvaða íþróttagrein þeir starfa. Þeir sögðu í hverju starfið felst og hvaða 

meiðsli væru algengust innan greinarinnar. Þeir voru spurðir að því hvort að þeir leggðu 

sérstaka áherslu á að aðstoða íþróttamenn sem meiðast og hvort að þeir greindu mun á 

andlegri líðan þeirra áður en að meiðsli áttu sér stað og eftir. Þeir voru beðnir að útskýra þá 

aðstoð sem þeir veittu og hvort að þeir bentu íþróttafólkinu á að leita til fagaðila við andlegri 

vanlíðan. Rætt var um hvort að fyrri geta íþróttamanna næðist í kjölfar meiðsla og hver væri 

ákjósanlegasta meðferðin fyrir þessa einstaklinga óháð kostnaði. Spurt var út í það hvort að 

breytingar á holdafari hefðu áhrif á andlega líðan og einnig var spurt um áfengisneyslu á 

bataferlistímabili.  

Framkvæmd 

 Þegar fengist hafði leyfi hjá Vísindasiðanefnd var haft samband við þátttakendur í 

gegnum tölvupóst og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni. Allir þátttakendur skrifuðu 

undir upplýst samþykki og þeim gert ljóst að frjálst væri að hætta þátttöku hvenær sem væri 

meðan á viðtali stóð. Þeim var einnig gerð grein fyrir að þeir mættu sleppa spurningum sem 

þeim gæti þótt óþægilegar, án afleiðinga. Aldur þátttakenda kom fram en engar 

persónugreinanlegar upplýsingar og því ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Viðtölin fóru fram í skólastofum háskólans á Akureyri, á heimilum viðmælenda eða í 

gegnum tölvuforritið Skype þar sem sumir þátttakendanna voru staddir erlendis þegar 

viðtölin fóru fram. Tímalengd viðtala var á bilinu 20-55 mínútur og voru þau hljóðrituð. Öll 
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viðtölin voru tekin upp á síma af gerðunum LG G3 og Samsung Galaxy S7 Edge. Viðtölin 

voru framkvæmd á tímabilinu 15. október 2016 - 20. desember 2016.  

Úrvinnsla gagna 

 Stuttu eftir að viðtölin voru tekin upp voru þau afrituð í tölvu orð frá orði. Þegar búið 

var að skrifa öll viðtölin upp voru þau lesin yfir með opnum huga og farið yfir það hvort 

ákveðin þemu kæmu í ljós. Gögnin voru lesin yfir nokkrum sinnum til þess að rannsakendur 

tækju örugglega eftir öllum nytsamlegum upplýsingum sem varpað gætu ljósi á 

rannsóknarspurningarnar. Nokkur meginþemu komu í ljós við úrvinnslu gagnanna og var 

þátttakendum gefin dulnefni þegar niðurstöður voru unnar. 

Niðurstöður 

 Meginþemað sem einkenndi frásögn allra þátttakenda rannsóknarinnar var að andleg 

líðan afreksíþróttafólks og annars íþróttafólks skiptir höfuðmáli og er stærsti þátturinn í því 

að ná sem bestri frammistöðu bæði í íþróttinni og í bataferlinu eftir að meiðsli eiga sér stað. 

Önnur veigamikil þemu sem komu fram í frásögnum viðmælenda voru m.a. breyting á 

andlegri líðan við meiðsli, aðstoð ákjósanlegasta fagaðilans, viðhorf til sálfræðinga, 

tilfinningar sem koma upp við meiðsli, nauðsyn andlegrar aðstoðar ef meiðsli verða og önnur 

áhrif meiðsla á afreksíþróttafólk. 

Breytingar á andlegri líðan við meiðsli og hvernig þjálfarar taka á þeim 

Þegar þeir þjálfarar sem teknir voru í viðtal voru spurðir um það hvort þeir teldu sig 

taka eftir breytingum á andlegri líðan íþróttamanna í þjálfun í kjölfar meiðsla voru þeir 

sammála um að svo væri. Þeir töluðu allir um að það tæki verulega á einstaklinga, sérstaklega 

þá sem væru í hæsta gæðaflokki í íþróttinni ef þeir sæju fram á langt meiðslatímabil. 

Aðspurðir hvort þeir hefðu veitt þessum andlegu breytingum sérstaka athygli svöruðu þeir 

allir játandi og einn þjálfaranna, Þórir, nefndi að mikill munur væri á viðbrögðum kynjanna. 
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Hann sagði að andleg líðan kvenna væri oftast verri en karla eftir meiðsli. Þegar konur yrðu 

fyrir alvarlegum meiðslum færu þær oft að gráta þrátt fyrir það að vera fullorðnar og þá ekki 

endilega vegna sársauka heldur vegna þess að þær væru hræddar við afleiðingarnar. 

