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Útdráttur  
 

Upplifun af endurhæfingu eftir fremri krossbandaslit hjá konum í 

handknattleik og knattspyrnu er viðfangsefni þeirrar eigindlegu rannsóknar 

sem ritgerðin fjallar um. Annarsvegar upplifun þeirra á endurhæfingu í 

kjölfar fremri krossbandaslits og hinsvegar upplifun þeirra á stuðningi frá 

þjálfurum og liðsfélögum í kjölfar krossbandaslits. Rannsóknin fór fram á 

tímabilinu 25. september 2018 til 18. maí  2019. Viðtöl voru tekin við átta 

konur sem áttu það sameiginlegt að hafa slitið fremra krossband. Sex 

viðmælendanna spiluðu á afreksstigi, þrjár komu úr handknattleik en þrjár 

úr knattspyrnu. Tvær spiluðu ekki á afreksstigi, þær komu úr knattspyrnu.  

Í rannsókninni er fjallað um íþróttameiðsl, hnélið og krossbönd, 

krossbandaslit, forvarnir, upplifun íþróttamanns í kjölfar slits, 

endurhæfingu, hvatningu, trú á eigin getu og endurkomu í íþrótt eftir 

krossbandaslit. Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að endurhæfing 

erlendis geti gefið góðan árangur en ýmislegt geti reynst ábótavant í 

endurhæfingu á Íslandi. Niðurstöður gáfu einnig vísbendingar um að það 

geti reynst erfitt fyrir iðkendur að fá stuðning í kjölfar fremri 

krossbandaslits. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að þörf er á meiri 

fræðslu á bataferlinu eftir fremri krossbandaslit og úrræðum fyrir konur í 

endurhæfingu í kjölfar meiðslanna.  

 

Lykilorð: Endurhæfing, fremri krossbandaslit, stuðningur, hvatning, trú á 

eigin getu, forvarnaræfingar, handknattleikur, knattspyrna. 
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Formáli 
 
Í gegnum tíðina hef ég prufað margar íþróttir en síðastliðin ár hefur áhugi minn á 

hreyfingu aukist til muna. Í dag hef ég brennandi áhuga á hreyfingu, þjálfun og 

almennri heilsuhreysti. Síðastliðin ár hef ég lært að meiðsli og líðan í kjölfar 

skammtíma og langtíma meiðsla getur haft gríðarleg áhrif á viðkomandi, bæði 

líkamlega og andlega. Sjálf hef ég ekki gengið í gegnum alvarleg íþróttameiðsl en 

út frá umfjöllunum sem ég hef kynnt mér er ljóst að endurhæfing og bataferli í 

kjölfar slíkra meiðsla getur verið langt og strangt ferli. Á þeim grunni byggist áhugi 

minn upp á að skoða bataferlið nánar sem liggur að baki fremri krossbandaslita hjá 

íþróttakonum úr handknattleik og knattspyrnu.   

 Þessi 12 ECTS eininga ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Sc gráðu í 

íþróttafræðum við þjálfunarbraut í Háskóla Reykjavíkur. Ég vil nota tækifærið og 

þakka viðmælendum mínum fyrir að hafa gefið sér tíma í að deila reynslu sinni með 

mér. Ég vil einnig þakka Margréti Eddu Yngvadóttur og Evu Lind Fells fyrir 

yfirlestur og stuðning. Sérstaklega vil ég þakka leiðbeinanda mínum Margréti Lilju 

Guðmundsdóttir fyrir stuðning, jákvætt viðhorf, hvatningu og góð ráð í öllu ferlinu. 

Ég vona að ritgerðin geti orðið gagnleg í umræðunni um bataferlið sem 

tekur við eftir fremri krossbandaslit og þá líkamlegu og andlegu þætti sem 

leikmaður fer í gegnum í endurhæfingu. Ég vona auk þess að hún auki skilning 

þjálfara, liðsfélaga og aðstandenda í garð íþróttafólks sem gengur í gegnum alvarleg 

meiðsli á borð við fremri krossbandaslit.  
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Inngangur 

Fremri krossbandaslit er algengasta slitið af liðbandameiðslum á hnéliðnum 

(Petersen og Renström, 2016). Meiðslin eru algeng í íþróttum eins og knattspyrnu 

og handknattleik (Paszkewicz, Webb, Waters, McCarty og Van Lunen, 2012; 

Acevedo, Rivera-Vega, Miranda og Micheo, 2014; Myklebust, Holm, Mæhlum, 

Engebretsen og Bahr, 2003). Þá eru meiðslin algengari hjá konum en hjá körlum, 

en rannsóknir benda til þess að það sé vegna styrks, hormóna og líffræðilegra þátta 

(Behnke, 2012). Samkvæmt fræðimönnunum Ardern, Weinberg og Gould geta 

sálfræðilegir þættir spilað stórt hlutverk í endurhæfingu í kjölfar meiðsla  (Ardern 

o.fl., 2016; Weinberg og Gould, 2011).  
Rannsóknin fjallar um fremri krossbandaslit hjá konum í handknattleik og 

knattspyrnu og upplifun þeirra á endurhæfingu og upplifun þeirra á stuðningi frá 

þjálfurum og liðsfélögum. Í rannsókninni má finna upplýsingar og niðurstöður 

rannsókna sem tengjast rannsóknarefninu. Þar er sérstaklega skoðað hvað 

fræðimenn á sviði íþrótta flokka sem meiðsli og íþróttameiðsli, um líkamlega 

uppbyggingu hnéliðsins og hvað felst í krossbandasliti. Fjallað verður um 

mikilvægi forvarna á mismunandi stigum þjálfunar og þá þætti sem mikilvægt er 

að skoða sérstaklega í endurhæfingu en rannsóknir hafa sýnt að sálfræðilegi 

þátturinn og stuðningur er ekki síður mikilvægur. Einnig er skoðað hvort kynja- eða 

aldursmunur sé á fremri krossbandaslitum og fjallað um upplifun íþróttamanna af 

slíkum meiðslum og endurkomu þeirra í íþróttina eftir meiðsli. Síðari hluti 

ritgerðarinnar er byggður á eigindlegum viðtölum við íslenskar handknattleiks- og 

knattspyrnukonur. Viðtölin voru samtals átta og voru tekin á tímabilinu 25. 

september 2018 til 2. apríl 2019. Rannsakandi tók viðtöl við konur sem áttu það 

sameiginlegt að hafa slitið fremra krossband og komu þær úr handknattleik og/eða 

knattspyrnu. Viðtölin voru síðan þemagreind og fjallað verður um niðurstöður 

þeirra í síðari hluta rannsóknarinnar. 
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Íþróttameiðsl 
 

Megin orsakir íþróttameiðsla eru líkamlegir þættir eins og líkamleg þreyta, 

ójafnvægi í vöðvum og ofþjálfun (Weinberg og Gould, 2011). Hinsvegar reynast 

sálfræðilegir þættir eins og viðhorf, streita og persónulegir þættir einnig gegna 

hlutverki (Weinberg og Gould, 2011). 

 Í kjölfar alvarlegra meiðsla getur verið algengt að íþróttamaður upplifi 

tilfinningar á borð við hræðslu, sorg, neikvæðni, spennu, þunglyndi, reiði og gremju 

(Cox, 2011). 

 Einnig getur það verið algengt eftir að hafa meiðst alvarlega í íþrótt að 

íþróttamaður hræðist þá tilhugsun að meiðast aftur en slík hræðsla getur átt sér stað 

út frá fyrri reynslu af meiðslum, meðal annars vegna upplifun af sársauka frá fyrri 

meiðslum eða hræðslunni við tilhugsunina að ná ekki sama getustigi og fyrir 

meiðsli (Webster og Feller, 2019).  

 Meiðsli í neðri útlimum eru algeng hjá konum í knattspyrnu (Nilstad, 

Andersen, Bahr, Holme og Steffen, 2014; Wong, 2005) og eru þau algengust í hné 

(Wong, 2005). Niðurstöður úr rannsókn eftir Nilstad og fleiri á afreks 

knattspyrnukonum í Noregi leiddu í ljós að leikmaður með hærri 

líkamsþyngdarstuðul er í meiri hættu á meiðslum í neðri búk heldur en leikmaður 

með lægri líkamsþyngdarstuðul (Nilstad o.fl., 2014).   

  

Almennt um íþróttameiðsl 
 

Í íþróttum er algengt að alvarleg meiðsli eigi upptök sín við hreyfingu eins 

og hlaup, hopp, lendingar, tæklingar, skot og snúninga (Wong, 2005). 

  Íþróttameiðslum má skipta niður í tvo flokka, annars vegar áverkar sem 

tilkomnir eru vegna álags og hinsvegar áverkar sem tilkomnir eru vegna slysa 

(Petersen og Renström, 2016). Það eru margir áhættuþættir, bæði innri og ytri, sem 

geta stuðlað að meiðslum. Innri áhættuþættirnir eru aldur, kyn, líkamsþyngd og 

líffræðilegir þættir. Þó er helsti áhættuþátturinn af völdum innri þátta í dag talin 

vera fyrri meiðsli. Þá er algeng orsök að íþróttamaðurinn kemur of snemma til baka 

í íþrótt eftir endurhæfingu sem gerir hann viðkvæman fyrir því að meiðast aftur. 

Ytri áhættuþættir geta verið umhverfisþættir eins og loftslag, undirlag og búnaður 

(Petersen og Renström, 2016). 



 8 

 Annar áhættuþáttur meiðsla er streita. Íþróttamenn sem eru almennt 

stressaðir og eiga erfitt með að takast á við streituvaldandi aðstæður eru líklegri til 

þess að meiðast í íþróttum (Weinberg og Gould, 2011). 

  Hlutverk þjálfara er að fræða iðkendur um rétta líkamsbeytingu í 

hreyfingum við framkvæmd á æfingum og gefa endurgjöf á ranga tækni með það 

að markmiði að draga úr líkum á meiðslum (Michaelidis og Koumantakis, 2014). 

