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Útdráttur 

Tilgangur: Tilgangur verkefnisins er að útbúa fræðslu- og  

forvarnabækling fyrir Knattspyrnusamband Íslands. 

Bæklingurinn er byggður á niðurstöðum rannsókna sem gerðar 

hafa verið á sviði áhættuþátta slita á fremra krossbandi og er 

aðaláhersla lögð á stúlkur í knattspyrnu.  

Markmið: Bæklingurinn hefur það markmið að fræða og gera 

knattspyrnu stúlkur meðvitaðar um áhættuþætti slita á fremra 

krossbandi. Einnig er vonast til þess að bæklingurinn hafi 

hvetjandi áhrif á íþróttafélög og þjálfara til þess að stunda 

markvissa fyrirbyggjandi þjálfun frá unga aldri fyrir sem flesta 

knattspyrnuiðkendur og þá sérstaklega stúlkur.  

Ávinningur: Vonast er til þess að ávinningur verkefnisins verði 

sá að tíðni slita á fremra krossbandi muni lækka hjá konum í 

knattspyrnu hér á landi með tilkomu fræðslu- og 

forvarnabæklings um áhættuþætti slita á fremra krossbandi. 
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Formáli 

Knattspyrna hefur verið hluti af lífi mínu frá 4ra ára aldri. Það var ekki fyrr en nú 

á haustdögum sem ég ákvað að setja skóna á hilluna sem leikmaður. Á ferlinum 

var ég óheppin með meiðsli og varð meðal annars fyrir því að slíta fremra 

krossband tvisvar sinnum. Á vinstri fæti árið 2010 og á hægri fæti árið 2016. Áður 

en ég sleit fremra krossband í fyrsta sinn hafði ég litla hugmynd um alvarleika 

slita á fremra krossbandi né hve langt og strembið endurhæfingaferli fylgdi í 

kjölfar skurðaðgerðar. Síðan ég sleit fremra krossband í fyrsta sinn, hafa 

krossbandaslit verið mér hugleikin og hef ég fylgst með krossbanda slitum meðal 

kvenna í knattspyrnu hér á landi síðan þá. Þegar ég sleit í annað sinn var ég hins 

vegar staðráðin í því að kafa dýpra og reyna eftir fremsta megni að leggja mitt að 

mörkum við að lækka tíðni krossbandaslita meðal kvenna hér á landi.  

 Verkefni þetta er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum við 

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi verkefnisins er 12 ECTS 

einingar. Verkefnið var unnið undir handleiðslu Inga Þórs Einarssonar, Aðjúnkts 

við Háskólann í Reykjavík og Hjalta Rúnars Oddssonar, Sjúkraþjálfara og 

meistaranema í Íþróttavísindum og þjálfun við Háskólann í Reykjavík. Færi ég 

þeim bestu þakkir fyrir fagmannlega leiðsögn. Ég vil þakka fjölskyldu minni, þá 

sérstaklega foreldrum mínum og yngri systur minni fyrir ómetanlega aðstoð og 

stuðning. Þau voru alltaf til staðar fyrir mig og litla strákinn minn, hann Henning 

Þór sem ég vil þakka fyrir að vera mín mesta hvatning. Sérstaklega vil ég þakka 

sambýlismanni mínum Hilmari Þór fyrir að hafa verið kletturinn minn í einu og 

öllu í gegnum námið og þá sérstaklega á álagstímum nú í vetur. Þá vil ég einnig 

þakka samnemanda mínum Viktoriju Riskute fyrir yfirlestur, góðar ábendingar og 

ómetanlegan stuðning við gerð verkefnisins. Ég vil þakka knattspyrnukonunum 

Önnu Maríu Friðgeirsdóttur og Ernu Guðjónsdóttur fyrir aðstoð við myndir í 

forvarnarbæklinginn og að lokum vil ég þakka tengdamóður minni henni 

Guðlaugu Jónu Hilmarsdóttur fyrir yfirlestur verkefnisins. 

Katrín Ýr Friðgeirsdóttir  
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Inngangur 

Hnéliðurinn er sá liður líkamans sem oftast verður fyrir meiðslum (Hartigan, 

Lewek og Snyder-Mackler, 2011). Hnémeiðsli eru algengustu alvarlegu meiðsli 

meðal kvenna í íþróttum og eru slit á fremra krossbandi þar algengust (Ekstrand, 

2008; Frobell, Cooper, Morris og Arendt, 2012). Slit á fremra krossbandi eru 

alvarleg meiðsli sem algengust eru í íþróttagreinum sem fela í sér snöggar 

stefnubreytingar, lendingar á öðrum fæti eða skyndilegar hraðabreytingar svo sem 

knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik (McDaniel, Rasche, Gaudet og 

Jackson, 2010). Í flestum tilvikum á slit á fremra krossbandi sér stað í keppni án 

utanaðkomandi snertingar, þá helst við snöggar stefnubreytingar eða við lendingu 

á öðrum fæti (McDaniel o.fl., 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur eru 

líklegri til þess að slíta fremra krossband en karlar í sömu íþróttagrein (Griffin 

o.fl., 2006). Ástæðan er talin vera áhættuþættir sem tengjast umhverfi, 

líffræðilegri byggingu og þjálffræðilegum þáttum sem aukið geta líkurnar á sliti á 

fremra krossbandi (Griffin o.fl., 2006; Östenberg og Roos, 2000).  

  Þrátt fyrir að ekki sé með öllu hægt að koma í veg fyrir slit á fremra 

krossbandi, hafa rannsóknir sýnt að fjölþætt fyrirbyggjandi þjálfun sem felur í sér 

jafnvægis-, liðleika-, plyometric-, styrktar- og leiklíkar æfingar auk þjálfunar á 

lendingatækni geti lækkað tíðni slita á fremra krossbandi (Mandelbaum o.fl., 

2005; Michaelidis og Koumantakis, 2014; Renstrom o.fl., 2008; White, Di Stasi, 

Smith og Snyder-Mackler, 2013). Rannsóknir sýna einnig að fræðsla sem hluti af 

fjölþættri fyrirbyggjandi þjálfun geti lækkað tíðni slita á fremra krossbandi hjá 

íþróttamönnum (Kiani o.fl., 2010; Voskanian, 2013).  

  Tilgangur verkefnisins er að útbúa forvarnarbækling fyrir 

Knattspyrnusamband Íslands með það að markmiði að reyna að lækka tíðni slita á 

fremra krossbandi meðal kvenna í knattspyrnu hér á landi. Í fræðilegri umfjöllun 

verður fjallað um knattspyrnu og líkamlegar kröfur hennar. Fjallað verður um 

algengustu meiðsli í knattspyrnu þar sem aðaláhersla verður lögð á hnéliðinn og 

slit á fremra krossbandi. Áhættuþáttum slita á fremra krossbandi og rannsóknum 

sem hafa verið gerðar á áhættuþáttum þeirra verða gerð skil, áður en farið verður 

yfir fyrirbyggjandi þjálfun sem studd er með rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

því sviði. Niðurstöður verkefnisins verða settar upp í bækling sem áætlað er að 

dreifa til aðildafélaga Knattspyrnusambands Íslands. Að lokum verða umræður 
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um væntingar og áætlaðan ávinning verkefnisins.  

