
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haltu þér í leiknum! 

 

Fræðslubæklingur um áhættuþætti  

slita á fremra krossbandi 

 



 

Æskilegt er að knattspyrnuiðkendur 

stundi markvissa-, fjölþætta 

fyrirbyggjandi þjálfun frá unga aldri. Með 

það að markmiði að reyna eftir fremsta 

megni að koma í veg fyrir alvarleg 

hnémeiðsli eins og slit á fremra 

krossbandi, sem geta haft afleiðingar til 

lífstíðar. 

 

 

 

 

 

Formáli 

Bæklingur þessi er byggður á rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á sviði áhættuþátta slita á fremra krossbandi. 

Bæklingurinn er hluti af lokaverkefni mínu til B.Sc. gráðu í 

íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í 

Reykjavík.  

Forvarnir slita á fremra krossbandi - Með aðaláherslu á stúlkur 

í knattspyrnu  

Höfundur: Katrín Ýr Friðgeirsdóttir 



Efnisyfirlit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnémeiðsli 

Slit á fremra krossbandi 

Kynjamunur 

Áhættuþættir slita á fremra 

krossbandi 

Hvernig slitnar fremra krossband? 

Hvað er fyrirbyggjandi þjálfun? 

Hvers vegna fyrirbyggjandi þjálfun? 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7-8 

 

 

9 

 

10 

 

 11 



Hnémeiðsli 

 

Meiðsli á hnélið eru algengustu alvarlegu 

meiðslin meðal kvenna í knattspyrnu 

4 

Hnéliðurinn er 

sá liður 

líkamans sem 

oftast verður 

fyrir meiðslum 

 



Slit á fremra krossbandi 
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Einstaklingar sem slitið  

hafa fremra krossband eru 

líklegri til þess að þróa með 

 sér viðvarandi vandamál í 

hnélið síðar á lífsleiðinni 

Slit á fremra 

krossbandi eru 

algengustu 

alvarlegu                                                             

meiðslin á 

hnélið 

Líklegra er að einstaklingar slíti 

fremra krossband í íþróttagreinum 

sem fela í sér snöggar stefnu-,  

hraðabreytingar eða lendingu á 

öðrum fæti 

 Óstöðugleiki 

 Slitgigt, 

 Áverki á 

liðþófum 

 Brjóskskemmd 

 Brjóskeyðing 



Kynjamunur 
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Aukin tíðni slita á 

fremra krossbandi 

hjá stúlkum um 

leið og 

kynþroskaskeið 

hefst 

 

Ástæður þess að konur eiga í meiri hættu en 

karlar að slíta fremra krossband eru tengdar 

innri- og ytri þáttum 

Ójafnvægi í 

vöðvastyrk 

Líffræðileg 

bygging 
Hormón  

Konur eru líklegri til þess að 

slíta fremra krossband en 

karlar í sömu íþróttagrein 

 

 



Áhættuþættir slita á 

fremrakrossbandi 

Ytri áhættuþættir: 

 
Veðurskilyrði 

Þurr völlur getur aukið líkurnar á sliti 

 á fremra krossbandi  

 

Undirlag 

Líklegra er að slíta fremra krossband á grasvelli 

en á gervigrasvelli 

 
Skóbúnaður 

Takkaskór með mörgum tökkum geta aukið líkur á 

 sliti á fremra krossbandi 
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Ytri áhættuþættir: 

Þættir tengdir 

umhverfinu sem 

aukið geta líkur á 

sliti á fremra 

krossbandi 

Ytri áhættuþættir: 

Þættir tengdir 

umhverfinu sem 

aukið geta líkur á 

sliti á fremra 

krossbandi 



 

Innri áhættuþættir:  

 
Valgusstaða 

  

 

 

 

 

Aðrir innri áhættuþættir eru: Q-horn, bygging 

hnéliðar kvenna og hormón 
8 

Algengasta orsök slita á 

fremra krossbandi er 

Valgusstaða hnéliðarins 

Ójafnvægi í vöðvastyrk 

 Stúlkur virkja framanlærisvöðva 

meira en aftanlærisvöðva við 

uppstökk og lendingu sem setur 

meira álag á fremra krossbandið 

 

Auknar 

líkur á sliti á 

fremra 

krossbandi  

Innri áhættuþættir: 

líffræðilegir og 

þjálffræðilegir 

þættir sem aukið 

geta líkur á sliti á 

fremra krossbandi 



Hvernig slitnar fremra krossband 

Algengara er að leikmenn slíti fremra 

krossband í leik en á æfingu 

 

 

Algengast er að fremra krossband slitni við 

innsnúning á lærlegg og útsnúning á sköflungi þegar 

fæti er spyrnt í jörðu og hnéliður er nálægt fullri 

réttu 

9 

Í um 70% tilvika 

slitnar fremra 

krossband án 

utanaðkomandi 

snertingar 



Hvað er fyrirbyggjandi þjálfun? 

 

 

 

 

 

Hvenær er æskilegt að  

hefja fyrirbyggjandi  

þjálfun? 

 

 

 

 

 

 

10 

Æfingar 

sem taka 15-

20 mínútur í 

framkvæmd  

Fjölþætt þjálfun sem felur í sér 

jafnvægis-, liðleika-, 

plyometric-, styrktar- og 

leiklíkar æfingar ásamt 

lendingatækni og fræðslu geta 

lækkað tíðni slita á fremra 

krossbandi 

 

Æfingar sem 

framkvæma á  

a.m.k. 3 

sinnum í viku  

Æskilegt er að hefja 

fyrirbyggjandi þjálfun 

sem hluta af almennri 

þjálfun allt frá 6 ára aldri 

og eigi síðar en um leið 

og kynþroskaskeið hefst 

 

 

Hefja skal 

fyrirbyggjandi 

þjálfun a.m.k.  

6 vikum fyrir 

keppnistímabil 



Hvers vegna fyrirbyggjandi þjálfun? 
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Dregur úr líkum 

á sliti á fremra 

krossbandi 

Dregur úr líkum 

á langvarandi 

skaða  

Fjölþætt fyrirbyggjandi þjálfun  

getur lækkað tíðni slita á  

fremra krossbandi 

 

Fyrirbyggjandi þjálfun getur minnkað 

 líkur á langvarandi skaða í hnélið, 

 þegar meiðsli endurtaka sig 

Fyrirbyggjandi þjálfun 

hefur jákvæð áhrif 

frammistöðu 

leikmanna! 

 



 

Haltu þér í leiknum! 

Fræðslubæklingur um áhættuþætti 

slita á fremra krossbandi 