 Rannsóknir hafa einnig sýnt að leikmenn sem spila hópíþróttir geta þróað 

með sér neikvætt viðhorf í eigin garð í kjölfar meiðsla og getur það ýtt undir að 

leikmaðurinn fari að spila á meðan hann er meiddur svo að hann missi ekki virðingu 

innan liðsins. Við slíkar aðstæður getur það reynst hjálpsamt að þjálfarinn ræði við 

leikmanninn og liðsmennina um mikilvægi heilsunar til lífstíðar (Weinberg og 

Gould, 2011). 

 

Hnéliður og krossbönd 
 

Til þess að hægt sé að fjalla nánar um krossbandsslit er mikilvægt að skoða 

betur líffræðilegan bakrunn meiðslanna og þá undirþætti sem almennt er rætt um 

þegar slík meiðsli eru rannsökuð.   

 

Krossbönd í hné 
 

Í hnénu eru nokkur liðbönd en í miðjum hnéliðnum eru staðsett tvö liðbönd, 

aftara krossband (e. posterior cruciate ligament) og fremra krossband (e. anterior 

cruciate ligament). Þau liggja í kross í miðjum hnéliðnum. Hlutverk fremra 

krossbandsins er að koma í veg fyrir framskriðu á tibiu. Fremra krossband kemur á 

stöðugleika í hné en krossbandið er staðsett fyrir aftan hnéskel og tengir lærbeinið 

við bein í fæti (Behnke, 2012). 

Aftara krossband er bæði sterkara og sverara en það fremra og slitnar því 

mun sjaldnar. Það liggur frá miðlægum lærlegg að aftanverðum sköflung. Hlutverk 

þess er að hindra yfirréttu og afturskrið fótleggs miðað við lærlegg (Behnke, 2012).  

Slit á fremra krossbandi er algengara hjá konum en körlum vegna styrks, 

hormóna og líffræðilegra þátta (Behnke, 2012). 
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Krossbandaslit 
 

Eins og áður hefur komið fram eru fremri krossbandaslit algengasta slitið af 

liðbandameiðslum á hnéliðnum (Petersen og Renström, 2016). Í íþróttum eins og 

knattspyrnu og handknattleik þar sem mikið er um hopp, lendingar eftir hopp og 

stefnubreytingar geta meiðsli á borð við fremra krossbandaslit reynst algeng 

(Paszkewicz, Webb, Waters, McCarty og Van Lunen, 2012; Acevedo, Rivera-

Vega, Miranda og Micheo, 2014; Myklebust, Holm, Mæhlum, Engebretsen og 

Bahr, 2003). Þau eru talin algeng hjá íþróttafólki, þá sérstaklega hjá ungum 

íþróttakonum (Acevedo o.fl., 2014; Behnke, 2012; Knowles, 2010; LaBella og 

Carl, 2010). Þær eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til þess að slíta fremra 

krossband heldur en karlmenn í knattspyrnu og eru þær einnig yngri þegar þær slíta 

fremra krossband samanborið við aldur karla (Waldén, Hägglund, Werner og 

Ekstrand, 2011). Á unglingsárum eru þær tvisvar sinnum líklegri til þess að slíta 

fremra krossband samanborið við stráka (Petersen og Renström, 2016). 

 Í íþróttum eru fremri krossbandaslit algeng í aðstæðum þar sem enginn 

snerting á sér stað milli leikmanna (Paszkewicz o.fl., 2012;  Kaneko o.fl., 2017; 

Padua o.fl., 2018). Nokkur kynjamunur er á slíkum meiðslum en rannsóknir hafa 

sýnt að konur eru þrisvar sinnum líklegri en karlmenn til þess að slíta fremra 

krossband í íþróttum þar sem engin snerting á sér stað (Voskanian, 2013). 

 Áverkar á fremra krossbandi geta verið af ýmsum toga en það getur ýmist 

teygst, rifnað eða slitnað. Slit á fremra krossbandi eru algeng við snöggar hreyfingar 

í stefnu- og hraðabreytingum eða við kraftmikla lendingu  (Petersen og Renström, 

2016). 

 Algengt er að konur sem að slíta fremra krossband þjáist af almennum 

liðbandaslaka, (Behnke, 2012; McDaniel, Rasche, Gaudet og Jackson, 2010). Þær 

hafa minni liðleika í iliotibial bandi í fæti og hafa almennt meiri yfirréttu í hnélið 

heldur en karlmenn (McDaniel o.fl., 2010). 

  Í knattspyrnu eru varnarmenn líklegri til þess að slíta fremra krossband 

heldur en sóknarmenn og í handknattleik eru skyttur líklegri en línumenn og 

markmenn til þess að slíta fremra krossband. (Petersen og Renström, 2016). 
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Orsakaþættir krossbandaslits 
 

Eins og áður hefur komið fram eru krossbandaslit algeng hjá ungum 

íþróttakonum (Acevedo o.fl., 2014; Behnke, 2012; Knowles, 2010;  LaBella og 

Carl, 2010). Hnéliður þeirra er frábrugðin hnéliðum karla. Konur hafa meiri gráðu 

af réttu (e. extension) í hnélið þegar framkvæmdar eru hreyfingar eins og hopp, 

lendingar og stefnubreytingar ef þær eru bornar saman við karlmenn (Palmieri-

Smith, McLean, Ashton-Miller og Wojtys, 2009).  

Konur virkja aftanlærisvöðvahópinn (e. hamstrings) minna en karlmenn við 

sömu hreyfingu í íþróttum. Það veldur álagi á fremra krossband í hné og getur 

komið á óstöðugleika í hnélið sem getur orsakað fremri krossbandaslit (Palmieri-

Smith o.fl., 2009; Petersen og Renström, 2016). 

 

Hormón 
 

Slit á fremra krossbandi sem á sér stað í íþróttum án snertingar eru algengari 

hjá ungum stelpum á kynþroskaskeiði samanborið við unga stráka á 

kynþroskaskeiði. Ein ástæða fyrir því er mikil framleiðsla á kvennhormóninu 

estrógeni. Á meðan á kynþroskaskeiði stendur eykst vöðvastyrkur ekki hjá ungum 

stelpum líkt og hann gerir hjá ungum strákum. Það getur dregið úr framleiðslu 

styrks í líkama meðal annars í aftanlærisvöðvahóp sem getur haft áhrif á stöðugleika 

í hné. Sýnt hefur verið fram á aukningu á valgusstöðu í hné hjá ungum konum á 

meðan á kynþroskaskeiði stendur en valgusstaðan er einn áhrifaþáttur slits á fremra 

krossbandi (Wild, Steele og Munro, 2012). 

 Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að tíðahringur kvenna geti einnig 

verið algengur áhættuþáttur fremri krossbandaslits (McDaniel o.fl., 2010;  

Slauterbeck, Fuzie, Smith, Clark og al, 2002). Það getur verið algengt að fremri 

krossbandaslit gerist hjá konum einum til tveimur dögum áður en að tíðahringur 

byrjar en þá er blóðrásarhormónastyrkur takmarkaður og aukin framleiðsla er á 

kvennhormónunum prógesteróni og estrógeni (McDaniel o.fl., 2010). Aukin 

framleiðsla á kvennhormónum getur einnig haft áhrif á stöðugleika í 

aftanlærisvöðvahóp (Bell o.fl., 2012). Konur geta því verið viðkvæmari fyrir sliti á 

fremra krossbandi á meðan á tíðum stendur (McDaniel o.fl., 2010). 
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Þjálffræðilegir þættir 
 

Margir þættir geta orsakað fremra krossbandslit, þar á meðal tegund íþróttar, 

þjálfunarálag, þjálfunarform, þjálfaratækni (Behnke, 2012), lítill vöðvamassi í 

neðri búk (Acevedo o.fl., 2014) og undirlag (Acevedo o.fl., 2014; Colvin og Lynn, 

2010). 

 Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn eftir Kaneko og fleiri (2017) slitu 

konur í knattspyrnu oftar fremra krossband í leik heldur en á meðan á æfingu stóð. 

Algeng orsök fyrir því er að leikmaðurinn gefur oft meira af sér í leik en á æfingum. 

Vegna þess er mikilvægt að þjálfari sinni forvarnarvinnu í æfingum en forvarnir 

geta spilað veigamikið hlutverk í takmörkun meiðslna. 

 

Forvarnir  
 

Notkun forvarnaæfinga til að sporna gegn meiðslum í íþróttum er oft 

takmörkuð vegna takmarkaðrar þekkingar þjálfara á mikilvægi forvarna og 

takmarkaðrar samskipta þeirra sín á milli (Mawson, Creech, Peterson, Farrokhyar 

og Ayeni, 2018). 

  Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að forvarnaræfingar ættu að vera 

forgangsatriði í íþróttum hjá konum. Einnig getur verið mikilvægt að greina 

æfingaraldur hjá iðkanda ásamt því að taka líkamleg próf. Með þeim hætti veit 

þjálfarinn meira um fyrri meiðsl og líkamlega getu svo hægt sé að reyna að sporna 

gegn meiðslum (Colvin og Lynn, 2010). 

 Staðlað hopp og lendingarmat væri gott að setja fyrir í upphafi tímabila sem 

gæti hjálpað til sem forvörn ef að konur eru í sérstakri áhættu á hnémeiðslum 

(McDaniel o.fl., 2010). 

 Hreyfifærnipróf (e. functional movement screen test) getur gefið góðan 

árangur þegar kemur að því að finna konur í íþróttum sem eru í aukinni hættu á að 

slíta fremra krossband. Niðurstöður prófsins koma fram í stigum eftir getu og færni 

íþróttamannsins og hægt er að áætla um aukna hættu á sliti á fremra krossbandi ef 

þörf er á út frá stigafjölda (Landis, Baker og Seegmiller, 2018; Cook, Burton og 

Hoogenboom, 2006).  
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Taugavöðvaþjálfun 
 

Samkvæmt grein eftir McDaniel og félaga (2010) geta konur haft meira 

taugavöðvaójafnvægi í fæti heldur en karlmenn. Taugavöðvaþjálfun getur aðstoðað 

við að minnka vöðvaójafnvægi (LaBella og Carl, 2010; McDaniel o.fl., 2010; May 

Arna Risberg, Mørk, Jenssen og Holm, 2001). Jafnframt því getur hún dregið úr 

líkum á fremri krossbandaslitum hjá íþróttakonum (LaBella og Carl, 2010; 

Sugimoto, Myer, McKeon og Hewett, 2012). Taugavöðvaþjálfun getur einnig 

hjálpað einstaklingi að læra ýmsar hreyfingar á ný, bætt jafnvægi og líkamlega getu 

(May Arna Risberg o.fl., 2001).  