  Leitast verður eftir að verkefni þetta muni leiða af sér vitundarvakningu og 

aukna þekkingu meðal íþróttafélaga, þjálfara og sérstaklega kvenna í knattspyrnu 

á mögulegum áhættuþáttum alvarlegra hnémeiðsla og þá sérstaklega slita á fremra 

krossbandi. 
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Fræðileg umfjöllun 

Knattspyrna 

Knattspyrna er án nokkurs vafa ein vinsælasta íþróttagrein í heimi (Reilly og 

Williams, 2006). Samkvæmt tölum frá Alþjóða Knattspyrnusambandinu FIFA frá 

árinu 2006 voru 265 milljónir einstaklinga sem stunduðu knattspyrnu, eða í 

kringum 4% af allri heimsbyggðinni. Þar að auki voru um 5 milljónir einstaklinga 

sem voru virkir þátttakendur í knattspyrnu sem dómarar eða embættismenn 

(Kunz, 2007). Iðkendum hefur fjölgað mjög í knattspyrnu á undanförum árum og 

þá hefur konum fjölgað hvað mest (Kirkendall, 2011). Samkvæmt fyrrnefndum 

tölum frá alþjóða knattspyrnusambandinu FIFA frá árinu 2006 voru um 26 

milljónir kvenna sem iðkuðu knattspyrnu, eða um 10% af heildarfjölda allra 

iðkenda (Kunz, 2007). Mestur fjöldi kvenna í knattspyrnu voru iðkendur undir 18 

ára aldri eða 69.6% allra kveniðkenda (Kunz, 2007).    

  Á Íslandi er knattspyrna einnig vinsæl. En samkvæmt tölum frá Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands frá árinu 2012 kemur fram að fjöldi 

knattspyrnuiðkenda var 19.672 talsins, sem gerir knattspyrnu að fjölmennustu 

íþróttagrein landsins („Iðkendatölur ÍSÍ fyrir árið 2012“, 2013). Samkvæmt tölum 

frá Knattspyrnusambandi Íslands (KSÍ) kemur fram að konur séu um þriðjungur 

allra iðkenda hér á landi (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 

Líkamlegar kröfur knattspyrnunnar 

Knattspyrna er líkamlega erfið og fjölþætt íþróttagrein sem krefst mikils af 

iðkandanum (Bangsbo, 2004). Knattspyrnuleikurinn er 90 mínútur, og fer fram á 

leikvelli sem er að hámarki 90m á breidd og 120m á lengd (Knattspyrnulögin, 

2017). Á þessum 90 mínútum hleypur knattspyrnumaðurinn að meðaltali á bilinu 

10 til 11 km í leik. (Árnason o.fl., 2003; Hoff, Wisløff, Engen, Kemi og Helgerud, 

2002; Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005). Þrátt fyrir að flestar 

hreyfingar sem fara fram á leiktímanum séu framkvæmdar af lágri- eða meðalhárri 

ákefð, hafa rannsóknir sýnt að meðalvinnuákefð knattspyrnuleiks sé um 70-75% 

af hámarkssúrefnisupptöku einstaklinga (Árnason o.fl., 2003; Bangsbo, Iaia og 

Krustrup, 2007). Leikmaðurinn þarf því að hafa gott þol, hraða og styrk til þess að 

framkvæma hreyfingar sem leikurinn krefst (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones 

og Hoff, 2004). Svo sem spretti, hoppa upp í skallabolta, taka stefnubreytingar, 
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sparka í boltann, framkvæma hraðabreytingar, tækla, viðhalda jafnvægi og hafa 

stjórn á boltanum (Stølen o.fl., 2005). 

Þol  

Knattspyrna ásamt fjölda annarra íþróttagreina gerir kröfur um gott líkamlegt þol, 

bæði loftfirrt og loftháð (Hoff o.fl., 2002; Tsunawake o.fl., 2003). Þol (e. 

cardiorespiratory fitness) er skilgreint sem heildarafkastageta hjarta-, æða og 

lungnakerfisins, en samspil þessara kerfa veitir vinnandi vöðvum líkamans súrefni 

og næringu (Heyward og Gibson, 2014; Ortega o.fl., 2007). Einstaklingur sem  er 

í góðri þjálfun og hefur gott þol hefur hæfileika til þess að sjá vinnandi vöðvum 

líkamans fyrir nægri orku við erfiði (Bompa og Haff, 2009). Orkuframleiðslu 

líkamans má skipta í tvo flokka; loftháð- og loftfirrt þol (Gjerset, Haugen og 

Holmstad, 1999).    

Loftháð þol  

Knattspyrnuleikur er 90 mínútur, vegna lengdar leiksins er loftháð þol mest notað. 

Loftháð þol er skilgreint sem geta líkamans til þess að vinna við lága eða 

miðlungs ákefð í langan tíma (Gjerset o.fl., 1999; Knattspyrnulögin, 2017). Með 

loftháðu þoli flyst súrefni til vöðvana sem gerir þeim kleift að vinna í langan tíma. 

Oxunarkerfið er það orkukerfi sem líkaminn nýtir sér til orkuframleiðslu þegar 

leikmenn ganga, skokka eða standa. (Kenney, Wilmore og Costill, 2015).   

  Í grein Wisløff og félaga frá árinu 2004, er fjallað um niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var á loftháðu þoli ungra knattspyrnumanna. Niðurstöðurnar 

sýndu að eftir því sem loftháða þol leikmanna var betra, því lengri vegalengd 

hlupu þeir í leik. Einnig kom fram að því betra sem loftháðaþol leikmanna var,  

því meira komst leikmaðurinn í snertingu við boltann í leiknum, auk þess að 

leikmaðurinn hljóp fleiri spretti í leik (Wisløff o.fl., 2004). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að leikmenn sem hafa gott loftháð þol eru fljótari að endurheimta eftir átök 

sem krefjast hárrar ákefðar, svo sem stutta spretti, tæklingar og hopp (Bangsbo, 

1989). 

Loftfirrt þol  

Í knattspyrnuleik hlaupa leikmenn að meðaltali 1-11% af heildar vegalengd sinni 

með sprettum og nýtir líkaminn loftfirrta orku við framkvæmdina (Wisløff o.fl., 

2004). Loftfirrt þol er skilgreint sem hæfileiki líkamans til þess að mynda orku við 
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loftfirrtar aðstæður sem nýtt er við framkvæmd hreyfinga af hámarks ákefð í 

stuttan tíma (Bangsbo o.fl., 2007; Gjerset o.fl., 1999). ATP-PCr kerfið er það 

orkukerfi líkamans sem fljótast er að mynda orku. ATP- PCr kerfið sér því um 

orkuframleiðslu þegar um er að ræða hreyfingar sem framkvæmdar eru á 90-

100% ákefð, í 3-15 sekúndur (Kenney o.fl., 2015). Svo sem stutta spretti, hopp 

upp í skallabolta, stefnubreytingar, hraðabreytingar, og tæklingar (Stølen o.fl., 

2005). Einnig getur sykurrofskerfið framleitt orku við loftfirrtar aðstæður (Kenney 

o.fl., 2015).    

Hraði/hröðun 

Hraði (e. speed) er skilgreindur sem geta íþróttamannsins til þess að hlaupa frá 

einum stað til annars á sem skemmstum tíma (Bompa og Haff, 2009). Skrefalengd 

og skrefatíðni eru þættir sem hafa áhrif á hraða einstaklinga, en hraði er yfirleitt 

mældur í metrum á sekúndu. Einnig getur hraði falist í því hve fljótt einstaklingur 

getur framkvæmt ákveðna hreyfingu (Dick, 2007).    

  Hröðun (e. acceleration) er skilgreind sem hæfileiki líkamans til þess að ná 

hámarkshraða á sem skemmstum tíma (Bompa og Haff, 2009). Hámarkshraði (e. 

maximal speed) er skilgreindur sem mesti mögulegi hraði sem einstaklingur getur 

náð (Bompa og Haff, 2009). Í knattspyrnuleik eru að meðaltali 1-11% hreyfinga 

gerðar á hámarkshraða (Wisløff o.fl., 2004). Hreyfingarnar sem framkvæmdar eru  

af hámarkshraða eru hins vegar oftast mikilvægar, þar sem knattspyrnumaðurinn 

tekur snöggar stefnubreytingar, hoppar upp í skallabolta, tæklar eða hoppar upp úr 

tæklingu. Hröðun og hámarkshraði skera því oft úr um hver vinnur einvígið og 

hver ekki (Little og Williams, 2005).  

Styrkur/kraftur 

Styrkur er skilgreindur sem geta líkamans til þess að yfirvinna mótstöðu eða veita 

henni viðnám sem felst í spennu og styttingu vöðva (Bompa og Haff, 2009). 