Í viðtölunum kom fram að afar mikilvægt er að fá aðstoð frá fagaðila sem hefur bæði 

reynslu og þekkingu á sviði tilfinninga og þeim þáttum sem orsaka þær, þekkir einstaklinginn 

vel og er traustsins verður líkt og þjálfarar eru oft í augum þeirra sem þeir þjálfa. Þjálfararnir 

voru því spurðir að því hvort þeir hjálpi einstaklingum að takast á við andlega vanlíðan, hvort 

sem hún er tilkomin vegna meiðsla eða annarra þátta og hvernig þeir fara að. Þórir og Silja 

sögðust hafa hjálpað einstaklingum að takast á við andlega vanlíðan oftar en einu sinni en 

Hallur svaraði því ekki. Hann útskýrði þó hvernig hann færi að því að hjálpa einstaklingum 

sem liði illa í þjálfun sinni. 

Íþróttafólk brotnar stundum niður vegna mikils álags og Silja talaði um að langar 

æfingar afreksíþróttafólks gætu ýtt undir það. Þar sem hún eyðir miklum tíma með 

íþróttafólkinu þá leitar það oft frekar til hennar en til aðstandenda undir þeim 

kringumstæðum. Hún hefur séð iðkendurna bæði í sínu besta og versta ástandi og þar af 

leiðandi myndast sérstakt samband og mikið traust á milli þeirra. Þórir hefur unnið með 

íþróttahópum og sagðist hann hafa rætt um andleg málefni eins og kvíða og þunglyndi við 

hópana sína. Í kjölfar þeirrar umræðu komu í ljós vandamál hjá nokkrum einstaklingum og 

vísaði hann þeim einstaklingum sem leituðu til hans til sálfræðinga sem reyndist hafa 

gríðarlega jákvæð áhrif. Vegna þessarar góðu reynslu vinnur hann með sálfræðing sér við 

hlið í þjálfuninni. Önnur nálgun þjálfara var að vera milliliður milli afreksmannsins og 

fagteymis félagsins og gerði Hallur það. Hann sagðist sjá vandamál hjá sumum iðkendum þar 

sem hann þekkir þá afar vel og ræðir í framhaldinu við fagteymið. Hann notar ráðleggingar 

teymisins til þess að hjálpa einstaklingunum, stundum án þeirra vitundar. 
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Aðstoð fagaðila – Hver er ákjósanlegastur? 

Þjálfararnir voru allir sammála um að íþróttafólk sem glímir við meiðsli þarf á aðstoð 

fagaðila, t.d. sjúkraþjálfara að halda. Hallur talaði um að hjá honum væru alltaf nuddarar, 

sjúkraþjálfarar, læknar og sálfræðingar í fagteymi og auk þess getur hann hringt í aðra 

fagaðila sem koma eins fljótt og auðið er ef alvarlegt mál kemur upp. Oft er betra að leita til 

sjúkraþjálfara en lækna að mati Silju vegna þess að þeir séu betri í klínískri greiningu á 

vandamálum, fljótari að greina hreyfingar íþróttamannsins og þar af leiðandi sjái þeir 

vandamálið í mun víðara ljósi. Hún vildi meina að læknar einblíni eingöngu á vandamálið út 

frá líffærafræðilegu sjónarmiði en hugsi ekki út í hvernig meiðslin eiga sér stað. 

Þegar kemur að viðhorfum þjálfaranna telja þeir allir að nauðsynlegt sé að vera í góðu 

samstarfi við sjúkraþjálfara. Það sé nauðsynlegt fyrir afreksíþróttafólk að hafa greiðan aðgang 

að þeim og geta alltaf leitað til þeirra bæði þegar meiðsli eiga sér stað og einnig fyrir keppni, 

meðan á henni stendur og eftir að henni lýkur. Sjúkraþjálfarinn, Björn, sem rætt var við tók í 

sama streng og nefndi einnig að sjúkraþjálfun væri ákjósanlegasta hjálpin fyrir meidda 

íþróttamenn. Einnig telur allt afreksíþróttafólkið sem rætt var við að reglulegar heimsóknir til 

sjúkraþjálfara sé besti kosturinn til að fyrirbyggja meiðsli auk þess sem meðferð 

sjúkraþjálfara sé þeirra besta hjálp á leið að bata. 