 

Styrkur 
 

Styrk má skilgreina sem hámarks kraft sem að vöðvahópur eða vöðvi getur 

myndað og er styrkur hæfni taugakerfisins til að framleiða afl gegn viðnámi 

(Bompa og Gregory Haff, 2009). 

 Í rannsókn frá árinu 2018 sem Risberg og félagar gerðu á afreks 

handknattleiks- og knattspyrnu konum kom í ljós að konur í handknattleik höfðu 

meiri vöðvastyrk í framanálærisvöðvahóp (e. quadriceps) og aftanálærisvöðvahóp 

heldur en konur úr knattspyrnu. Vöðva jafnvægi á milli aftanálærisvöðvahóp og 

framanálærisvöðvahóp hjá konum úr knattspyrnu var meira samanborið við 

vöðvajafnvægi á milli aftanálærisvöðvahóp og framanálærisvövahóp hjá konum úr 

handknattleik (May A. Risberg o.fl., 2018).  

  Með auknum vöðvamassa í neðri búk er hægt að auka stöðugleika í 

hreyfingum og þar með draga úr líkum á meiðslum (Nilstad o.fl., 2014). Æfingar 

eins og styrktaræfingar (Acevedo o.fl., 2014) og plýómetrískar styrktaræfingar geta 

dregið úr líkum á krossbandasliti hjá ungum knattspyrnukonum (Claudiu, 2015). 

 

Fyrirbyggjandi aðferðir og æfingar 
 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirbyggjandi æfingar gegn 

krossbandameiðslum í íþróttum hafa góð áhrif og geta dregið úr meiðslum séu þær 

gerðar samviskusamlega á æfingum tvisvar til þrisvar sinnum í viku í upphafi 

tímabils (Padua o.fl., 2018). 

Fyrirbyggjandi aðferðir til þess að draga úr líkum á fremra krossbandasliti 

eru ýmsar. Upphitun er mikilvæg þar sem hún undirbýr líkamann fyrir komandi 

átök. Meðal annars vöðva, hjarta, lungu, liði og hugann. Næg hvíld er mikilvæg á 
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milli æfinga svo að líkaminn nái að jafna sig. Jafnvægisæfingar geta bætt stöðuskyn 

og fótabúnaður skiptir höfuðmáli þar sem góðir skór gefa mikinn stuðning, sem 

getur skipt miklu máli í hlaupum og hoppum (McDaniel o.fl., 2010).   

 Í knattspyrnu hafa æfingar eins og plýómetrískar æfingar fyrir neðri útlimi, 

jafnvægis æfingar, teygjur, líkamsvitund, ákvarðanataka og skotstýring reynst vera 

árangursríkar leiðir í þjálfun til að draga úr líkum á fremra krossbandasliti hjá 

leikmönnum í knattspyrnu, þá sérstaklega hjá konum (Alentorn-geli o.fl., 2009). 

Einnig hefur verið sýnt fram á að margar forvarnaráætlanir sýna betri árangur 

heldur en ein forvarnaráætlun (Alentorn-geli o.fl., 2009). 

Æfingar sem þykja almennt góðar til þess að sporna gegn sliti á fremra 

krossbandi í íþróttum eru plýómetrískar-, jafnvægis-, styrktar- og tækni æfingar 

(Acevedo o.fl., 2014). 

 

Endurhæfing 
 

Markmið endurhæfingar er að hjálpa íþróttamanninum að ná bata eftir 

meiðsli og hjálpa honum að snúa sem allra fyrst til baka í íþrótt (Kvist, 2004). 

Margir fagaðilar koma að endurhæfingu hjá slösuðum íþróttamanni, þar á meðal 

læknir, sjúkraþjálfari og styrktarþjálfari (Petersen og Renström, 2016). 

  Greining á því hvort að krossbandaslit hafi átt sér stað fer fram hjá lækni og 

eru þar framkvæmd próf eins og Pivot shift prófið (Ferretti, Monaco og Vadala, 

2013; Ostrowski, 2006). Pivot shift prófið er framkvæmt með þeim hætti að læknir 

tekur utan um ökkla og hæl og snýr fætinum inn á við. Hnéið er þá í fullri réttu og 

svo er hnéið beygt og samtímis er ýtt á hnéið utanvert í áttina innávið. Ef prófið er 

framkvæmt rétt er auðvelt að sjá hvort um fremra krossbandaslit sé að ræða (Koster, 

Harmsen, Lichtenberg og Bloemers, 2018). 

 Í kjölfar íþróttameiðsla þegar sárin eru gróin er næsta skref að aðstoða 

íþróttamanninn við að ná upprunalegu líkamlegu formi og fyrir meiðsli. 

Sjúkraþjálfarar þjóna þar mikilvægum tilgangi til þess að tryggja að réttur 

vöðvahópur sé þjálfaður með viðeigandi álagi og hreyfingum. Það er svo starf 

þessara fagaðila að meta hvenær íþróttamaður er reiðubúin að snúa aftur í sína íþrótt 

(Petersen og Renström, 2016). 

 Líkamlegir þættir eru helsta orsök íþróttameiðsla en sálfræðilegir þættir geta 

einnig stuðlað að meiðslum. Auk þess hefur verið sýnt fram á að sálfræðilegir þættir 

gegna stóru hlutverki í endurhæfingu í kjölfar meiðsla (Ardern, Kvist og Webster, 
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2016; Weinberg og Gould, 2011). Í ljósi þess er nauðsynlegt að þjálfarar, 

sjúkraþjálfarar og aðrir aðstandendur skilji bæði mikilvægi líkamlegrar 

endurhæfingar jafnt sem sálrænnar í kjölfar meiðsla (Weinberg og Gould, 2011). 

 Í endurhæfingu eftir krossbandaslit geta hjólreiðar reynst öruggar þremur til 

fjórum vikum eftir aðgerð. Tveimur mánuðum eftir aðgerð gæti íþróttamaður 

byrjað að skokka en einungis beinar vegalengdir. Hraðar beygjur og 

stefnubreytingar ættu ekki að byrja fyrr en fjórum til sex mánuðum eftir aðgerð. Þó 

eru engar tvær endurhæfingar eftir slit á fremra krossbandi eins og ætti 

endurhæfingin að vera einstaklingsmiðuð fyrir hvern og einn (Petersen og 

Renström, 2016). 

 Eins og áður hefur komið fram er markmið endurhæfingar að hjálpa 

íþróttamanninum að ná bata eftir meiðsli og hjálpa honum að snúa sem allra fyrst 

til baka í íþrótt. Hinsvegar er nauðsynlegt að hugsa út í það hvort íþróttmaðurinn sé 

líkamlega undirbúin til að koma til baka og mikilvægt að veita þeim íþróttamönnum 

athygli sem snúa ekki til baka í íþrótt eftir krossbandaslit. Í endurhæfingu er því 

nauðsynlegt að leggja áherslu á góðan stöðugleika í hné, vöðva virkni og félagslega 

og sálfræðilega þætti sem gætu haft áhrif á endurkomu íþróttamanns í íþrótt (Kvist, 

2004).  

 Þegar horft er til allra ofangreindra atriða er ljóst að mikilvægt er að 

sérfræðingar sjái til þess að íþróttamaðurinn sé tæknilega-, líkamlega-, félagslega- 

og sálfræðilega reiðubúin að snúa til baka í íþrótt (Forsdyke, Smith, Jones og 

Gledhill, 2016).  

 

Sálfræðilegir áhrifaþættir endurhæfingar 
 

Eins og áður hefur komið fram gegna sálfræðilegir þættir stóru hlutverki í 

endurhæfingu í kjölfar meiðsla (Ardern o.fl., 2016; Weinberg og Gould, 2011).  

Hvernig íþróttamanninum líður, hvernig hann hugsar og hagar sér eru allt 

stórir þættir sem geta haft áhrif á niðurstöðu endurhæfingar hjá íþróttamanni. Þættir 

eins og neikvætt viðhorf og einangrun eru meðal annars neikvæðir áhrifaþættir á 

árangur endurhæfingar (Forsdyke o.fl., 2016). 

 Þeir sálfræðilegu þættir sem geta haft áhrif á það hvenær íþróttamaður er 

reiðubúinn að koma til baka í íþrótt eru kvíði, hræðsla og sjálfsöryggi (Forsdyke 

o.fl., 2016). Jákvætt viðhorf í eigin garð, hvatning og markmiðasetning getur leitt 

að jákvæðum áhrifum í bataferli endurhæfingar (Everhart, Best og Flanigan, 2015). 
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 Samkvæmt eigindlegri rannsókn eftir Podlog og fleiri (2015) þar sem 

rannsakað var hvenær íþróttamenn væru andlega reiðubúnir að snúa til baka í íþrótt 

eftir alvarleg meiðsli komu þrír áhugaverðir þættir í ljós. Fyrsti þátturinn var traust 

íþróttamannsins á sjálfum sér, annar þátturinn var hvatning hans til að endurheimta 

fyrra getustig og þriðji þátturinn var sá að hann beri til sín raunhæfar væntingar. 

 

Upplifun íþróttamanns 
 

Íþróttameiðsli á borð við slit á fremra krossbandi geta vissulega reynt á 

íþróttamanninn líkamlega og andlega. Meðal annars getur orðið mikil fjarvera frá 

íþróttaiðkun en einnig geta meiðslin valdið hrörnun í hnélið hjá íþróttamanni í 

framtíðinni (Diwakar, 2018). 