Styrkur er hæfileiki líkamans til þess að beita krafti, en vöðvar mynda kraft til að 

framkvæma hreyfingar (Caspersen, Powell og Christenson, 1985; Gjerset o.fl., 

1999). Hámarksstyrkur (e. maximum strenght) er skilgreindur sem mesti 

mögulegi kraftur sem tauga- og vöðvakerfið getur myndað með einum 

hámarksvöðvasamdrætti (Dick, 2007). Kraftur byggist að stórum hluta á 

hámarksstyrk, en rannsóknir sýna að aukinn hámarksstykur leiði af sér meiri 

kraftmyndun í vöðvum. Með auknum krafti í hverjum vöðvasamdrætti vöðva eða 
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vöðvahóps, eykst hraði í leiklíkum hreyfingum eins og snúningum, sprettum og 

hraðabreytingum. Knattspyrnumenn ættu því að einbeita sér að þjálfun 

hámarksstyrks til þess að auka hraða í leiklíkum aðstæðum (Wisløff o.fl., 2004).   

  Sprengikraftur er skilgreindur sem geta tauga- og vöðvakerfisins til þess að 

mynda mikinn kraft á miklum hraða (Gjerset o.fl., 1999). Rannsóknir hafa sýnt að 

sprengikraftur hafi áhrif á spretthraða í stuttum sprettum (10-30m) hjá 

knattspyrnumönnum (Chamari o.fl., 2008). Einnig sýndi rannsókn Árna 

Árnasonar og félaga frá árinu 2003, sem gerð var á líkamsástandi 306 

knattspyrnumanna á Íslandi, fram á að sprengikraftur hefði áhrif á árangur liða 

(Árnason o.fl., 2003).  

Íþróttameiðsl 

Íþróttameiðslum má skipta í tvo flokka; annars vegar áverkar sem tilkomnir eru 

vegna álags og hins vegar áverkar sem tilkomnir eru vegna slysa (Peterson og 

Renström, 2004). Áverkar sem verða vegna slysa eru algengastir í hópíþróttum og 

íþróttagreinum sem krefjast snertinga við mótherja. Yfirleitt er ástæðan augljós og 

áverkinn afmarkaður. Dæmi um áverka sem tilkomnir eru vegna slysa eru til 

dæmis; beinbrot, tognanir og liðbanda- eða sina slit (Peterson og Renström, 2004). 

  Álagsáverkar fela hins vegar í sér samspil áhættuþátta sem leiða til 

álagsáverka. Áhættuþáttum álagsáverka er skipt í tvo flokka; annars vegar innri 

þætti og hins vegar ytri þætti (Peterson og Renström, 2004). Innri áhættuþættir eru 

þættir sem tengjast líkamsbyggingu eða líffræðilegum þáttum, sem dæmi má 

nefna kyn, erfðir, hormón, líffræðileg bygging og fleira (Barrack o.fl., 2014; 

Peterson og Renström, 2004). Rannsóknir sýna að einstaklingar með háan- eða 

lágan fótaboga séu í áhættuhóp fyrir álagsmeiðsl á borð við álagsbrot á fæti 

(Wilder og Sethi, 2004). Einnig eru þættir eins og lengdarmunur á fótleggjum, 

stórt Q-horn og valgus- eða varusstaða fótleggja nefndir sem áhættuþættir. Þessir 

áhættuþættir geta leitt til þess að ójafnvægi verður í álagi á bein við hreyfingar, 

sem getur aukið líkur á álagsmeiðslum svo sem álagsbrotum (Barrack o.fl., 2014).

 Ytri áhættuþættir álagsáverka eru þættir sem tengjast ytri aðstæðum svo 

sem næringu, þjálfun, aðstæðum og veðri. Algengast er að álagstengdir áverkar 

komi til vegna mikils einhæfs æfingaálags yfir langt tímabil (Peterson og 

Renström, 2004). Rannsókn sem Barrack og félagar framkvæmdu árið 2014, 

sýndi fram á að skyndileg aukning á þjálfunar álagi, þar sem vöðvastyrkur og 
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vöðvaþol íþróttamannsins var ekki nægjanlegt, yki líkurnar á álagstengdum 

meiðslum (Barrack o.fl., 2014; Peterson og Renström, 2004).  

 Rannsóknir sem gerðar eru á íþróttameiðslum gera kröfu um frekari 

flokkun á meiðslum, því eru íþróttameiðsl flokkuð eftir alvarleika (Frisch o.fl., 

2009). Alvarleiki meiðsla er flokkaður út frá því hve lengi leikmenn eru frá fullri 

þátttöku í æfingu eða leik sökum meiðsla, ekki ber þó öllum rannsóknum saman 

um tímamörk flokkunarkerfisins (Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme og Bahr, 

2005; Theisen o.fl., 2013). Í rannsókn sem framkvæmd var á ungum 

afreksíþróttamönnum, flokkuðu Frisch og félagar (2009) alvarleika meiðsla í 

eftirfarandi flokka;  

 Minniháttar meiðsl – leikmaður er frá æfingu og keppni í 1-7 daga.  

 Hóflega alvarleg meiðsl – leikmaður er frá æfingu og keppni í 8-28 daga. 

 Meiriháttar meiðsl – leikmaður er frá æfingu og keppni í meira en 28 

 daga (Frisch o.fl., 2009).  

Meiðsli í knattspyrnu 

Algengast er að meiðsli í knattspyrnu verði á neðri útlimum eða allt upp í 80-90% 

allra meiðsla í knattspyrnu (Ekstrand, 2008). Þegar að meiðsli meðal karla í 

knattspyrnu eru skoðuð, kemur í ljós að algengustu meiðslin eru tognanir aftan á 

læri eða 23%. Þegar að meiðsli meðal kvenna í knattspyrnu eru skoðuð kemur 

hins vegar í ljós að algenustu meiðslin verða í hnélið eða 26%. Ýtarlegri 

niðurstöður úr rannsókn Ekstrand um önnur algeng meiðsli í knattspyrnu meðal 

karla og kvenna má sjá á tölfu 1 (Ekstrand, 2008; Östenberg og Roos, 2000). 

Tafla 1. Algengustu meiðsli meðal karla- og kvenna í knattspyrnu samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Ekstrand (2008) 

Meiðsli meðal karla í knattspyrnu Meiðsli meðal kvenna í knattspyrnu 

Aftan á læri  ( 23%) 

Hnéliður (20%) 

Ökklaliður (13%) 

Mjöðm/nári (12%) 

Hnéliður (26%) 

Fótur (12%) 

Ökklaliður (11%) 

Lærvöðvi (11%) 

Bak (11%) 

  

Auk rannsóknar Ekstrand sýndi rannsókn Östenberg og félaga frá árinu 2000 og 

fjöldi annarra rannsókna, fram á að konur eru líklegri til að verða fyrir meiðslum í 
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hnélið, en karlar í sömu íþróttagrein (Angel, Arendt og Bershadsky, 2005; 

Ekstrand, 2008; Giza og Micheli, 2005; Myklebust, Maehlum, Engebretsen, 

Strand og Solheim, 1997; Peterson og Renström, 2004; Prodromos, Han, 

Rogowski, Joyce og Shi, 2007; Östenberg og Roos, 2000). 

Hnéliðurinn 

Hnéliðurinn hefur flókna líffræðilega byggingu, hann samanstendur af vöðvum, 

beinum, liðböndum, æðum, taugum og fleiru. Aðalhlutverk liðarins er að hjálpa til 

við að halda líkamanum í uppréttri stöðu, að ganga, hlaupa og fleiri hreyfingar 

(Hartigan o.fl., 2011).  