Viðhorf viðmælenda til sálfræðinga 

Viðmælendur voru spurðir hvert viðhorf þeirra til sálfræðinga væri. Fram kom að 

flestir þeirra telja að íþróttamenn þurfi á andlegri aðstoð að halda, bæði almennt í þjálfun og 

einnig þegar glímt er við meiðsli þar sem andlega hliðin skipti svo gríðarlega miklu máli til 

að ná árangri. Samvinna milli þjálfara og sálfræðinga er yfirleitt til staðar samkvæmt 

viðtölunum og telja viðmælendur slíka aðstoð bera mikinn árangur. Það virðist þó skipta 

sköpum að þeirra mati að sálfræðingurinn sé með íþróttasálfræði sem sérgrein þar sem sú 

sérhæfða þekking nýtist afar vel við þessar aðstæður. 
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Þegar upp koma vandamál hjá íþróttafólki segjast Silja og Þórir oft hafa vísað 

íþróttafólki til sálfræðinga og bíða þau ekki lengi með að beina fólki þangað. Silja segir það 

bera mikinn árangur en ferlið sé oft erfitt þar sem vandamál komi upp á yfirborðið og oft á 

tíðum sé erfitt að horfast í augu við þau og takast á við þau. Sé það hins vegar gert leiði það 

til þess að einstaklingar verða sterkari þegar upp er staðið. Í fagteymi Halls eru sálfræðingar 

alltaf til staðar og hann er milliliður sem reynir að miðla ráðleggingum sálfræðingsins án 

vitundar íþróttamannsins. Hann segir að þess séu þó dæmi að sálfræðingur hafi komið í 

æfingaaðstöðuna til að vinna með andlega kvilla en að það sé ekki vaninn. 

Biðin eftir tíma hjá sálfræðingi eða íþróttasálfræðingi er erfið og löng að mati Björns 

sjúkraþjálfara en hann ráðleggur einstaklingum að leita til þeirra ef honum finnst þörf á því 

eftir meðferð hjá honum. Hann kveðst enn vera að bíða eftir því að sálfræðingar verði 

starfsmenn innan heilbrigðiskerfisins og segir að biðina eftir viðtalstíma hjá þeim verði að 

stytta þar sem að hans mati auki óvissustigið á erfiðleikana í langtímameiðslum. Hann segir 

þjálfara og sjúkraþjálfara vinna mikið saman en að vöntun sé á sálfræðingi í teymið til að 

vinna með íþróttafólkinu. Hann kveðst þó lítið hafa séð af íþróttasálfræðingum annað en 

fyrirlestra fyrir stóra hópa um jákvætt hugarfar en erfitt sé að fá frekara samstarf með slíkum 

fagaðila þrátt fyrir mikla þörf. Vigfús er á sama máli og telur að of fáir úr hans sérgrein, 

íþróttasálfræði, starfi í faginu en alltaf sé næg eftirspurn til staðar. Hann segir ákjósanlegast 

og árangursríkast að vinna með íþróttamönnum á löngu tímabili til að bæta frammistöðu 

þeirra. Þá væri unnið með hugarfarslega þætti en lítið er um slíka eftirspurn frá liðum í 

hópíþróttum. Eftirspurnin komi frekar frá einstaklingum sem vilji bæta frammistöðu sína og 

verða afreksíþróttafólk en að liðin óski frekar eftir fyrirlestrum í eitt eða tvö skipti. Hann 

segir það sjaldgæft að íþróttafólk sem á við meiðsli að stríða hafi samband með það að 

markmiði að vinna með þau. Vigfús segir algengustu verkefnin vera vinnu með reiði, stress, 

andlegan undirbúning fyrir stórar keppnir og markvissari markmiðasetningu hjá 
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einstaklingum og eru það yfirleitt einstaklingarnir sjálfir sem leita til hans. Hann nefnir þó að 

þeir slösuðu sem leiti til hans geri það yfirleitt eftir að hafa gengið í gegnum svokallað 

reiðistig þar sem einstaklingurinn var reiður yfir því að vera meiddur en hafi sætt sig við 

meiðslin og vilji byrja að vinna í þeim og byggja sig upp aftur. Að hans mati væri best að 

hafa íþróttasálfræðing í stöðugri vinnu með einstaklingunum svo hann þekki þá ef meiðsli 

eiga sér stað og geti þá markvisst hjálpað þeim í gegnum erfiðleikana. Hann telur að 

íþróttafólk sem meiðist detti oft út úr hópnum og sé einsamalt í endurhæfingu þegar glíma 

þarf við langtímameiðsli sem skapar tómarúm í lífi einstaklinganna. Þá er nauðsynlegt að geta 

rætt við einhvern sálfræðimenntaðan sem hefur skilning eða bakgrunn í íþróttum. 