  Það er ekki óalgengt að íþróttamaður upplifi tilfinningar á borð við hræðslu, 

þunglyndi og kvíða í kjölfar krossbandaslits (Russell, 2014; Weinberg og Gould, 

2011). Í rannsókn eftir Haley C. Russel (2014) kom í ljós hversu mikilvægt það er 

að íþróttamaður eigi kost á aðstoð frá fagfólki í endurhæfingu við andlega líðan í 

kjölfar krossbandaslits. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að hræðslan við að slíta 

aftur fremra krossband er lægri hjá þeim íþróttamönnum sem snúa aftur í íþrótt eftir 

slit heldur en hjá þeim sem að snúa ekki til baka eftir krossbandaslit. Mismunurinn 

milli þeirra íþróttamanna sem að snúa aftur til baka í íþrótt eftir slit og þeirra sem 

snúa ekki til baka eru meðal annars íþyngjandi hugsanir iðkendanna og tilfinningar 

þeirra í kjölfar meiðslanna (Russell, 2014). 

 
Stuðningur  
 

Stuðningur sem að íþróttamaður fær frá liðsfélögum, þjálfara og nánum 

aðstandendum er gríðarlega mikilvægur og getur spilað stórt hlutverk í bataferlinu 

hjá íþróttamanni. Stuðningur getur bæði dregið úr streitu og líkum á meiðslum 

(Cox, 2011).  

  Sýnt hefur verið fram á að sé íþróttamaðurinn lítið stressaður og hafi mikinn 

félagslegslegan stuðning í kjölfar slits á fremra krossbandi sé hægt að spá fyrir um 

jákvæðar niðurstöður á bataferli hans í endurhæfingu (Nikander, Edler og Eberman, 

2018).   

Tíminn og vinnan sem íþróttamaður leggur í endurhæfingu eftir meiðsli 

getur leitt til mikils álags og streitu, sérstaklega vegna þess að áætlaður 

endurhæfingartími getur breyst í bataferlinu. Það getur verið algengt að 
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íþróttamaður upplifi vanlíðan við tilhugsunina um að meiðast aftur eftir að hann 

snýr til baka í íþrótt eftir endurhæfingu  (Gilbert, Lyon og Wahl, 2015). 

 Í rannsókn frá árinu 2016 eftir Urban og félaga var fjallað um sænskar konur 

úr knattspyrnu á afreksstigi. Markmið rannsóknarinnar var að skilja betur andlegu 

hlið iðkenda í kjölfar slits á fremra krossbandi. Í ljós komu ýmsir áhugaverðir 

þættir. Meðal þeirra voru mikilvægi þess að hafa uppbyggileg samskipti, fá 

stuðning frá nánum aðstandendum á meðan á endurhæfingu stóð, sterk trú á eigin 

getu og getan til að setja sér raunhæf markmið (Johnson o.fl., 2016). 

 Hegðun þjálfara í garð iðkenda er einn af félagslegum þáttum sem getur haft 

áhrif á skynjun íþróttamanns á eigin hæfni, sjálfstæði og tengsl (Cox, 2011). Ef að 

þjálfarar eru meðvitaðir um vanlíðan í kjölfar meiðsla hjá íþróttafólki gætu þeir 

verið í enn betri aðstöðu til þess að hvetja, hjálpa og styðja iðkendur sína og beita 

til þess aðferðum eins og jákvæðum stuðningi og samskiptum við iðkanda. Einnig 

gæti reynst árangursríkt að finna verkefni við hæfi fyrir viðkomandi svo að hann 

geti enn tekið virkan þátt. Einnig getur þjálfarinn ýtt undir félagslegan stuðning frá 

liðsfélögum. Þessar aðferðir geta hjálpað iðkandanum að ná tökum á stressi og 

vanlíðan í endurhæfingu jafnframt því að hjálpa við líkamlegan og andlegan bata 

(Gilbert o.fl., 2015). 

  

Hvatning og trú á eigin getu 
 

Íþróttamenn sem hafa mikla trú á sjálfum sér eru líklegri til þess að búa yfir 

miklu sjálfsöryggi hvað varðar getu og hæfni þeirra í tiltekinni íþrótt (Cox, 2011). 

  Hvatning skiptist í innri hvatningu og ytri hvatningu. Innri hvatningin 

kemur að innan en þá finnur íþróttamaðurinn fyrir hvatningunni sjálfur þar sem 

áhuginn er meðal annars mikill fyrir íþróttinni. Ytri hvatning kemur að utan, meðal 

annars í formi verðlauna, félagslegs samþykkis og peninga. Mikil innri hvatning 

getur haft í för með sér jákvæðar afleiðingar á hegðun og skilvirkni (Cox, 2011). 

  Algengt er að meiðsli á borð við fremri krossbandaslit hafi í för með sér 

mikið tilfinningarlegt ferli. Iðkendur sem að slíta krossband þurfa að vera tilbúnir 

að horfast í augu við óttan að meiðast aftur til þess að ná að snúa til baka í sitt 

upprunalega getustig í tiltekinni íþrótt (Everhart o.fl., 2015). 

  Sýnt hefur verið fram á að þeir íþróttamenn sem hafa mikla sjálfshvatningu 

í eigin garð og setja sér markmið eiga auðveldara með endurhæfingu heldur en þeir 

sem að hafa litla sjálfshvatningu (Everhart o.fl., 2015).  
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Hugarfar  
 
 Óttinn við að meiðast aftur eftir krossbandaslit getur komið í veg fyrir að 

íþróttamaður komist aftur á sama getustað og hann var á áður en meiðslin áttu sér 

stað. Óttinn við að snúa til baka eftir slit á fremra krossbandi lýsir sér í hikun hjá 

íþróttamanni, íþróttamaðurinn heldur aftur af sér og gefur ekki hundrað prósent af 

sér í íþróttina. Sálfræðileg aðstoð sem partur af endurhæfingu telst mikilvæg þá 

sérstaklega til að viðhalda jákvæðu hugafari á meðan á ferlinu stendur. Þeir sem 

snúa til baka í íþrótt og ná sama getustigi og fyrir meiðsli eru iðkendur sem eru 

minna hræddir við að meiðast aftur og hafa jákvæðara hugafar (Ardern, Taylor, 

Feller og Webster, 2012). 

 

Eftirfylgni og endurkoma í íþrótt 
 

Þrátt fyrir aðgerð í kjölfar frermri krossbandaslits og endurhæfingu er hætta 

á að íþróttamenn snúi ekki til baka á sama getustig og fyrir meiðsli (Acevedo o.fl., 

2014). Einnig eru auknar líkur á því að meiðast aftur eftir að hafa slitið krossband 

(Paszkewicz o.fl., 2012). Meiðsli af slíkum toga hjá konum í íþróttum geta haft 

slæm áhrif, þar á meðal geta meiðslin ollið vanlíðan, jafnframt því að stuðla að 

langvarandi hnévandamálum og haft slæm áhrif á framtíðar þátttöku í íþróttum 

(Voskanian, 2013). Samkvæmt rannsókn eftir Wiggins og félaga (2016) var greint 

frá því að íþróttafólk á aldrinum tuttugu og fimm ára og yngri eiga í hættu að slíta 

krossband aftur eftir að hafa slitið krossband einu sinni en það eykur líkurnar um 

23% á að slíta aftur. 

 Það eru þrír þættir sem hafa mikið að segja um endurkomu íþróttamanns í 

íþrótt eftir slit á fremra krossbandi. Íþróttamaðurinn þarf að vera líffræðilega 

tilbúinn, líkamlega tilbúinn og andlega tilbúinn til þess að snúa til baka í íþrótt 

(Filbay og Grindem, 2019). Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að 

endurhæfingin sé einstaklingsmiðuð hverjum og einum svo að hún gefi árangur 

(Petersen og Renström, 2016). Bæði þarf endurhæfingin að stuðla að líkamlegum 

og sálrænum þáttum (Ardern, Kvist og Webster, 2016; Weinberg og Gould, 2011) 

og nauðsynlegt er að þjálfarar og aðrir aðstandendur skilji mikilvægi líkamlegra 

þátta jafnt sem sálrænna þátta í kjölfar meiðsla (Weinberg og Gould, 2011). 
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Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 
 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þá þætti sem liggja að baki 

íþróttameiðsla og öðlast dýpri skilning á þeim andlegu og líkamlegu þáttum sem 

taka við í kjölfar alvarlegra meiðsla eins og slits á fremra krossbandi. Jafnframt því 

að beina ljósi á upplifun iðkenda á endurhæfingu í kjölfar slits og upplifun af 

stuðningi frá liðsfélögum og þjálfara. Skoða hvort að nægilega sé búið að þeim 

sálfræðilegu þáttum sem gætu átt sér stað í kjölfar alvarlegra meiðsla á borð við 

slits á fremra krossbandi. Lagt var upp með tvær spurningar sem að leitast verður 

við að svara í þessari ritgerð. 

 

 -Hver er upplifun íþróttamanns af endurhæfingu eftir krossbandaslit  

-Hver er upplifun íþróttamanns af stuðningi frá liðsfélögum og þjálfara eftir   

krossbandaslit? 

Aðferðir og gögn  

Í eftirfarandi kafla verður gert grein fyrir því hvernig vali á þátttakendum 

var háttað og hvernig staðið var að framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu 

gagna. Því næst verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

Rannsóknaraðferð 
 

 Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við gagnaöflun. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir geta reynst áhrifaríkar þegar leitast er eftir að svara spurningum 

um reynslu, upplifun eða sjórnarhorn þátttakenda (Hammarberg, Kirkman og de 

Lacey, 2016). Var sú aðferð því valin þar sem leitast var eftir því að öðlast dýpri 

skilning á bataferlinu sem á sér stað hjá íþróttamanni eftir fremri krossbandaslit. 

Notast var við hálfstöðluð viðtöl og voru þátttakendur valdir með hentugleikaúrtaki.  

 

Þátttakendur 
 

 Viðtöl voru tekin við átta konur á aldrinum 19-31 árs. Þátttakendur höfðu 

allar æft íþróttagreinarnar knattspyrnu og/eða handknattleik og áttu það 

sameiginlegt að hafa slitið fremra krossband og farið í endurhæfingu í kjölfar þess. 
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Viðmælendum voru gefin ný nöfn þar sem rannsóknin er framkvæmd með 

nafnleynd. Viðmælendur voru Margrét Ólafsdóttir, Petra Jónsdóttir, Eva 

Rúnarsdóttir, Sara Sólmundardóttir, Bára Magnúsdóttir, Tanja Pétursdóttir, Jóna 

Oddsdóttir og Laufey Elíasdóttir. Flestir viðmælendurnir höfðu það á orði að 

verkefnið væri bæði áhugavert og nauðsynleg vitundarvakning á sviði íþrótta þar 

sem meiðsli eins og fremri krossbandaslit eru heldur algeng í íþróttum í dag. Hér 

fyrir neðan verður stuttlega gert grein fyrir þátttakendum rannsóknarinnar. 