 Í hnéliðnum mætast fjögur bein; fjærendi lærleggs (e. femur), hnéskel (e. 

patella), nærendi sköflungsbeins (e. tibia) og dálkbein (e. fibula). Þessi bein 

mætast í tveimur liðum sem mynda hnéliðinn; Annars vegar er um að ræða lið 

milli lærleggs og sköflungs sem kallast (e. tibiofemoral joint) og hins vegar lið á 

milli hnéskeljar og lærleggs, sem kallast (e. patellofemoral joint). Þessir tveir liðir 

eru umluktir stórum liðpoka. Einn liður til viðbótar er einnig staðsettur í hnénu en 

sá liður telst ekki til hnéliðarins þar sem liðurinn er staðsettur utan fyrrnefnds 

liðpoka. Liðurinn er staðsettur á milli nærenda dálkbeins og sköflungsbeins, og 

kallast (e. tibiofibular joint) (Hartigan o.fl., 2011; Magee, 2014).  

  Hreyfing hnéliðarins er að mestu leiti eins og hjöruliður (e. hinge joint) 

sem felur í sér að hreyfing hans fer aðallega fram í þykktarplani (e. saggital plani). 

Algengt er að heilbrigður liður hafi hreyfigetu uppá 135° beygju og allt upp í 10°-

15° yfirréttu, þá sérstaklega hjá konum (Magee, 2014). Snúningshreyfingar 

liðarins eru; miðlægur snúningur um 20-30° og hliðlægur snúningur um 30-40° 

(Magee, 2014). Vegna hreyfanleika liðarins og álags krefst hnéliðurinn mikils 

stöðugleika og styrks. Þessi stöðugleiki og styrkur kemur frá liðböndum, liðþófum 

og vöðvum sem staðsettir eru í og við hnéliðinn (Drake, Vogl, Mitchell og Gray, 

2015; Hartigan o.fl., 2011).   

 Fjögur liðbönd sjá um stöðguleika liðarins; Fremra krossband (e. anterior 

cruciate ligament) er staðsett aftan við hnéskelina. Fremra krossbandið tengir 

lærlegg og sköflung. Aðalhlutverk fremra krossbandsins er að tryggja stöðugleika 

í hnéliðnum og kemur í veg fyrir að lærleggur skríði fram yfir sköflungsbein 

(Hartigan o.fl., 2011; McDaniel o.fl., 2010; Williams og Newell, 2008). Ásamt 

fremra krossbandi hjálpa miðlægt liðband (e. medial collateral ligament) og 
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hliðlægt liðband (e. lateral collateral ligament) við að koma í veg fyrir 

hjólbeinóttar (e. varus) og kiðfættar (e. valgus) hreyfingar hnéliðarins (Hartigan 

o.fl., 2011; Williams og Newell, 2008). Aftara krossband (e. posterior cruciate 

ligament) er þykkara og sterkara en fremra krossbandið. Aftara krossbandið hefur 

það hlutverk að koma í veg fyrir afturskrið lærleggs á sköflungsbeini (Hartigan 

o.fl., 2011; Williams og Newell, 2008).  

 Tveir liðþófar eru staðsettir miðlægt og hliðlægt í hnéliðnum. Hlutverk 

þeirra er að auka stöðugleika liðarins með því að stækka snertiflötinn milli 

lærleggs og sköflungs, minnka núning og hjálpa til við að smyrja og næra liðinn 

(Hartigan o.fl., 2011; Williams og Newell, 2008). 

Hnémeiðsli 

Hnéliður er sá liður líkamans sem oftast verður fyrir áverkum (Frobell o.fl., 2012). 

Meiðsli á hné eru algengustu alvarlegu meiðslin meðal kvenna í íþróttum og er 

knattspyrna þar engin undantekning (Ekstrand, 2008). Algengasti alvarlegi 

áverkinn sem verður á hnélið er slit á fremra krossbandi (Frobell o.fl., 2012). Slit 

á fremra krossbandi leiðir af sér langa fjarveru frá íþróttaiðkun og eru þau meiðsli 

sem leiða oftast til þess að ferillinn endar hjá íþróttamönnum (Caraffa, Cerulli, 

Projetti, Aisa og Rizzo, 1996). Einnig hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar sem 

slitið hafa fremra krossband eru líklegri til þess að þróa með sér viðvarandi 

vandamál í hnélið síðar á lífsleiðinni. Svo sem óstöðugleika, slitgigt, áverka á 

liðþófum, brjóskskemmdir og brjóskeyðingu (Volpi o.fl., 2017; Voskanian, 2013). 

  Fremra krossband slitnar þegar lærleggur og sköflungur snúast í 

gagnstæðar stefnur með fullum þunga. Nánar tiltekið; þegar einstaklingur stígur 

niður á jörðina af miklum krafti með útsnúning á sköflungi á móti lærlegg og um 

er ræða nánast fulla réttu í hnélið eða um  0-20° beygju (Silvers og Mandelbaum, 

2011). Áhættuhreyfing er til dæmis þegar einstaklingur spyrnir sér úr 

lendingastöðu þar sem stefnubreyting á sér stað. Við það fellur kraftur hliðlægt á 

hnéliðinn, en kraftvægið veldur auknu álagi á fremra krossbandið sem eykur líkur 

á að fremra krossbandið slitni (Frobell o.fl., 2012; Krosshaug, Andersen, Olsen, 

Myklebust og Bahr, 2005; Silvers og Mandelbaum, 2011). Slit á fremra 

krossbandi tengjast þannig oft íþróttagreinum sem fela í sér snúningshreyfingar og 

skyndilegar hraða- og stefnubreytingar svo sem körfuknattleik, handknattleik og 

knattspyrnu (Hartigan o.fl., 2011; McDaniel o.fl., 2010).  
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 Slitum á fremra krossbandi hefur verið skipt í tvo flokka; annars vegar er 

um að ræða slit sem verða án utanaðkomandi snertingar og hins vegar slit sem 

verða við utanaðkomandi snertingu (Ford, Myer og Hewett, 2003). Rannsóknir 

sýna að mun algengara er að leikmenn slíti fremra krossband án utanaðkomandi 

snertingar (Voskanian, 2013). Boden og félagar (2000) könnuðu hvernig slit á 

fremra krossbandi átti sér stað hjá 89 leikmönnum, alls 100 slit á fremra 

krossbandi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 72% slita á fremra krossbandi áttu sér 

stað án utanaðkomandi snertingar, en aðeins 28% slita áttu sér stað við 

utanaðkomandi snertingu. Slitin á fremra krossbandi áttu sér einna helst stað þegar 

um var að ræða snögga stefnubreytingu eða lendingu á öðrum fæti með nánast 

fullréttan hnélið (Boden, Dean, Feagin og Garrett, 2000).   

  Algengara er að einstaklingar slíti fremra krossband í leik en á æfingu 

(Hewett, Myer og Ford, 2006; Myklebust o.fl., 1997). Í rannsókn sem framkvæmd 

var á knattspyrnumönnum í Noregi kemur fram að 124 slit, af 176 slitum á fremra 

krossbandi áttu sér stað í leik (Bjordal, Arnøy, Hannestad og Strand, 1997).  Í 

sömu rannsókn kom einnig fram að í 69,3% tilfella var leikmaður í sókn þegar 

fremra krossband slitnaði sem er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna um 

að algengara sé að slíta fremra krossband í sókn en í vörn (Bjordal o.fl., 1997; 

Krosshaug o.fl., 2005; Myklebust o.fl., 1997; Olsen o.fl., 2005). Enn fremur hefur 

verið sýnt fram á að konur eru líklegri til að verða fyrir áverkum eða slitum á 

fremra krossbandi en karlar í sömu íþróttagrein (Prodromos o.fl., 2007; Russell, 

Palmieri, Zinder og Ingersoll, 2006). 

Áhættuþættir krossbandaslita 

Mikið hefur verið gert af rannsóknum á áhættuþáttum krossbandaslita og þá 

sérstaklega er varðar konur í íþróttum (Griffin o.fl., 2006; McDaniel o.fl., 2010; 

Voskanian, 2013). Áhættuþáttum krossbandaslita hefur verið skipt niður í tvo 

flokka; annars vegar er um að ræða innri- og hins vegar ytri áhættuþætti. Undir 

ytri áhættuþætti falla umhverfisþættir, svo sem tegund íþróttar, skóbúnaður og 

undirlag. Undir innri áhættuþætti falla líffræðilegir, hormónatengdir og 

taugavöðva þættir (Griffin o.fl., 2006; Renstrom o.fl., 2008).  