Íþróttamennirnir höfðu skiptar skoðanir og taldi Gunnar mjög mikilvægt fyrir ungt 

fólk sem helgar sig afreksíþróttum og lendir í meiðslum að hafa andlegan stuðning og 

einhvern til að tala við. Hann talar um hve mikið áfall það hafi verið fyrir hann að fara úr því 

að vera ágætlega þekktur innan greinarinnar og í það að detta nánast út úr íþróttinni vegna 

meiðsla. Það hafi haft gríðarleg áhrif á sjálfstraust hans og andlega líðan. Rósa sagðist hafa 

reynslu af því að leita til sálfræðings en fannst meðferðin ekki bera nógu góðan árangur. Að 

hennar mati skiptir það nefnilega sköpum að fagaðilinn þekki til í íþróttum og hafi skilning á 

ástríðunni sem þeim fylgir. Fyrsti sálfræðingurinn sem hún fór til reyndi að fást við vandann 

á þann hátt að ýta íþróttinni út úr lífi hennar og benda á styrkleika á öðrum sviðum og önnur 

áhugamál en það kom illa við íþróttamanninn sem alla ævi hefur stefnt að góðu gengi í 

íþróttagreininni. Upplifun hennar af þeim sálfræðingi var því slæm og óþægileg en ljós 

punktur í ferlinu var þó að sálfræðingurinn hjálpaði henni að skilja tilfinningar sínar að 

einhverju leyti. Seinna var henni bent á sálfræðing sem tekur að sér íþróttafólk og hjálpaði sú 

meðferð mikið. Páll segist ekki hafa neina reynslu af sálfræðingum og taldi sig ekki þurfa á 

slíkri hjálp að halda en Bára hefur verið hjá íþróttasálfræðingi, þó ekki vegna meiðsla. Hún 



AFREKSÍÞRÓTTAFÓLK – MEIÐSLI OG ANDLEG LÍÐAN 

32	  
	  

veit í dag hversu mikilvægur andlegi þátturinn er í íþróttaiðkuninni og hefur nýtt sér 

sálfræðiaðstoð til að ná lengra í íþróttagrein sinni. 

Vonbrigði, óvissa, reiði og hræðsla 

Vonbrigði, óvissa, reiði og hræðsla eftir meiðsli eru þeir andlegu þættir sem voru 

hvað mest áberandi í frásögnum íþróttamannanna. Vonbrigðin voru mikil yfir því að hafa 

meiðst og að hugsanlega væri allur sá tími og allt það erfiði sem fór í æfingar og undirbúning 

til einskis. Einstaklingarnir sem rætt var við hafa varið stórum hluta ævi sinnar í að byggja 

upp líkama sinn og getu og bætt tækni til þess að standa sig sem best í þeirri íþrótt sem þeir 

kusu sér og geta meiðsli sett strik í reikninginn á þeirri vegferð og valdið miklum 

vonbrigðum. Í viðtölunum kom fram að þegar meiðsli eiga sér stað koma upp margvíslegar 

hugsanir hjá íþróttamanninum og þá ekki síst mikil óvissa. Hún felst í því að ekki er vitað hve 

alvarleg meiðslin eru, hve langan tíma bataferlið tekur og hvort möguleiki sé á því að ná fyrri 

getu og líkamsformi á ný. Læknir getur sagt eitt á meðan sjúkraþjálfari segir annað. Við 

bætist þrýstingur frá þjálfara, aðstandendum og öðrum en ekki hvað síst frá íþróttamanninum 

sjálfum á að komast aftur á sama stað og hann var á. Líkaminn getur jafnað sig á ákveðnum 

tíma en það getur tekið sálrænu hliðina mun lengri tíma að ná sér og er það mjög misjafnt 

milli einstaklinga. Þá er nánast ómögulegt að segja til um það fyrirfram hve langan tíma þarf 

til að ná fullum bata ef hann þá næst. 

Því lengra sem leið frá meiðslunum þeim mun verri varð andleg líðan Gunnars. Hann 

segist hafa misst einbeitingu sína að því setta marki að snúa aftur til æfinga í íþróttinni. Aukið 

vonleysi og þyngri lund gerðu vart við sig og þótti honum sá tími sem bataferlið tók vera 

erfiðastur þar sem eldmóður hans dvínaði eftir því sem á leið. Rósa segir frá þeim miklu 

vonbrigðum sem brutust fram hjá henni strax í kjölfar meiðslanna. Hún lýsir almennum leiða 

og hræðslu við að ná ekki fyrra formi og þar með detta út úr íþróttaþjálfuninni. Hún nefnir 