 

Margrét Ólafsdóttir - Fyrrum afrekshandknattleikskona. Byrjaði að æfa 

handknattleik 6 ára en hætti fljótlega eftir 25 ára aldur. Stundaði bæði handknattleik 

og knattspyrnu frá ungum aldri en valdi svo handknattleik fram yfir knattspyrnuna 

á unglingsárunum. Er fyrrum landsliðskona í handknattleik á Íslandi og spilaði lengi 

erlendis á afreksstigi. Hún hefur meiðst alvarlega oftar en einu sinni á sínum ferli 

en voru hnémeiðslin algengari en önnur. Margrét hefur einu sinni slitið fremra 

krossband en hefur reynslu af endurhæfingu á Íslandi og erlendis í kjölfar 

hnémeiðsla. 

 

Petra Jónsdóttir - Fyrrum afreksknattspyrnukona. Byrjaði að æfa knattspyrnu 6 

ára en hún stundaði bæði handknattleik og knattspyrnu lengi en sá betri tækifæri í 

knattspyrnunni og lagði því meiri áherslu á hana. Petra hefur meiðst alvarlega 

nokkrum sinnum í gegnum sinn feril en slitið krossband þrisvar sinnum. Petra hefur 

bæði reynslu af endurhæfingu eftir krossbandaslit á Íslandi og erlendis. 

 

Eva Rúnarsdóttir - Kemur bæði úr knattspyrnu og skíðum og byrjaði að æfa báðar 

greinar 6 ára. Áhuginn á báðum greinunum er enn sá sami og er Eva ákveðin í að 

stunda báðar greinar áfram. Hún hefur slitið fremra krossband tvisvar sinnum og 

farið í endurhæfingu á Íslandi eftir bæði slitin. 

 

Sara Sólmundardóttir - Sara byrjaði að æfa knattspyrnu 5 ára og æfir enn í dag. 

Æfði margar íþróttir á yngri árum en um átján ára aldurinn varð knattspyrnan fyrir 

valinu fram yfir hinar. Sara spilar knattspyrnu á afreksstigi í dag. Hún hefur 

nokkrum sinnum meiðst á sínum ferli en hefur einu sinni slitið fremra krossband og 

fór í endurhæfingu á Íslandi í kjölfar þess. 
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Bára Magnúsdóttir - Spilar handknattleik í dag en hefur bæði spilað handknattleik 

og knattspyrnu í gegnum tíðina. Hún byrjaði í handknattleik 5 ára og knattspyrnu 6 

ára. Hætti svo í knattspyrnunni í kringum unglingsaldurinn og var eingöngu í 

handknattleik. Bára hefur slitið fremra krossband tvisvar sinnum í gegnum sinn feril 

en hefur reynslu af endurhæfingu í kjölfar meiðslanna á Íslandi og erlendis. 

 

Tanja Pétursdóttir - Byrjaði að æfa knattspyrnu 9 ára og er afreksleikmaður í 

knattspyrnu í dag. Tanja hefur slitið bæði framanvert og aftanvert krossband í 

knattspyrnu en hefur farið í endurhæfingu á Íslandi í kjölfar beggja meiðsla. 

 

Jóna Oddsdóttir - Jóna kemur úr handknattleik og byrjaði að æfa í kringum 7 ára 

aldurinn. Hún æfir handknattleik enn í dag á afreksstigi á Íslandi. Var í knattspyrnu 

með handknattleiknum um tíma en í kringum unglingsaldurinn stundaði hún 

eingöngu handknattleik. Hefur slitið fremri krossband tvisvar sinnum á sínum ferli 

og fór í endurhæfingu á Íslandi í kjölfarið. 

 

Laufey Elíasdóttir - Laufey byrjaði í knattspyrnu 5 ára gömul en var lengi í öðrum 

íþróttum. Þegar hún var um tólf ára gömul tók knattspyrnan alveg við. Laufey spilar 

ekki knattspyrnu í dag en hún hefur slitið fremri krossband tvisvar sinnum og hefur 

reynslu af endurhæfingu í kjölfar slitanna á Íslandi og í Finnlandi. 

 

Framkvæmd  
 

 Vinna við fræðilega gagnaöflun fyrir rannsóknina hófst í ágúst 2018 en þá 

var skoðað upplifun af endurhæfingu og upplifun af stuðningi frá þjálfara og 

liðsfélögum í kjölfar slits á fremra krossbandi. Sú rannsókn var gerð í námskeiðinu 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir. Rannsóknin leiddi í ljós áhugaverðar niðurstöður 

sem varð til þess að ákveðið var að skoða viðfangsefnið ennfremur og taka það fyrir 

í lokaverkefni. Var því hentugt að notast við niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru 

árið 2018. Í ágúst 2018 hóf rannsakandi leit að viðmælendum  og var þá sérstaklega 

horft til þess að konurnar byggju yfir reynslu á því sviði sem til rannsóknar var. Sett 

voru fram nokkur skilyrði við leitina en þau voru að þátttakendur væru konur sem 

spiluðu handknattleik og/eða knattspyrnu og höfðu slitið krossband á fremra 

krossbandi. Tekin voru fjögur opin einstaklingsviðtöl en rannsakandi mun styðjast 
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við niðurstöður úr þeim viðtölum í þessari rannsókn. Rannsakandi hitti 

viðmælendur á þeim stöðum sem þær völdu. 

Þegar viðtöl fóru fram var notast við viðtalsramma og fékk rannsakandi 

leyfi til þess að taka viðtölin upp en þau voru tekin upp á stafrænt upptökutæki. Þrjú 

viðtöl voru tekin við Háskólann í Reykjavík en eitt fór fram í gegnum facetime. 

Viðtölin fjögur stóðu yfir í 30 til 55 mínútur og var blaðsíðufjöldinn 14-26 bls.  

Í desember hóf svo rannsakandi leit af fleiri viðmælendum. Við leitina 

þurftu þátttakendur að uppfylla sömu skilyrði og fyrri viðmælendur og fylgdi 

rannsakandi sömu aðferðum og í rannsóknarferlinu á haustmisseri 2018. Tekin voru 

fjögur viðtöl og viðtölin tekin upp á stafrænt upptökutæki. Þrír viðmælendur voru 

búsettir erlendis og voru þau viðtöl tekin í gegnum facetime, einn viðmælandin bjó 

á Íslandi og var það viðtal tekið í persónu. Viðtölin stóðu þau yfir í 35 til 50 mínútur 

og var blaðsíðufjöldinn 15-25 bls.  

 

Viðtalsrammi  
 

Eins og áður hefur komið fram tók rannsakandi hálfstöðluð viðtöl við 

þátttakendur. Stuðst var við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma. Hann samanstóð af 

15 spurningum auk undirspurninga til þess að dýpka ennfremur skilning 

rannsakanda á svörum viðmælenda. Spurningarnar fjalla um íþrótt viðmælenda, 

hvenær viðmælendur slitu fremra krossband, endurhæfingarferlið og hvatninguna í 

bataferlinu. Auk þess er spurt um stuðningskerfi, andlega líðan þeirra eftir meiðslin 

og þekkingu viðmælenda á fremri krossbandaslitum fyrir meiðsli. Hvernig reynsla 

þeirra var að snúa til baka í íþrótt eftir bataferlið og upplifun þeirra af ferlinu í heild 

sinni. 

 

Gagnaöflun, úrvinnsla og greining  
 

 Vinna við rannsóknina hófst eins og áður segir í ágúst 2018. Gagnaöflun 

hófst í lok ágúst þar sem byrjað var á að leggja fræðilegan grunn rannsóknarinnar 

og undirbúa viðtölin. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki á tímabilinu 

september 2018 til apríl 2019. Viðtölin voru svo afrituð og greind af rannsakanda. 

Greining á gögnum fór fram með þeim hætti að eftir lestur og túlkun voru þau 

flokkuð niður í þemu svo hægt væri að greina niðurstöður rannsóknarinnar. Greind 

voru þrjú meginþemu, auk þess sem tvö þeirra hafa eitt undirþema og eitt þeirra 
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þrjú undirþemu. Fyrsta meginþemað var andlegt áfall og undirþema þess var 

einangrun. Annað meginþemað var endurhæfing og undirþemu þess voru upplifun 

í samaburði við önnur lönd, mismunun eftir stöðu leikmanns og forvarnaræfingar 

nauðsynlegar. Þriðja meginþemað var trú á eigin getu og hugarfar og undirþema 

þess var hræðsla. Við lok úrvinnslu og þemagreiningu voru niðurstöður settar fram 

í niðurstöðukafla rannsókarinnar en þar var svo leitast við að finna svör við 

rannsóknarspurningum. 