  Ástæður þess að konur eiga í meiri hættu á að slíta fremra krossband en 

karlar eru til dæmis ytri áhættuþættir, líffræðileg bygging og þjálffræðilegir þættir 

(Griffin o.fl., 2006; Östenberg og Roos, 2000). 
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Ytri áhættuþættir 

Umhverfisþættir eru einn þáttur sem fellur undir ytri áhættuþætti (Griffin o.fl., 

2006; Renstrom o.fl., 2008). Þeir umhverfisþættir sem taldir eru áhættuþættir 

þegar kemur að slitum á fremra krossbandi eru til að mynda veðurskilyrði, tegund 

undirlags, auk skóbúnaðar (Griffin o.fl., 2006).   

  Hewette og félagar (2006) fjölluðu um niðurstöður rannsóknar í grein sinni 

þar sem könnuð voru slit á fremra krossbandi sem áttu sér stað án utanaðkomandi 

snertingar hjá knattspyrnumönnum yfir 5 keppnistímabil. Í rannsókninni voru 

undirlag, skóbúnaður og skilyrði til íþróttaiðkunar sérstaklega könnuð. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að fleiri slit á fremra krossbandi áttu sér stað á 

venjulegu grasi en á gervigrasi, auk þess sem 95% slita áttu sér stað á þurrum 

velli (Hewett o.fl., 2006). Í annarri rannsókn sem Silvers og Mandelbaum (2011) 

fjölluðu um í grein sinni, þar sem skoðuð voru áhrif undirlags á slit á fremra 

krossbandi leikmanna í knattspyrnu. Alls var um að ræða 61 slit á fremra 

krossbandi hjá 22 knattspyrnuliðum sem tóku þátt í rannsókninni. Öll 

krossbandaslitin áttu sér stað án utanaðkomandi snertingar. Niðurstöðurnar sýndu 

að alls 40 slit eða 66% slitana áttu sér stað á grasi, en alls 21 slit eða 34% slitana 

áttu sér stað á gervigrasi (Silvers og Mandelbaum, 2011). Niðurstöður þessara 

rannsókna eru því sammála um að líklegra er að slíta krossband á venjulegu grasi 

en á gervigrasi (Hewett o.fl., 2006; Silvers og Mandelbaum, 2011).   

  Skóbúnaður hefur einnig verið nefndur sem ytri áhættuþáttur. Niðurstaða 

rannsóknar Lambson og félaga frá árinu 1996, leiddi í ljós að þeir leikmenn sem 

voru með marga takka undir takkaskóm sínum voru með meira viðnám við 

undirlagið og því í meiri hættu á að slíta fremra krossband (Lambson, Barnhill og 

Higgins, 1996).   

Líffræðilegir þættir 

Eins og áður hefur komið fram eru konur líklegri til að slíta fremra krossband en 

karlar í sömu íþróttagrein (Hewett o.fl., 2006). Rannsóknir eru sammála um að 

aukin tíðni slita á fremra krossbandi eigi sér stað eftir að kynþroskaskeið hefst hjá 

stúlkum, en þegar stúlkur verða kynþroska breytist líkami þeirra mikið líkt og hjá 

drengjum (Voskanian, 2013). Rannsókn McDaniel og félaga (2010) sýndi fram á 

að ungar konur á aldrinum 14-20 ára væru líklegastar til þess að slíta fremra 

krossband. Telja þeir að þættir í líkamsbyggingu kvenna sé hugsanleg skýring á 



18 

 

tíðni slita á fremra krossbandi hjá konum (McDaniel o.fl., 2010). Þættir í 

líkamsbyggingu kvenna sem tengjast kynþroskaskeiði eru breytingar á 

líkamsbyggingu, svo sem breiðari mjaðmir, breytingar á hormónastarfsemi og 

breytingar á hæð og þyngd. Þessir líffræðilegu þættir eru meðal annarra taldir vera 

áhættuþættir slita á fremra krossbandi (Wojtys og Brower, 2010).  

Valgus 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að valgusstaða hnéliðarins leiði til flestra slita á 

fremra krossbandi, sem gerast án utanaðkomandi snertingar. Valgus staða felur í 

sér að sköflungur er útsnúin, hnéliður er nálægt fullri réttu og fætinum er plantað 

við stefnubreytingu (Boden o.fl., 2000; Hewett o.fl., 2006; Hewett, Zazulak, Myer 

og Ford, 2005). Valgusstöðu hnéliðar má sjá á mynd 1.    

Mynd 1. Valgusstaða hnéliðs (Hewett o.fl., 2005) 

 

Í tengslum við valgusstöðu á hnélið hefur virkni í Gluteus medius verið nefndur. 

Talið er að virkni vöðvans ætti að hjálpa til við stöðugleika í lendingu, hafa 

takmarkandi áhrif á valgushreyfingu hnéliðarins og þar með koma í veg fyrir slit á 

fremra krossbandi (Russell o.fl., 2006). Russell og félagar sýndu hins vegar fram á 

í rannsókn sinni að konur leituðu meira í valgusstöðu við lendingu en karlar, en 

þrátt fyrir það var ekki munur á virkni Gluteus medius. Russell og félagar telja því 

að Gluteus medius virkni sé ekki útskýringin á því hvers vegna konur leiti í 

valgusstöðu hnéliðarins við lendingu (Russell o.fl., 2006). 
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Q-horn 

Konur hafa breiðari mjaðmagrind en karlar sem getur leitt af sér stærra Q-horn 

(Hewett o.fl., 2006). Q-horn er horn sem myndast annars vegar þegar lína er 

dregin frá miðri hnéskel upp í fremri og efri hnjót mjaðmar og hins vegar þegar 

lína er dregin frá festu hnéskeljar á sköflungi, upp á við í gegnum miðja 

hnéskelina og áfram beint upp. Eðlilegt Q-horn er ekki það sama hjá konum og 

körlum en ástæðan er talin vera breiðari lögun mjaðmagrindar kvenna. Hjá konum 

telst eðlilegt að vera með um 17° horn en hjá körlum um 14° horn. Óeðlilegt er 

hins vegar að hafa stærra en 20° Q-horn (Woodland og Francis, 1992). Brotzman 

og Wilk (2003) sýndu fram á í rannsókn sinni að þeir einstaklingar sem hafa 

stærra Q-horn eru líklegri til að meiðast á hnélið. Ástæðan er sú að stórt Q-horn 

veldur því að meira álag er á hnéliðinn vegna hlutfallslegrar staðsetningar miðað 

við mjaðmir (Brotzman og Wilk, 2003; Hewett o.fl., 2006). Q- horn má sjá á 

mynd 2. 

 

Mynd 2. Q-horn (Calmbach og Hutchens, 2003) 

 

Hnéliður karla og kvenna   

Konur hafa aðra byggingu í hnéliðnum en karlar (Hewett o.fl., 2006). Rannsóknir 

hafa sýnt að minna pláss sé í kringum krossbönd kvenna sökum beina í 

hnéliðnum, þetta veldur því að konur eru viðkvæmari fyrir meiðslum (McDaniel 

o.fl., 2010; Myer, Ford og Hewett, 2005). Plássleysið í kringum krossbönd kvenna 

er tilkomið vegna þess að konur hafa minna lærleggshak (e. femoral notch) en 

karlar, auk þess hafa konur minna fremra krossband en karlar (Hewett o.fl., 2006). 
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Emerson (1993) sýndi fram á að þröngt lærleggshak geti leitt af sér minna og 

veikara fremra krossband hjá konum þar sem fremra krossbandið er staðsett innan 

í hakinu. Þröngt hak getur leitt til aukinnar lengingar á fremra krossbandinu við 

háa spennu, sem veldur því að konur eru viðkvæmari fyrir slitum á fremra 

krossbandi (Emerson, 1993).   