það einnig að hún hafi tekið reiði sína, pirring og neikvæðni óverðskuldað út á sínum nánustu 
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fjölskyldumeðlimum. Páll talaði um að hafa ekki áttað sig á alvarleika meiðsla sinna í fyrstu 

en þar sem þau fóru versnandi á vikunum á eftir varð hann andlega þungur yfir því að vita 

ekki hvort eða hvenær hann gæti byrjað að æfa aftur á fullu. Eftir bataferlið varð hann 

meðvitaðri um rétta beitingu líkamans og tækni sína þar sem hann var hræddur um að 

meiðslin gætu tekið sig upp aftur. Hann tók það fram að óvissan sem fylgdi bataferlinu hafi 

verið erfiðasti hlutinn, hann vissi ekki hvort vinnan myndi skila fullnægjandi árangri og hvort 

hann gæti snúið aftur til íþróttaþjálfunarinnar að fullu. Hjá Báru komu upp hugsanir í kjölfar 

meiðslanna tengdar því að ferlinum væri lokið. Eftir að bati náðist er hún varkárari við 

ástundun íþróttarinnar og hafa svokallaðir „draugaverkir“ komið fram í kjölfarið vegna 

hræðslu hennar við að meiðast aftur. Erfiðust þótti henni þau vonbrigði sem komu í kjölfar 

meiðslanna, að þurfa að setja sér ný markmið og biðin eftir því að sjá hvernig meiðslin 

þróuðust. 

Nauðsyn andlegrar aðstoðar við meiðsli að mati afreksíþróttafólks 

Allir fjórir íþróttamennirnir sem komu í viðtal við gerð rannsóknarinnar höfðu lent í 

einhvers konar meiðslum – mismiklum, miserfiðum og á mislöngum tímabilum. Gunnar 

hefur meiðst í nokkur skipti á löngum ferli og sagðist hann aldrei hafa fengið andlega aðstoð 

vegna þess að hún var ekki í boði. Liðsfélagar hans reyndu að aðstoða eftir fremsta megni en 

hann taldi sig hafa staðið einan í bataferlinu. Þegar hann lítur til baka eftir að hafa náð fyrra 

formi telur hann mikilvægt að andleg aðstoð bjóðist afreksfólki sem meiðist þar sem slík 

aðstoð myndi hafa gríðarleg áhrif á sjálfstraust einstaklingsins. 

Meiðsli hrjáðu Rósu í þrjú til fjögur ár af ferli hennar og sagði hún bataferlið hafa 

gengið upp og ofan. Jákvæðnin var mest í upphafi en dvínaði eftir því sem á meiðslatímann 

leið. Hún fékk enga andlega aðstoð í byrjun og því versnaði líðanin. Eftir að hafa farið til 

sálfræðings, sem þó gaf ekki góða raun, áttaði hún sig á mikilvægi þess að fá góða andlega 

aðstoð. Hún sagðist hafa fengið alla þá aðstoð sem hún þurfti fyrir líkamlegan bata en að 
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þörfin hafi verið mun ríkari fyrir andlegan bata. Hún segir það beint út að hún telji að andleg 

aðstoð sé nauðsynleg í bataferlinu þegar afreksíþróttafólk meiðist og telur íþróttasálfræðing 

eiga meira erindi en venjulegur sálfræðingur þar sem þann síðarnefnda vanti hugsanlega 

skilning á íþróttamennskunni. 

Aðstoð frá þjálfara hjálpaði Páli þegar andlegir erfiðleikar komu í ljós og dugði sú 

hjálp til þess að takast á við þá depurð sem fylgdi í kjölfar meiðslanna. Bataferlið gekk 

almennt vel þrátt fyrir smávægilegt bakslag. 

Bára á langan keppnisferil að baki og nokkur meiðsli hafa kennt henni mikilvægi 

andlegs styrks. Hún hefur alltaf náð bata eftir meiðslin en hefur ekki fengið aðstoð 

sálfræðings vegna þeirra. Hún ræðir þó reglulega við íþróttasálfræðing en þá vegna annarra 

mála. Hún segir áfallið vera mikið þegar meiðsli eiga sér stað og að hún myndi leita sér 

sálfræðiaðstoðar ef hún meiddist núna þar sem hún hefur séð hvað andlegi þátturinn spilar 

stórt hlutverk í bataferli meiðsla. 

Önnur áhrif meiðsla á afreksíþróttafólk 

Í viðtölunum kom fram að fleiri breytingar á líferni geta átt sér stað í lífi 

íþróttamannsins eftir meiðsli. Neysla áfengis jókst hjá Gunnari og Rósu og meiri tími fór í 

skemmtun með tilheyrandi drykkju. Það kom niður á tímanum sem ætlaður var batatengdum 

æfingum og jókst því vanlíðan þeirra að sama skapi. Páll og Bára hafa aldrei drukkið áfengi 

og glímdu því að sjálfsögðu ekki við þennan fylgifisk. 