 
Rannsóknin og ég 
 

 Hugmyndin af rannsóknarefni kom til vegna áhuga míns á hreyfingu og 

þeim hindrunum sem geta haft áhrif á iðkanda í kjölfar meiðsla, bæði líkamlegir 

þættir og andlegir þættir. Frá fyrri hluta ársins 2018 hef ég þjálfað einstaklinga sem 

glíma við hné-, bak- og axlavandamál og getur það oft haft áhrif á andlega þætti hjá 

einstaklingi hvað varðar eigin getu, trú og upplifun iðkanda á eigin færni. Ég hef 

skoðað margar rannsóknir um líkamlegu þættina í endurhæfingu eftir fremra 

krossbandaslit en rannsóknir um andlegu þættina vöktu upp sérstakan áhuga. Þar 

sem ég hef ekki upplifað að meiðast alvarlega í íþrótt hef ég engar fyrirfram 

skoðanir um bataferlið. Ég gætti þess að hafa eins hlutlausa nálgun við framkvæmd 

rannsóknarinnar og hægt var til þess að rýra ekki trúverðugleika hennar. 
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Niðurstöður 
 
 Hér að neðan verður greint frá niðurstöðum úr viðtölunum. Alls voru tekin 

átta viðtöl við konur sem eiga bakrunn í knattspyrnu og/eða handknattleik sem 

höfðu allar slitið fremra krossband. Sumar þeirra voru enn að iðka íþróttina þegar 

rannsóknin var gerð. Eins og áður kom fram var notast við nafnleynd í rannsókninni 

svo þátttakendum voru gefin ný nöfn af rannsakenda. Því var notast við nöfnin 

Margrét Ólafsdóttir, Petra Jónsdóttir, Eva Rúnarsdóttir, Sara Sólmundardóttir, Bára 

Magnúsdóttir, Tanja Pétursdóttir, Jóna Oddsdóttir og Laufey Elíasdóttir. Eftir að 

viðtölin voru tekin, var gögnunum safnað saman og þau flokkuð. Því næst voru 

niðurstöður þemagreindar. Við úrvinnslu gagnanna voru greind þrjú meginþemu 

þar sem tvö þeirra hafa og eitt undirþema og eitt þeirra þrjú undirþemu (sjá á mynd 

1). Fyrsta meginþemað var andlegt áfall og undirþema þess var einangrun. Seinna 

meginþemað var endurhæfing og undirþemu þess voru upplifun í samaburði við 

önnur lönd, mismunun eftir stöðu leikmanns og forvarnaræfingar nauðsynlegar. 

Þriðja meginþemað var trú á eigin getu og hugarfar og undirþema þess var hræðsla.  

 

 
 

Mynd 1. Þemu og undirþemu  
 
Andlegt áfall 
 

Þegar spurt var um upplifun þátttakenda af meiðslunum lýstu flestir 

viðmælendur  einkennum andlegs áfalls í kjölfarið. Viðmælendur greindu frá 

mikilli sorg, vonbrigðum og vanlíðan og upplifun þeirra var fremur átakanleg á 

andlegu hliðina. Að sögn viðmælenda getur bataferlið reynt mikið á og verið bæði 

erfitt og krafist mikillar þolinmæði. Viðmælendur minntust auk þess á vonbrigðin 
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sem fylgja því að þurfa að missa af frekari þátttöku í íþróttinni.  Þegar atvikin áttu 

sér stað voru eðli meiðslanna strax augljós fyrir viðmælendum þar sem meiðslin 

eru bæði óþæginleg og auðvelt er að heyra í smellinum í hnénu þegar þau eiga sér 

stað. 

Bataferlið eftir fremri krossbandaslit er svekkjandi og erfitt er að standa í 

slíku ferli, sérstaklega ef að slík alvarleg meiðsli gerast oftar en einu sinni. Þannig 

lýsti Margrét upplifun sinni af endurhæfingu. Eftir að Margrét sleit krossbandið 

lýsti hún hugsunum sínum með þeim hætti að í ferlinu verður hugsunarhátturinn 

öðruvísi: „Ég veit bara að ég þarf að gera þetta allt til þess að geta spilað“.  

 Tanja, Bára og Sara voru á aldursbilinu 18-20 ára þegar þær slitu fyrst 

fremra krossband en þær hafa reynslu á að slíta krossband oftar en einu sinni. Þær 

lýstu frá vonleysi, vanlíðan og vonbrigðum og töluðu um að aldurinn og 

vanþekkingin á slíkum meiðslum á þeim tíma gæti hafa ýtt undir neikvætt viðhorf 

í kjölfar meiðslanna.  

 Jóna hafði slitið fremri krossband tvisvar sinnum en í seinna skiptið sem 

hún sleit það var vanlíðan enn meiri en í fyrra skiptið. Jóna sagði svo: „ég þurfti 

alveg að taka nokkrar dýfur áður en ég gat séð fram á að vera í einhverjum bata“. 

   

Einangrun 
 
 Eva og Sara greindu frá tilfinningalegu áfalli en ræddu einnig um einveruna 

og tilhneiginguna til þess að einangra sig eftir slit. Eva talaði um að ferlið eftir 

krossbandaslit taki tilfinningalega mikið á, ferlið sé mjög erfitt og að hún upplifi 

sig mikið eina. Hún lýsti frá að: „það er eiginlega bara sama sagan með 

sjúkraþjálfarana, þú veist þeir ætla að gefa mér eitthvað prógram en svo verður 

ekkert úr því“. Hún bætir svo við að ferlið gangi mjög hægt fyrir sig. 

Sara greindi frá því að þegar hún sleit krossband lokaði hún sig nokkuð 

mikið af. Hún hafði ekki viljan til þess að fara horfa á leiki og var ekki mikið í 

kringum stelpurnar. Hún bætti svo við að þetta hafi verið mjög erfitt ferli.  

 

Endurhæfing  
 
 Að sögn viðmælenda er ljóst að margir þættir geta spilað inn í bataferlið hjá 

íþróttamanni í endurhæfingu þar sem ferlið getur tekið mikið á íþróttamanninn bæði 

andlega og líkamlega. Viðmælendur eru þeirra skoðunar að bataferlið sé líkamlega 

erfitt en ferlið taki enn meira á andlegu hliðina. Þar sem oft getur það reynst erfitt 
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að halda jákvæðum hug á meðan á endurhæfingunni stendur. Stuðningur frá þjálfara 

og liðsfélögum getur gefið mörg vopn í bataferlinu og leiðir stuðningur frá bæði 

þjálfara og liðsfélögum einungis til góðs að sögn viðmælenda. Þátttakendur höfðu 

mismikla samviskusemi þegar kom að því að sinna æfingum í endurhæfingu en þeir 

viðmælendur sem sinntu endurhæfingunni samviskusamlega náðu góðum árangri í 

sínu bataferli. Fjórir viðmælendur minntust á að gott væri að bjóða upp á 

sálfræðilega aðstoð í endurhæfingu en þrír viðmælendur höfðu reynslu af slíkri 

endurhæfingu og töluðu um að það hafi hjálpað sér mikið með andlegu hliðina í 

bataferlinu. 

 Fjallað verður nánar um upplifun iðkenda á endurhæfingu og mikilvægi 

stuðnings í bataferlinu í kjölfar fremri krossbandaslits.  

 

Upplifun í samanburði við önnur lönd 
 

Fjórir viðmælendur höfðu reynslu af því að fara í endurhæfingu erlendis. 

Einn viðmælandi hafði reynslu af því að slíta fremra krossband á Íslandi en fór í 

endurhæfingu erlendis. Þrír viðmælendur slitu krossband erlendis en þær bjuggu 

erlendis og spiluðu með erlendu liði á afreksstigi þegar meiðslin áttu sér stað. Þær 

ræddu um þann mun sem þær upplifðu á milli landa.  

Margrét hafði meiðst alvarlega á hné áður en hún sleit krossband í 

Þýskalandi. Hún lýsti endurhæfingunni í Þýskalandi sem heildstæðri áætlun sem 

gekk vel fyrir sig þar sem hún hafði aðhald og stuðning allan daginn. Í kjölfarið bar 

hún saman endurhæfinguna í Þýskalandi við endurhæfinguna á Íslandi. Hún talaði 

um að hafa farið í nokkrar stórar hnéaðgerðir hérlendis sem í kjölfar leiddu til 

endurhæfingar. Hún greindi frá því að í sjúkraþjálfuninni á Íslandi þurfti hún að 

panta sér tíma sjálf og sagði frá því að það hafi ekki verið auðvelt að fá tíma hjá 

góðum sjúkraþjálfara, biðin væri löng og kostnaður mikill. Margrét minntist svo á 

að ferlið hafi verið með þeim hætti að hún þurfti að mæta ein í æfingasalinn og gera 

æfingarnar alveg sjálf með engu aðhaldi. Margrét talaði um að margir sýna fram á 

metnaðarleysi þegar kemur að því að sinna endurhæfingu en sagði svo: „þarna 

komst ég bara ekki upp með neitt annað“ í Þýskalandi.  

 Sama átti við um Petru, hún sleit krossband einu sinni á Íslandi og einu sinni 

í Bandaríkjunum og talaði um mikinn mun á milli endurhæfingar í þessum löndum. 

Hún talaði um að í Bandaríkjunum hafi hún upplifað mikinn stuðning, aðhald og 

sálfræðimeðferð en ekki bara byrjað líkamlega endurhæfingu eins og gert er hérna 
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á Íslandi. Hún sagði að það hafi gefið henni rosalega mörg vopn til að nota í 

endurhæfingunni en einnig vopn til þess að fá sem mest út úr endurhæfingunni. Hún 

var þeirrar skoðunar að þegar alvarleg meiðsli eiga sér stað á borð við fremri 

krossbandaslit, þegar allt lífið er íþróttin, þá reynir oft miklu meira á hausinn heldur 

en líkamann. Petra bætti svo við að: „endurhæfingin úti fær kannski 9,5 í einkunn 

en endurhæfingin á Íslandi fær svona 3 í samanburði“. Hún sagði frá því að hún 

hafði upplifað: „mikinn stuðning þjálfara, sérstaklega úti“ samanborið við heima.  

  Þegar spurð út í upplifun hennar af endurhæfingarferlinu sagði Bára: „Ég 

upplifði engin bakslög í endurhæfingunni og bataferlið gekk mjög vel fyrir sig“. 

Hún fór í endurhæfingu eftir fremri krossbandaslit einu sinni á Íslandi og einu sinni 

í Svíþjóð. Hún talaði um að endurhæfingarnar hafi verið mjög ólíkar. Á Íslandi hafi 

verið töluvert meiri tækni samanborið við Svíþjóð. Í Svíþjóð hafi hún fengið 

æfingarplan og æfingar sem hún átti að gera sjálf en fengið litla sem enga meðferð 

við endurhæfinguna.  

Að sögn Laufeyjar var endurhæfingin á Íslandi var mjög fjölbreytt og 

þverfagleg, með læknum og sjúkraþjálfurum og aðgangi að tækjasal. Í seinna 

skiptið sem hún sleit fremra krossband fór hún í endurhæfingu í Finnlandi en þar 

hafi hún einn sjúkraþjálfara sem var með sína eigin stofu. Hún talaði um að hann 

hafi lagt meiri áherslu á að gera réttar æfingar í stað þess að notast við mikinn 

búnað. Skoðun hennar á endurhæfingu á Íslandi og í Finnlandi var sú að 

endurhæfingarnar voru ólíkar en báðar skiluðu þær henni góðum árangri.  