Hormón 

Tíðablæðingar er einn líffræðilegur þáttur sem hefst á kynþroskaskeiði kvenna 

(Voskanian, 2013). Tíðahringurinn felur í sér að meðaltali 28 daga hringrás af 

samspili kvenhormóna (Heitz, Eisenman, Beck og Walker, 1999; Silvers og 

Mandelbaum, 2011). Tíðahringnum má skipta í þrjú stig; í fyrsta lagi er um að 

ræða Eggbússtig (e. follicular phase). Eggbússtigið telur fyrstu níu daga 

tíðahringsins. Á Eggbússtiginu er lítið magn kvenhormónana Prógesterón og 

Estrógen til staðar í líkamanum þar til í lok Eggbússtigs þar sem þessi hormón 

fara að aukast örlítið. Í öðru lagi er um að ræða Egglosstig (e. ovulatory phase) 

sem stendur yfir á 10-14 degi tíðahringsins. Á Egglosstigi tíðahringsins heldur 

magn Prógesteróns og Estrógens að aukast örlítið. Í þriðja lagi er um að ræða 

Gulbússtig (e. luteal phase), sem stendur yfir á 15-28 degi tíðahringsins. Á 

Gulbússtigi tíðahringsins eykst magn Estrógens og Prógesteróns í líkamanum. Í 

lok Gulbússtigsins verður einnig aukning á Relaxin hormóni í líkamanum (Silvers 

og Mandelbaum, 2011). Á mynd 3 má sjá stig, daga og hormón tíðahrings kvenna. 

  

Mynd 3. Stig, dagar og hormón tíðahrings kvenna (Slauterbeck o.fl., 2002) 

 

Talið er að aukin framleiðsla á kvenhormónunum Estrógeni og Prógesteróni auk 

Relaxín hormónsins yfir tíðahring kvenna geti verið einn þáttur sem eykur líkur á 

slitum á fremra krossbandi hjá konum (Hewett o.fl., 2006; McDaniel o.fl., 2010). 
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Ástæðan er sú að Estrógen og Prógesterón viðtakar eru staðsettir í fíbróblasti 

fremra krossbandsins og því er talið að þessi hormón geti haft áhrif á byggingu 

liðbandsins (Heitz o.fl., 1999).  

 Rannsóknum ber þó ekki saman um hvenær á tíðahringnum mestar líkur 

eru á alvarlegum meiðslum. Rannsókn sem gerð var á knattspyrnukonum sýndi að 

þær voru líklegastar til þess að meiðast alvarlega þegar þær voru á Gulbússtigi 

tíðahringsins (Nielsen og Hammar, 1991). Önnur rannsókn sýndi fram á auknar 

líkur á sliti á fremra krossbandi án utanaðkomandi snertingar, þegar leikmenn 

voru á Egglosstigi tíðahringsins (Wojtys, Huston, Hewett og Greenfield, 1998). 

Rannsókn Heitz og félaga frá árinu 1999, sýndi fram á að fremri krossböndin 

slöknuðu í takt við magn Estrógens og Relaxín í tíðahring kvenna (Heitz o.fl., 

1999). Einnig hefur verið sýnt fram á að kvenhormónið Estrógen hafi áhrif á 

stjórn og starfsemi taugavöðvakerfisins (Hewett o.fl., 2006). Sarwar og félagar 

(1996) könnuðu áhrif mismunandi stiga tíðahringsins á styrk beinagrindarvöðva, 

samdráttarhæfni þeirra og þreytu. Niðurstaðan sýndi fram á styrk aukningu og 

marktækt hægari slökun vöðva á Egglosstigi tíðahringsins (Sarwar, Niclos og 

Rutherford, 1996). Sarwar og félagar sýndu enn fremur fram á að Estrógen hafi 

mælanleg áhrif á vöðvavirkni og styrk sina og liðbanda, auk þess að hafa áhrif á 

miðtaugakerfið (Lebrun, 1994; Sarwar o.fl., 1996).  

  Þrátt fyrir að rannsóknir séu ekki sammála um hvenær á tíðahring kvenna 

mesta áhættan sé á sliti á fremra krossbandi hjá konum, eru rannsóknirnar 

sammála um að hormón tengd tíðahring kvenna séu áhættuþáttur slita á fremra 

krossbandi hjá konum (Hewett o.fl., 2006; Nielsen og Hammar, 1991; Wojtys 

o.fl., 1998).   

Þjálffræðilegir þættir 

Vöðvaójafnvægi hefur verið nefnt í samhengi við konur. Þær virðast stóla á 

framanlærisvöðva (e. quatriceps) frekar en aftanlærisvöðvana (e. hamstring) við 

stöðugleika hnéliðarins í uppstökki og lendingu (Ford o.fl., 2003; McDaniel o.fl., 

2010; Myer o.fl., 2005). Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur virkji vöðva aftan á 

læri (e. hamstring) minna en karlar við sömu hreyfingar (McDaniel o.fl., 2010; 

Myer o.fl., 2005). Getur þetta leitt til meira álags á fremra krossband og því aukið 

hættu á áverka eða sliti (Ford o.fl., 2003; Voskanian, 2013). Aftanlærisvöðvarnir 

gera hnéliðnum kleift að beygjast sem myndar betri stöðu fyrir vöðvana til að 
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dempa krafta sem lenda á hnéliðnum (Hewett, Ford, Hoogenboom og Myer, 

2010). Aftanlærisvöðvarnir sem tilheyra Hamstring vöðvahópnum eru svokallaðir 

samverkandi vöðvar (e. agonist) fremra krossbandsins, sem þýðir að þeir hjálpa 

fremra krossbandinu við að hindra framskrið á sköflungi miðað við lærlegg 

(Silvers og Mandelbaum, 2011). Ef aftanlærisvöðvarnir eru veikir eða hafa 

lélegan samdráttarhraða í samanburði við framanlærisvöðvana, getur það aukið 

líkur á sliti á fremra krossbandi (Silvers og Mandelbaum, 2011). Sinar frá 

aftanlærisvöðvum sem staðsettar eru sitthvoru megin við hnéliðinn hjálpa einnig 

til við stjórnun hreyfinga í breiðskurði (e. frontal plane) sem er mikilvægur þáttur 

í að koma í veg fyrir meiðsli (Hewett o.fl., 2010).  

 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mun á líkamsburði karla og kvenna við 

stefnubreytingar og lendingu. Karlar hafa meiri beygju í hnjám og mjöðmum en 

konur. Konur hafa meiri innsnúning í mjöðm, valgus stöðu í hnélið, útsnúning á 

sköflungi og meiri liðleika í hnélið, auk þess að virkja framanlærisvöðva meira en 

aftanlærisvöðva miðað við karla við sömu hreyfingar (Griffin o.fl., 2006). 

Áhrifamesti áhættuþátturinn fyrir krossbandaslit liggur hins vegar í muninum á 

lendingatækni og taugavöðvastjórnun milli kynjana. Því er mikilvægt að leggja 

áherslu á æfingar sem þjálfa þessa þætti til að fyrirbyggja að slit á fremra 

krossbandi eigi sér stað (Voskanian, 2013). 