Það getur hjálpað andlegu hliðinni að mæta á æfingar og að taka á því og svitna þó 

þær séu takmarkaðar, að mati Þóris. Hann telur að breytingar á holdafari íþróttamanna í 

meiðslum hafa mikil áhrif á andlega líðan og nefnir dæmi þar sem einstaklingur bætti á sig 

20-25 kg af því sem hann kallar „þunglyndisfitu“ vegna meiðslanna. Hann telur einnig neyslu 

áfengis auka andlega vanlíðan og hvetur iðkendur sína til þess að láta áfengisdrykkju eiga sig. 

Silja segist einnig telja að holdafarsbreytingar hafi áhrif á andlega líðan íþróttamanna þar sem 
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staðalímyndir í nútímasamfélagi séu óraunhæfar og að íþróttafólkið sé mjög meðvitað um 

breytingar á líkama sínum. Hún nefnir einnig að íþróttamenn verði eins konar söluvara og ef 

meiðsli koma upp verði þeir „skemmdur varningur“ sem enginn vilji „kaupa“. Hún telur að 

notkun áfengis og annarra vímugjafa auki líkur á að íþróttamenn meiðist og að karlmenn 

verði þunglyndari þegar neysla þeirra á áfengi hefst. 

Hallur er alfarið á móti drykkju áfengis hjá iðkendum sínum í afrekshópi og segir 

samband sitt við þá sem ekki drekka vera betra og nánara en við hina. Honum finnst þeir sem 

drekka áfengi og „djamma“ ekki stunda íþróttina af heilum hug. Hann nefnir það þó að á hinn 

bóginn finnist honum ekkert athugavert við það að sumir iðkendur neyti einstaka sinnum 

áfengis í hófi til þess að einangrast ekki félagslega og ná til annarra þar sem æfingar 

afreksíþróttafólks geti verið mjög félagslega einangrað umhverfi. 

Líkön/kenningar 

Ákveðin viðbrögð eru algeng hjá afreksíþróttafólki þegar það meiðist. Líkt og áður 

hefur komið fram kom Kubler-Ross (1969) með kenningu um að þessi viðbrögð skiptist í 

fjögur stig en þau eru afneitun, reiði, þunglyndi og sátt. Rósa og Gunnar voru á sama máli um 

að telja sig hafa gengið í gegnum sorgarferli sem innihélt stigin fjögur í meiðslum sínum. 

Björn taldi einnig að íþróttamennirnir gengju í gegnum sorgarferli en að það væri þó 

einstaklingsbundið hvernig ferlið væri. Flestir meiddir iðkendur upplifðu reiði og pirring í 

ferlinu en að lokum sættust þeir við meiðslin. Það samræmist líkani um hugrænt mat (e. 

cognitive appraisal model) og lífsálfélagslegu líkani (e. biopsychological model) þar sem 

hugrænt mat íþróttamannsins hefur áhrif á það hvernig hann bregst við meiðslunum. 

Persónulegir þættir eru einstaklingsbundnir og hafa áhrif á viðbrögðin og þar af leiðandi á 

bataferlið. 
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Umræður 

 Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort meiðsli hefðu áhrif á andlega líðan 

afreksmanna í íþróttum ásamt því að skoða hvers konar aðstoð er ákjósanlegust í bataferli 

afreksíþróttafólks. Það kemur greinilega fram í þessari rannsókn að breytingar á andlegri 

líðan í kjölfar meiðsla eru raunverulegar. Það er nánast óhjákvæmilegt að afreksíþróttafólk 

meiðist og oft reynast meiðslin vera afdrifaríkur þáttur í lífi einstaklinganna. Meiðslatíðni er 

mismikil á milli íþróttagreina og kynjamunur sést á meiðslum í mismunandi íþróttagreinum 

(Santi og Pietrantoni, 2013). Í rannsókn Markser (2011) kom fram að tegund meiðsla, 

alvarleiki þeirra og lengd er mismunandi á milli íþróttagreina og einstaklinga og geta fagleg 

aðstoð og aðferðir þjálfara flýtt fyrir bataferli. Viðtölin í þessari rannsókn sýndu fram á að 

munur sést á viðbrögðum karla og kvenna. Konur eru líklegri til þess að fara í tilfinningalegt 

uppnám eftir að meiðsli eiga sér stað og þá vegna hræðslu um hugsanlegar afleiðingar frekar 

en sársauka. Koma má í veg fyrir meiðsli og flýta fyrir bata ef þau eiga sér stað með því að 

beita sálfræðilegum inngripum (Johnson, Ekengren og Andersen, 2005). Það samræmist 

svörum þátttakenda rannsóknarinnar og telja þeir að aðstoð fagfólks sé nauðsynleg þegar 

glímt er við vanlíðan af einhverju tagi í kjölfar meiðsla. Viðtölin leiddu í ljós að aðstoð 

fagaðila með reynslu og þekkingu er mikilvæg. Þjálfarar geta oft hjálpað einstaklingum þar 

sem mikið traust og djúp tengsl myndast á milli þeirra og iðkenda. Langar æfingar geta ýtt 

undir að álag verði of mikið og þá er sterkt samband mikilvægt. Umræða um andlegan 

stuðning hefur aukist að undanförnu innan íþróttahópa og í viðtölunum kom í ljós að það 

hafði gefið góða raun. Vandamál sem legið höfðu þungt á iðkendum komu upp og tekið var á 