  

Mismunun eftir stöðu leikmanns 
 

Ljóst er að gott stuðningskerfi er mikilvægt en það getur spilar stórt hlutverk 

í bataferli íþróttamanns. Rúmlega helmingur viðmælenda lýstu frá því að skortur sé 

á aðhaldi í endurhæfingu og stuðningur frá þjálfara sé ábótavant. Fjórir 

viðmælendur upplifðu ekki mikinn stuðning í endurhæfingu. Stuðningur frá 

liðsfélögum var meiri ef samanborin við stuðning frá þjálfara en það var erfitt að 

taka honum að sögn viðmælenda. 

 Það þarf töluvert meiri hvatningu og aðstoð frá sjúkraþjálfaranum var 

upplifun Evu, hún sleit krossband á Íslandi en um það leiti æfði hún bæði 

knattspyrnu og skíði. Hún greindi frá því að erfitt væri að segja til um stuðning 

þegar hún sleit þar sem hún hafði í raun engann ákveðinn þjálfara, hvorki í 

knattspyrnu eða á skíðum. Það var ekki mikið um stuðning eða aðhald frá 
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sjúkraþjálfara á meðan á ferlinu stóð að sögn Evu. Hún talaði um að henni finndist 

hún mikið ein að framkvæma æfingar í endurhæfingarferlinu og fengi lítið aðhald 

frá sjúkraþjálfara með æfingunum. Hún nefndi það sérstaklega í ljósi þess að það 

skiptir hana miklu máli að vera ekki ein þar sem þá vantar hvatningu fyrir andlegu 

hliðina. Einnig kom hún inn á þörfina á sálfræðilegri aðstoð í endurhæfingu fyrir 

íþróttafólk sem að slítur krossband. Eva sagði svo að best væri að lýsa 

endurhæfingu eftir krossbandaslit með eftirfarandi orðum: „þetta er níutíu prósent 

andlega hliðin og tíu prósent líkamlegt ástand“. 

Þegar Sara var spurð út í endurhæfinguna sína eftir krossbandaslit hafði hún 

á þessum orðum: „Í dag er ég að líða fyrir endurhæfingu sem ég gekk í gegnum á 

yngri árum“. Hennar upplifun af endurhæfingu var ekki nægilega góð en ástæða 

þess var að vitneskja hennar á  krossbandaslitum á þeim tíma sem hún sleit var ekki 

mikil. Í endurhæfingunni fylgdi hún ekki eftir æfingaplaninu frá sjúkraþjálfara eins 

og henni var ráðlagt: „Ég þurfti að byrja að læra að skríða og þetta er útaf því að ég 

var aldrei búin að fara í gegnum þetta allt eftir krossbandaslitið“. Þegar spurð út í 

stuðning lýsti hún frá því að ekki væri mikill stuðningur við meidda leikmenn í sínu 

félagi. Sara bætti svo við: „þú veist, það er ótrúlega lítið gert fyrir leikmanninn það 

er eiginlega bara öllum sama“.  

 Petra greindi frá því að á Íslandi upplifði hún að einungis lykilleikmenn 

fengu  nægan stuðning og aðhald frá þjálfurum svo þeir skili sér aftur í liðið. Hún 

talaði um að stuðningurinn á Íslandi hafi farið nokkuð eftir því hversu góður 

leikmaður hún var þegar hún meiddist. Petra bætir svo við að hafa fengið meiri 

stuðning erlendis í kjölfar meiðsla samanborið við stuðning á Íslandi. 

Fjórir viðmælendur upplifðu stuðning frá þjálfara og liðsfélögum en þeir 

spiluðu allir á afreksstigi í sinni íþrótt þegar meiðslin áttu sér stað. Tanja talaði um 

mikilvægi stuðnings í endurhæfingu og minntist á að sumir íþróttamenn upplifa 

lítinn sem engan stuðning frá þjálfurum og liðsfélögum. Hún hafði sterka skoðun á 

mikilvægi þess að ræða um meiðslin, sérstaklega ef um atvinnufólk er að ræða þar 

sem þetta er vinnan þeirra. Sjálf upplifði hún mikinn stuðning frá þjálfara, 

liðsfélögum, fjölskyldu og vinum sem hjálpaði mikið í endurhæfingunni: „Ég er 

mjög ánægð með fólkið sem var í kringum mig á þessum tíma“ sagði Tanja. 

 Þrír viðmælendur töluðu um hversu heppnar þær voru að fá svona mikinn 

stuðning frá bæði þjálfara og liðsfélögum og sögðu að það hafi hjálpað þeim 

gríðarlega við bataferlið þar sem það sé mjög erfitt og taki mikið á. Nauðsynlegt sé 

því að hafa góðan stuðning á bak við sig. 
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Forvarnaræfingar nauðsynlegar 
 

 Viðmælendur töluðu um mikilvægi forvarnaræfinga og hversu 

nauðsynlegar þær eru til að sporna gegn krossbandaslitum og þá sérstaklega hjá 

yngri iðkendum. Því verður gert nánar grein fyrir skoðunum viðmælenda á þeim 

þáttum sem gætu aðstoðað við að sporna gegn krossbandasliti. 

 Viðmælendur töluðu um að forvarnaræfingar væru nauðsynlegar og að 

innleiðing þeirra í æfingaáætlun hafi farið batnandi með árunum en þó ekki 

nægilega mikið. Skoðun viðmælenda  átti frekar við yngri iðkendur, þrátt fyrir að 

búið sé að auka forvarnaræfingar umtalsvert hjá yngri flokkum þurfi að gera enn 

betur. Margrét minntist á að margir yngri flokkar séu að gera forvarnaræfingar: „en 

það þarf að gera þetta mjög markvisst“. Segir svo að það geti skilað góðum árangri 

ef þjálfarar fylgjast með stelpum í yngri flokkum í lendingum eftir hopp þar sem 

hnén eiga það til að lenda saman.  

 Viðmælendur voru einnig þeirrar skoðunar að umfjöllun um krossbandaslit 

mætti vera meiri fyrir iðkendur þar sem þekkingin geti reynst takmörkuð.  

 Þrír viðmælendur voru þeirra skoðunar að styrktaræfingar í forvarnarskyni 

séu nauðsynlegar til að sporna gegn meiðslum en þær þurfi að stunda 

samviskusamlega. Sara sagði að þegar meiðslin eiga sér stað: „þarf að horfa á 

fótboltann sem feril en fólk er of mikið að horfa á hvenær næsta tímabil byrjar“.  

 Viðmælendur töluðu um að hafa heyrt að það geti reynst algengt að stelpur 

séu á blæðingum þegar þær slíta krossband, einn viðmælandi minntist á að það gæti 

hjálpað að iðkandi sé meðvitaður um sig og fer þá þar að leiðandi varlega ef hann 

er á blæðingum.  

 Tanja lagði áherslu á mikilvægi vitneskjunar um mismunandi þarfir 

kynjanna og  þjálfa því stelpur ekki eins og stráka í knattspyrnu. Líkamsbyggingin 

sé ekki sú sama og nauðsynlegt sé að styrkja lærin vel og kveikja á ýmsum 

vöðvahópum áður en æfingar hefjast. Þá séu vöðvahóparnir virkir og betur 

undirbúnir ef að iðkandi lendir í óhappi. 

 
Trú á eigin getu og hugarfar 
 

Viðmælendur komu inn á mikilvægi þess að hafa trú á eigin getu í kjölfar 

slits á fremra krossbandi og að jákvæður hugsunarháttur hjálpi mikið til í 

endurhæfingarferlinu. 
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Margrét talaði um að eftir nokkur meiðsl og aðgerðir sé auðvelt að missa trúnna á 

sjálfum sér en hún minntist svo á hugsunarháttinn sem hún tamdi sér: „þetta kemur 

bara fyrir fólk sem kemst í gegnum þetta“. Það sem hjálpaði henni einnig var að 

hugsa til allra þeirra sem hafa gengið í gegnum ferlið oft svo engin ástæða sé til 

þess að efast um sjálfa sig.  

  Mikilvægi þess að trúa á sjálfan sig í bataferlinu getur spilað inn í árangur 

í endurhæfingu sagði Sara, en hún trúir því að einstaklingur geti komist langt í 

bataferli með réttri beitingu. Segir svo að meiðslin geti haft með sér jákvæðar 

afleiðingar þar á meðal hvatt einstakling áfram og þá sérstaklega með tilhugsuninni 

að komast sem allra fyrst til baka í íþróttina.  

 Viðmælendur töluðu um að trúin á eigin getu og rétt hugarfar skipti 

lykilmáli og kom Tanja inná að bæði trúin á eigin getu og að hafa mikla andlega 

seiglu séu mjög góðir eiginleikar. Hún lýsti frá því að oft á erfiðum tímum sést 

hvernig karakter einstaklingur er og hvort áhuginn sé raunverulega á bak við það 

sem maður er að gera en hennar hugarfar hefur alltaf verið að komast aftur á sama 

stað og fyrir meiðsli. 

 Oft getur hausinn farið að segja til sín, samkvæmt Jónu, þegar hún ræddi 

um trúna á eigin getu: „Maður var ekki með sömu snerpu eða hraða og skotin voru 

ekki alveg nógu góð“ sagði Jóna þegar hún lýsti frá upplifun sinni að snúa til baka 

í handknattleik. Hún tók nokkur skref aftur á bak áður en hún gat farið áfram. Jóna 

fann þó fyrir svo miklum áhuga á íþróttinni að hennar reynsla var alltaf góð þegar 

kom að því að snúa til baka í íþróttina.  

 Áhuginn var sá sami hjá Petru en hún minntist á að hann hafi spilað mikið 

inn í trúna á eigin getu þar sem hann var svo mikill og bæði félagsskapurinn og 

keppnisskapið hafi hjálpað henni mikið að halda áfram þrátt fyrir meiðslin. 