Fyrirbyggjandi þjálfun 

Krossbandaslit eru alvarleg, algeng og kostnaðarsöm meiðsli sem margir 

íþróttamenn óttast að lenda í (Frobell o.fl., 2012; Griffin o.fl., 2006; Webster, 

Feller og Lambros, 2008). Rannsóknir sýna að markviss-, fjölþætt fyrirbyggjandi 

þjálfun geti lækkað tíðni slita á fremra krossbandi (Voskanian, 2013; White o.fl., 

2013). Fyrirbyggjandi þjálfun telst til fyrsta stigs forvarna, en hún felur í sér að 

reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að vandamál komi upp, í þessu 

tilviki meiðsli. Með fyrsta stigi forvarna er dregið úr kostnaði, því ódýrara er að 

fyrirbyggja meiðsli en að meðhöndla þau (Professional Associations for Physical 

Activity, 2010). Fyrirbyggjandi þjálfun er einnig talin hafa góð áhrif á lífstíl 

einstaklinga sem hana stunda, til skemmri eða lengri tíma (van Mechelen og 

Verhagen, 2005). Til skemmri tíma getur fyrirbyggjandi þjálfun lækkað tíðni 

íþróttameiðsla og til lengri tíma getur fyrirbyggjandi þjálfun minnkað líkur á 

langvarandi skaða þegar meiðsli endurtaka sig (van Mechelen og Verhagen, 
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2005). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að fjölþætt fyrirbyggjandi þjálfun hafi 

jákvæð áhrif á frammistöðu leikmanna (Mandelbaum o.fl., 2005).  

 Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á fyrirbyggjandi þjálfun í íþróttum 

(Michaelidis og Koumantakis, 2014). Rannsóknir sem gerðar voru á 

fyrirbyggjandi þjálfunaráætlunum fyrir knattspyrnu sýndu fram á að fjölþættar 

þjálfunaráætlanir skiluðu bestum árangri (Michaelidis og Koumantakis, 2014). 

Um var að ræða þjálfunaráætlanir sem lögðu áherslu á styrktar-, liðleika-, hopp- 

og snerpu æfingar (Kiani o.fl., 2010; Mandelbaum o.fl., 2005; Waldén, Atroshi, 

Magnusson, Wagner og Hägglund, 2012). Einnig sýndu fjölþættar 

þjálfunaráætlanir sem innihéldu jafnvægisæfingar og fræðslu fram á lækkun á 

tíðni slita á fremra krossbandi (Kiani o.fl., 2010; Michaelidis og Koumantakis, 

2014). 

Hvenær á að hefja fyrirbyggjandi æfingar? 

Frá 6-12 ára aldri eru börn að læra, þroskast og þróa með sér færni í þeirri 

íþróttagrein sem þau leggja stund á, þar sem markmiðið er að hafa gaman. Á 

þessum tíma í lífi barna eru þau mjög móttækileg og munu þau taka með sér það 

sem þau læra um fyrirbyggjandi æfingar áfram inn í framtíðina. Fyrirbyggjandi 

þjálfun mun því hafa áhrif á hvernig íþróttamenn þau verða í framtíðinni (van 

Mechelen og Verhagen, 2005). Það er hins vegar ekki fyrr en eftir að 

kynþroskaskeið hefst að tíðni slita á fremra krossbandi fer hækkandi hjá stúlkum, 

en eins og áður hefur komið fram koma ýmsir líkamlegir áhættuþættir fram eftir 

að kynþroskaskeið hefst (McDaniel o.fl., 2010; Voskanian, 2013). Fyrirbyggjandi 

þjálfun ætti því að hefjast fyrir eða í síðasta lagi um leið og kynþroskaskeið hefst 

til þess að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að óæskileg 

taugavöðvastjórnun- eða hreyfimynstur þróist (Kiani o.fl., 2010; Voskanian, 

2013). Lengi býr að fyrstu gerð og því ákjósanlegt að hefja fyrirbyggjandi þjálfun 

sem hluta af almennri þjálfun allt frá 6 ára aldri (van Mechelen og Verhagen, 

2005).  

Almennt um fyrirbyggjandi þjálfunaráætlun 

Æskilegt er að hefja fyrirbyggjandi þjálfun á undirbúningstímabili (Voskanian, 

2013). Að minnsta kosti 6 vikum fyrir keppnistímabil, í þeim tilgangi að ná fram 

virkni æfinga áður en tímabil hefst (Voskanian, 2013). Fyrirbyggjandi 

æfingaáætlun ætti því að innihalda tvo fasa; annars vegar fyrir 
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undirbúningstímabil og hins vegar fyrir keppnistímabil (Paszkewicz, Webb, 

Walters, McCarty og Van Lunen, 2012). Fyrirbyggjandi æfingar á keppnistímabili 

hafa það markmið að viðhalda þeim þáttum sem búið er að vinna að á 

undirbúningstímabili (Voskanian, 2013). Á undirbúningstímabili þarf að huga að 

stigvaxandi erfiðleikastigi í gegnum æfingaáætlunina (Paszkewicz o.fl., 2012). 

 Fyrirbyggjandi þjálfunaráætlun ætti að innihalda æfingar sem eru að 

minnsta kosti 15-20 mínútur að lengd og framkvæma á ekki sjaldnar en þrisvar 

sinnum í viku (Voskanian, 2013). Æskilegt er að hafa fyrirbyggjandi æfingar 

auðveldar í framkvæmd, innihalda lágmarks útbúnað og taka skamman tíma í 

framkvæmd. Einnig er æskilegt að auðvelt sé að flétta fyrirbyggjandi æfingar inn í 

þjálfun liðsins, þar sem til dæmis er hægt að nota fyrirbyggjandi æfingar sem 

tilbreytingu frá hefðbundinni upphitun á keppnistímabili (Voskanian, 2013).  

Fyrirbyggjandi þjálfunaráætlun 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á fyrirbyggjandi þjálfunaráætlunum sem 

sérhæfðar eru fyrir knattspyrnu (Mandelbaum o.fl., 2005; Michaelidis og 

Koumantakis, 2014). Þær rannsóknir sem eiga það sameiginlegt að hafa lækkað 

tíðni slita á fremra krossbandi, eru sammála um að þjálfunaráætlunin ætti að 

innihalda jafnvægis-, liðleika-, plyometric-, styrktar- og leiklíkaræfingar 

(Mandelbaum o.fl., 2005; Michaelidis og Koumantakis, 2014). Einnig er 

mikilvægt að þjálfa lendingatækni einstaklingsins og fræða um áhættustöður 

hnéliðarins sem aukið geta líkur á slitum á fremra krossbandi (Mandelbaum o.fl., 

2005; Michaelidis og Koumantakis, 2014; Renstrom o.fl., 2008; White o.fl., 

2013).  

Jafnvægisæfingar 

Jafnvægisæfingar eru taldar hafa jákvæð áhrif til að fyrirbyggja slit á fremra 

krossbandi (Caraffa o.fl., 1996). Jafnvægisæfingar auka ekki aðeins styrk í neðri 

útlimum heldur geta jafnvægisæfingar minnkað vöðvaójafnvægi milli neðri 

útlima, sem er áhættuþáttur fyrir slit á fremra krossbandi (White o.fl., 2013). 

Rannsókn sem Caraffa og félagar gerðu árið (1996), hafði það markmið að kanna 

áhrif fyrirbyggjandi æfinga á slit á fremra krossbandi hjá ítölskum 

knattspyrnumönnum. Annars vegar var um að ræða 20 liða íhlutunarhóp, sem 

látinn var gera jafnvægisæfingar á jafnvægisbretti á öðrum fæti með stigvaxandi 

erfiðleikastigi. Æfinguna átti að framkvæma þrisvar sinnum í viku í 20 mínútur í 
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senn. Hins vegar var um að ræða 20 liða samanburðarhóp sem ekki framkvæmdi 

fyrirbyggjandi jafnvægisæfingar. Niðurstöðurnar sýndu að 70 leikmenn urðu fyrir 

meiðslum á fremra krossbandi í samanburðarhóp, en aðeins 10 í íhlutunarhóp og 

var því um marktækan mun að ræða (Caraffa o.fl., 1996). Rannsóknir sýna einnig 

að fjölþætt þjálfunaráætlun sem inniheldur jafnvægisæfingar, geti lækkað tíðni 

slita á fremra krossbandi (Waldén o.fl., 2012). 