þeim með aðstoð sálfræðinga. Í kjölfarið hófst samstarf íþróttamanna, þjálfara og sálfræðinga 

þar sem unnið var með andlega líðan. Rannsakendur telja það vera jákvæða þróun og að fleiri 

lið eða íþróttahópar gætu tileinkað sér vinnubrögð sem slík þar sem andleg líðan 

íþróttamanna gegnir veigamiklu hlutverki. 



AFREKSÍÞRÓTTAFÓLK – MEIÐSLI OG ANDLEG LÍÐAN 

37	  
	  

Af svörum viðmælenda má sjá að meiðslin sem þeir glímdu við voru af margvíslegum 

toga og bataferlið mislangt milli einstaklinga. Líkamleg aðstoð virtist vera til staðar í öllum 

tilfellunum en andlegur stuðningur var oft af skornum skammti vegna vöntunar á fagfólki. 

Biðin eftir aðstoð sálfræðings getur verið löng og enn lengri ef sóst er eftir aðstoð 

íþróttasálfræðings. Oft eru það liðsfélagar, aðstandendur og þjálfarar sem sjá um þennan 

stuðning án þess þó að hafa nægjanlega þekkingu á því sviði. Afreksíþróttafólk stendur því 

oft eitt eftir meiðsli og þeim mun lengri tími sem líður án aðstoðar þeim mun verri verður 

líðanin, sjálfstraustið hlýtur hnekki og tilfinningalegt ójafnvægi eykst. Þeir andlegu þættir 

sem voru mest áberandi í viðtölunum voru vonbrigði, óvissa, reiði og hræðsla. 

Íþróttamennirnir voru hræddir um að öll vinnan fyrir meiðslin væri til einskis og óvissan sneri 

að því hvenær eða hvort endurkoma væri í augsýn. Einnig skapaði ósamræmi milli 

ráðlegginga lækna og sjúkraþjálfara ákveðna óvissu. Það kom í ljós í rannsóknarvinnunni að 

þrátt fyrir að líkamlegur bati næðist var ekki þar með sagt að andleg líðan væri orðin góð 

enda getur sá bati tekið mun lengri tíma. 

Viðmælendur voru sammála um að þátttaka íþróttamannanna í æfingum, þó að 

meiðsli væru til staðar, hefði jákvæð áhrif, gæfi betri líðan og minnkaði neikvæð áhrif 

meiðslanna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að áfengisneysla og íþróttaþjálfun eiga 

sjaldnast samleið og sýna þær að helmingur íþróttamannanna sem rætt var við neytti aukins 

magns áfengis í meiðslum og bjó sú neysla til ákveðinn vítahring. Tími sem átti að nýta í 

uppbyggingu og æfingar eftir meiðsli minnkaði, einstaklingar fundu fyrir sektarkennd í 

kjölfar áfengisneyslunnar og notuðu þeir áfengi til þess að deyfa tilfinningar sínar í stað þess 

að takast á við þær. Eftir á að hyggja töldu íþróttamennirnir sem neyttu áfengis að hún hefði 

mögulega lengt bataferli þeirra. 

Í rannsókninni kom skýrt fram að íþróttafólk sem glímir við meiðsli þarf að hafa 

greiðan aðgang að aðstoð fagaðila. Ákjósanlegast er að þeirra sögn að fara beint til 
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sjúkraþjálfara þar sem þeir virðast vera betri í greiningu klínískra vandamála hjá 

íþróttamönnum en læknar. Viðmælendur telja að góð leið til að fyrirbyggja meiðsli sé að fara 

reglulega til sjúkraþjálfara. Rannsakendur töldu fyrir gerð þessarar rannsóknar að aðstoð 

sálfræðinga væri einnig mikilvægur þáttur þegar meiðsli eiga sér stað hjá afreksíþróttafólki. 