Liðleikaæfingar 

Liðleika má skilgreina sem hæfni vöðvanna til þess að hreyfa liði og liðamót 

(Gjerset o.fl., 1999). Liðleiki er því útkoman af hreyfingum vöðva, sina, liðbanda 

og liðamóta (Araújo, 2004). Rannsóknir hafa sýnt að liðleikaæfingar sem gerðar 

eru sem hluti af fjölþættri fyrirbyggjandi þjálfun eru taldar geta lækkað tíðni slita 

á fremra krossbandi (Mandelbaum o.fl., 2005). Mandelbaum og félagar (2005) 

framkvæmdu rannsókn á alls 1041 knattspyrnustúlkum á aldrinum 14-18 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að fjölþætt fyrirbyggjandi þjálfun sem 

fól í sér fræðslu, styrktar-, liðleika-, plyometrískar- og leiklíkar snerpuæfingar 

lækkuðu tíðni slita á fremra krossbandi um 88% (Mandelbaum o.fl., 2005). 

Styrktaræfingar 

Styrktaræfingar sem hluti af fjölþættri fyrirbyggjandi þjálfunaráætlun er talin geta 

lækkað tíðni slita á fremra krossbandi (Michaelidis og Koumantakis, 2014). 

Styrktaræfingar fyrir stúlkur ættu að einblína á að styrkja vöðvahópinn aftan á læri 

með það að markmiði að útrýma eða koma í veg fyrir vöðvaójafnvægi 

(Voskanian, 2013). Rannsóknir hafa einnig sýnt að styrktaræfingar fyrir miðsvæði 

geti hjálpað til við að auka stöðugleika hreyfinga í bol, sem sýnt hefur verið fram 

á að geti minnkað líkur á sliti á fremra krossbandi (Michaelidis og Koumantakis, 

2014; Voskanian, 2013). Styrktaræfingar einar og sér eru ekki taldar minnka líkur 

á sliti á fremra krossbandi (White o.fl., 2013). Þegar hins vegar er um að ræða 

fjölþættaþjálfun þar sem styrktar- og plyometric æfingar eru stundaðar samhliða, 

sýna rannsóknir fram á lækkun á tíðni slit á fremra krossbandi, sérstaklega á 

meðal kvenna (Hewett, Lindenfeld, Riccobene og Noyes, 1999). 

Plyometric æfingar  

Með plyometric æfingum er átt við kraftmiklar hreyfingar sem fela í sér lengingu 

og styttingu vöðva (e. stretch-shortening cycle) til þess að framkalla kraftmikinn 
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samdrátt (Risberg, Mork, Jessen og Holm, 2001). Plyometric þjálfun ætti að 

innihalda snerpuæfingar af hámarksákefð, svo sem fótavinnu þar sem einblínt er á 

hraðar kraftmiklar hreyfingar, stefnubreytingar, hopp og aðrar leiklíkar æfingar 

(Voskanian, 2013). Oft er um að ræða hoppþjálfun þar sem áhersla er lögð á rétta 

og góða lendingatækni einstaklinga (White o.fl., 2013). Rannsóknir sýna að 

plyometric æfingar sem hluti af fjölþættri fyrirbyggjandi þjálfunaráætlun geti 

lækkað tíðni slita á fremra krossbandi (Renstrom o.fl., 2008).  

Taugavöðvaþjálfun 

Taugavöðvaþjálfun er skilgreind sem þjálfun sem eykur hæfni og stjórn 

ómeðvitaðra hreyfiviðbragða við áreiti (Risberg o.fl., 2001). Tilgangurinn með 

taugavöðvaþjálfun er því að auka hæfni taugakerfisins til að virkja ákjósanlega 

vöðvavirkni hratt og örugglega. Þannig stuðlar taugavöðvaþjálfun að stöðugri 

hreyfingu liða og minnkar kraftinn sem verkar á liði líkamans (Risberg o.fl., 

2001). Æfingar sem þjálfa taugavöðvastjórn auka stjórn einstaklingsins á 

líkamanum og getur þannig minnkað líkur á áverkum á fremra krossbandi (Griffin 

o.fl., 2000; Hewett o.fl., 2005). Mikilvægt er fyrir stöðguleika hnéliðarins að 

stjórna vel hreyfingum liðamóta í lendingu og stefnubreytingum til að draga úr 

hættu á að hnéliður fari í stöður sem setur aukið álag á fremra krossband og auki 

þannig slithættu á krossbandinu (Frobell o.fl., 2012). Rannsókn sem gerð var á 

knattspyrnukonum í Svíþjóð sýndi fram á að 64% lækkun á tíðni slita á fremra 

krossbandi hjá íhlutunarhóp sem stundaði fyrirbyggjandi æfingar þar sem lögð var 

áhersla á taugavöðvastjórnun (Waldén o.fl., 2012). 

Leiklíkar æfingar 

Leiklíkar æfingar eru æfingar sem fela í sér ýmsar gerðir af hlaupum með og án 

bolta, stefnubreytingar, sendingar og spyrnur (Risberg o.fl., 2001). Rannsóknir 

sýna að fjölþætt þjálfunaráætlun sem framkvæmd er samhliða leiklíkum æfingum 

lækki tíðni slita á fremra krossbandi (Michaelidis og Koumantakis, 2014).    

Fræðsla 

Rannsóknir sýna að fyrirbyggjandi þjálfunaráætlanir sem innihalda fræðslu geti 

lækkað tíðni slita á fremra krossbandi (Kiani o.fl., 2010). Fyrirbyggjandi þjálfun 

ætti að fylgja endurgjöf á þáttum eins og uppstökks- og lendingartækni 

einstaklinga, þar sem fyglst er með áhættuþáttum í stöðu hnéliðar svo sem valgus 
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stöðu, beygju- og réttu liðarins. Hægt er að notast við spegil eða upptökur við 

endurgjöfina auk þjálfara eða samherja (Voskanian, 2013). Mikilvægt er að gera 

leikmenn meðvitaða um það hvernig slit á fremra krossbandi eiga sér stað vegna 

þess að í flestum tilvikum er um að ræða slit án utanaðkomandi snertingar og með 

fræðslu á áhættuþáttum er hægt að draga úr tíðni slita á fremra krossbandi 

(Michaelidis og Koumantakis, 2014; Renstrom o.fl., 2008). 

Umræður 

Tilgangur verkefnisins er að útbúa forvarnabækling fyrir Knattspyrnusamband 

Íslands í þeim tilgangi að reyna að lækka tíðni slita á fremra krossbandi meðal 

kvenna í knattspyrnu hér á landi. Bæklingurinn er byggður á niðurstöðum 

rannsókna sem gerðar hafa verið á sviði áhættuþátta slita á fremra krossbandi. 

Markmiðið er að gera knattspyrnukonur meðvitaðar um áhættuþætti alvarlegra 

hnémeiðsla eins og slita á fremra krossbandi. Einnig er vonast til þess að 

bæklingurinn muni vekja íþróttafélög og þjálfara hér á landi til umhugsunar um 

mikilvægi fyrirbyggjandi þjálfunar sem hluta af almennri þjálfun. Muni 

bæklingurinn þannig hafa hvetjandi áhrif sem leiði til markvissrar fyrirbyggjandi 

þjálfunar hjá sem flestum knattspyrnuiðkendum frá unga aldri og þá sérstaklega 

stúlkum.  

 Mikilvægt er að temja börnum snemma mikilvægi markvissrar fjölþættrar 

fyrirbyggjandi þjálfunar því lengi býr að fyrstu gerð. Þannig má stuðla að 

fjölþættri fyrirbyggjandi þjálfun leikmanna í gegnum allan leikmanna ferilinn. Það 

er mun ódýrara að fyrirbyggja slit á fremra krossbandi en að meðhöndla eftir að 

áverki hefur átt sér stað. Eins og máltækið segir þá er of seint að byrgja brunninn, 

þegar barnið hefur dottið ofan í. Því er æskilegt að knattspyrnufólk stundi 

markvissa fjölþætta fyrirbyggjandi þjálfun allt frá 6 ára aldri. Með það að 

markmiði að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir alvarleg hnémeiðsli 

eins og slit á fremra krossbandi, sem haft geta afleiðingar til lífstíðar.  
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