Líkt og fram kom í viðtölunum er sú aðstoð nauðsynleg en mikil þörf er einnig á 

íþróttasálfræðingum þar sem að sálfræðingar án þeirrar sérhæfingar hafa ekki alltaf skilning á 

hugsun íþróttamanna. Það kom rannsakendum á óvart hversu mikil vöntun virðist vera á 

íþróttasálfræðingum og þrátt fyrir fjölgun í stéttinni næst ekki að anna eftirspurninni. Þegar 

íþróttamennirnir fá ekki þá andlegu aðstoð sem þeir þurfa á að halda kemur það niður á 

andlegri líðan þeirra. Ef þessi þjónusta væri sýnilegri og aðgengilegri gæti það gagnast þeim 

vel. 

Takmarkanir voru á rannsókninni. Þátttakendur hennar voru aðeins níu talsins en 

áhugavert væri að sjá niðurstöður hennar ef hún væri endurtekin með mun fleiri 

þátttakendum. Rannsókn þessi byggist á opnum viðtölum við þátttakendur sem gefur þeim 

færi á að tjá sig nokkuð frjálslega um málefnið. Við það getur skapast hætta á því að 

þátttakendur komi með aðeins jákvæðari sýn á málefnið en raun ber vitni. Þeir geta einnig 

hagað frásögn sinni eftir því sem þeir halda að rannsakendur vilji heyra frá honum og er 

mögulegt að gögnin litist af því. Ýmislegt getur haft áhrif á og skekkt niðurstöðurnar sem fást 

í rannsókn sem þessari. Upplýsingarnar sem spyrjendur safna með viðtölum geta verið 

skeikular þar sem atburðirnir gerðust allir í fortíðinni og ekki er alltaf hægt að treysta á að 

minni viðmælendanna sé óskeikult. Sumir viðmælenda hafa æft í mörg ár og því geta 

minningarnar skekkst eða brenglast vegna langs tíma. Einnig getur samfélagsleg óskaskekkja 

(e. social desirability bias) orðið til þrátt fyrir að viðmælendur séu látnir vita bæði á undan og 

eftir viðtölunum að fyllstu nafnleyndar sé gætt við gerð rannsóknarinnar. Samfélagsleg 

óskaskekkja á sér stað þegar viðmælendur hafa tilhneigingu til að gefa upp svör sem æskileg 
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eru innan samfélagsins í stað þess að svara af hreinskilni og láta tilfinningar sínar í ljós. Þessi 

skekkja getur orðið vandamál þegar viðfangsefni rannsóknarinnar beinist að samfélagslega 

viðkvæmum málefnum eins og pólitík, trúarbrögðum og umhverfismálum eða persónulegum 

málefnum, t.d. vímuefnanotkun, framhjáhaldi eða persónulegum afrekum eins og í þessu 

tilviki (Grimm, 2010). 

Íþróttamenn standa undir því mikla álagi sem afreksíþróttum fylgir en kröfur 

nútímans eru sífellt að aukast og æfingar að verða stífari og lengjast. Að vera í afreksíþróttum 

er mikill streituvaldur sem krefst tíma og mikillar vinnu, bæði í skóla og íþróttum því 

kröfurnar eru miklar. Streituvaldar aukast mikið vegna meiðsla og geta sálræn viðbrögð við 

meiðslum dregið fram vandamál tengd andlegri líðan. Hin neikvæða andlega líðan sem rætt 

hefur verið um hér að framan, hömlurnar í íþróttaþjálfuninni, verkirnir, óvissan og óheilbrigt 

líferni eru allt dæmi um hina slæmu fylgifiska meiðsla hjá afreksíþróttafólki. Flest þekkjum 

við einhvern íþróttamann sem hefur glímt við meiðsli eða þekkjum það af eigin reynslu. 

Bersýnilega hefur það áhrif á hugann að meiðast og sjá mögulega fram á það að þurfa að 

hætta íþróttaþjálfun eða hvíla sig um tíma. Samkennd og félagslegur stuðningur er þó að 

aukast og andleg málefni að verða opinberari. Verið er að vinna að styrkingu andlegra burða 

ungviðis og þar með gera þeim kleift að takast á við álag síðar á lífsleiðinni. Sálrænni og 

félagslegri þjálfun er gert hærra undir höfði og æfð samhliða tæknilegu hliðinni. Facebook-

hópar, vitundavakningar um andlega líðan og átaksverkefni ungmenna í íþróttum eru að 

verða umfangsmeiri og sýnilegri. Líkt og komið hefur fram hér á undan er vöntun á 

sálfræðingum sem sérhæfa sig í íþróttamálum en vonast rannsakendur til að sýnileiki og 

framboð aukist innan greinarinnar á komandi árum og að umræðan um andlega líðan hjá 

afreksíþróttafólki haldi áfram að aukast. Viðmót viðmælenda gagnvart rannsóknarefninu var 

mjög jákvætt og er það innileg von höfunda að þessi þróun haldi áfram og að uppbyggingin 

verði meiri á komandi árum. 
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