 Tveir viðmælendur töluðu um að hafa öðlast meiri hvatningu og trú í eigin 

garð í gegnum fyrirmyndir. Margrét minntist á að hafa fundið hvatningu og trú út 

frá bestu handboltakonum heims en þær hafa slitið oftar en einu sinni. Jóna minntist 

einnig á að hafa fundið bæði fyrir meiri trú og hvatningu í eigin garð í formi 

fyrirmyndar og talaði hún um að það hafi ögrað sér til að gera betur.   

 
Hræðsla 
 

Þegar kom að því að snúa til baka í íþróttina eftir endurhæfingu í kjölfar 

slits lýstu þrír viðmælendur hræðslu í tengslum við að byrja aftur í íþróttinni. Þær 
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ræddu um að það væri sérstaklega erfitt bæði í tengslum við andlegu hliðina og 

líkamlegu.  

 Það er þörf á meiri aðstoð og hvatningu þar sem bataferlið er gríðarlega 

erfitt sagði Eva en hún var mjög andlega hrædd í kjölfar slitsins. Hún var mjög 

neikvæð í trúnni um að allt væri komið í lag í hnénu og átti nokkuð erfitt með að 

treysta því þegar hún snéri aftur til baka í knattspyrnuna eftir endurhæfinguna.  

 Bára var á sama máli og Eva hvað varðar hræðsuna í kjölfar slitsins en Bára 

talaði um að hún hafi verið: „skríthrædd andlega“ að byrja aftur í handboltanum. 

Hræðslan hafi komið meira frá andlegu hliðinni heldur en líkamlegu þar sem hnéið 

hafði náð fullum bata til að snúa aftur í handboltann. 

 Það getur verið auðvelt að fara of fljótt af stað þegar leikmaður snýr til baka 

í íþrótt greindi Sara frá en hún lýsti frá hræðslu og óöryggi þegar kom að því að 

snúa til baka í knattspyrnuna eftir slit. Hún talaði um að hún hafi ekki verið alveg 

tilbúin að snúa til baka á þeim tíma sem hún snéri aftur í knattspyrnuna í kjölfar 

endurhæfingarinnar. Hún lýsti frá því að hún var of fljót á sér og sagði: „þegar ég 

lít til baka þá átta ég mig alveg á því að ég var klárlega ekki tilbúin“.  

 

Umræður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós ýmsa áhugaverða þætti. Markmið 

rannsóknar var að varpa ljósi á þá þætti sem liggja að baki íþróttameiðsla og öðlast 

dýpri skilning á þeim andlegu og líkamlegu þáttum sem taka við í kjölfar alvarlegra 

meiðsla eins og fremra krossbandaslits. Einnig var markmiðið að skoða hvort 

nægilega sé búið að þeim sálfræðilegu þáttum sem gætu átt sér stað í kjölfar 

alvarlegra meiðsla á borð við fremri krossbandaslit. 

Viðmælendur komu inn á að endurhæfingarferlið væri mjög erfitt og töluðu 

um mikilvægi þess að leikmaður hefði val um sálfræðilega aðstoð í bataferlinu. 

Þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum úr fræðum eftir Ardern, Kvist og 

Webster (2016) og Weinberg og Gould (2011) en samkvæmt þeim hefur verið sýnt 

fram á að sálfræðilegir þættir gegna stóru hlutverki í endurhæfingu í kjölfar 

meiðsla. Weinberg og Gould (2011) fjalla einnig um það hversu nauðsynlegt sé að 

þjálfarar, sjúkraþjálfarar og aðrir aðstandendur skilji bæði mikilvægi líkamlegrar 

endurhæfingar jafnt sem sálrænnar í kjölfar meiðsla. 

Sjö viðmælendur komu inn á mikilvægi þess að hafa trú á eigin getu og að 

jákvæður hugsunarháttur hjálpi mikið til í endurhæfingarferlinu en það helst í 
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hendur við niðurstöðu rannsóknar fræðimannsins Forsdyke. Þar sem hann fjallar 

um það hvernig þættir eins og hvernig íþróttamanninum líður, hvernig hann hugsar 

og hagar sér geti allt verið stórir áhrifaþættir á niðurstöðu endurhæfingar hjá 

íþróttamanni (Forsdyke o.fl., 2016). Tveir viðmælendur ræddu um einveruna og 

tilhneiginguna til þess að einangra sig eftir krossbandaslit og að ferlið hafi tekið 

mikið á og verið mjög erfitt. Þessar niðurstöður eru í takt við rannsókn eftir 

Forsdyke (2016) en þar er fjallað um að neikvætt viðhorf og einangrun hjá 

iðkendum séu meðal annars neikvæðir áhrifaþættir á árangur endurhæfingar. 

Þrír viðmælendur lýstu frá hræðslutilfinningum þegar þeir snéru til baka í 

íþrótt eftir endurhæfingu í kjölfar krossbandaslits. Samkvæmt Ardern og félögum 

(2016) telst sálfræðileg aðstoð sem partur af endurhæfingu mikilvæg sérstaklega til 

að viðhalda jákvæðu hugafari á meðan á ferlinu stendur. Samkvæmt þeim eru þeir 

iðkendur sem snúa til baka í íþrótt og ná sama getustigi og fyrir meiðsli, minna 

hræddir við að meiðast aftur og hafa jákvæðara hugarfar (Ardern o.fl., 2012). 

Íþróttakonur á Íslandi úr handknattleik og knattspyrnu sem að slíta fremra 

krossband fara ýmist í endurhæfingu á Íslandi og/eða erlendis. Áhugavert var því 

að heyra af upplifun þeirra á endurhæfingu milli landa. Þeir viðmælendur sem 

höfðu reynslu á því að fara í endurhæfingu á Íslandi og erlendis í kjölfar fremri 

krossbandaslits höfðu ólíkar upplifanir af ferlinu. 

Tveir viðmælendur voru á þeirri skoðun að endurhæfingin á Íslandi væri ekki 

nægilega góð, einn viðmælandin var á þeirri skoðun að endurhæfingin erlendis 

fengi 9,5 í einkunn en endurhæfingin á Íslandi 3. Tveir viðmælendur voru á þeirri 

skoðun að endurhæfingin á Íslandi sé ólík endurhæfingu erlendis en þrátt fyrir 

ólíkar endurhæfingar hafi þeirra bataferli í bæði skiptin gengið mjög vel fyrir sig.  

Á meðal markmiða rannsóknarinnar var einnig að beina ljósi á upplifun 

iðkenda á endurhæfingu í kjölfar slits og upplifun þeirra af stuðningi frá 

liðsfélögum og þjálfara. Fimm viðmælendur voru sammála um að skortur sé á 

aðhaldi í endurhæfingu og stuðningur frá þjálfara sé ábótavant. Helmingur 

viðmælenda upplifðu lítinn stuðning og aðhald í endurhæfingu en hinn 

helmingurinn upplifði stuðning. Allar ræddu þær þó um mikilvægi þess að fá 

stuðning á meðan á endurhæfingu stendur, því ferlið sé bæði erfitt og taki mikið á 

íþróttamanninn. Niðurstöðurnar haldast í hendur við fræði Cox (2011) sem fjalla 

um mikilvægi stuðnings í bataferli hjá íþróttamanni. Stuðningur sem að 

íþróttamaður fær frá liðsfélögum, þjálfara og nánum aðstandendum er mikilvægur. 

Hann getur spilað stórt hlutverk í bataferlinu hjá íþróttamanni og getur dregið úr 
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streitu og líkum á meiðslum (Cox, 2011). Hjá einum viðmælenda virtist stuðningur 

frá þjálfara vera til staðar ef að leikmaður er mikilvægur innan liðsins. Tveir 

viðmælendur töluðu um að engan stuðning væri að fá frá þjálfara. Ef niðurstöður 

eru skoðaðar í samanburði við rannsóknir er ljóst að stuðningur spilar stórt hlutverk 

hjá leikmönnum í bataferlinu. Cox (2011) fjallar um að hegðun þjálfara í garð 

iðkenda geti haft áhrif á skynjun íþróttamanns á eigin hæfni, sjálfstæði og tengsl. 

Gilbert (2015) fjallar um að séu þjálfarar meðvitaðir um vanlíðan í kjölfar meiðsla 

hjá íþróttafólki gætu þeir verið í enn betri aðstöðu til að sýna iðkendum sínum 

stuðning. Einnig gæti það reynst árangursríkt að finna verkefni við hæfi fyrir 

viðkomandi svo hann geti enn tekið virkann þátt, jafnframt því geti þjálfarinn ýtt 

undir félagslegan stuðning frá liðsfélögum. Þessar aðferðir geta hjálpað 

iðkendanum að ná tökum á stressi og vanlíðan í endurhæfingu jafnframt því að 

hjálpa við líkamlegan og andlegan bata (Gilbert o.fl., 2015). Þeir viðmælendur sem 

upplifðu mikinn stuðning frá þjálfara og liðsfélögum í rannsókninni töluðu um það 

hversu heppnar þær höfðu verið að fá stuðningin og hversu góð áhrif það hafi haft 

á bataferlið þeirra.  

Í þessari rannsókn voru settar fram tvær rannsóknarspuringar sem leitast var 

eftir svörum við: 

 

- Hver er upplifun íþróttamanns af endurhæfingu eftir krossbandaslit? 

- Hver er upplifun íþróttamanns af stuðningi frá liðsfélögum og þjálfara   

eftir   krossbandaslit? 

 

 Fyrri rannsóknarspurningin snýr að upplifun íþróttamanns af endurhæfingu 

eftir krossbandaslit. Viðmælendur höfðu nokkrir reynslu á því að fara í 

endurhæfingu á Íslandi og erlendis og taka niðurstöður mið af því. Tveir 

viðmælendur báru saman endurhæfingar sem þær höfðu gengið í gegnum erlendis 

við endurhæfingu á Íslandi og upplifðu þær mikin mun þar sem endurhæfingin 

erlendis er töluvert ítarlegra ferli með íþróttamanni, sjúkraþjálfara, þjálfara og 

sálfræðilegri aðstoð. Sjö viðmælendur töluðu um að það vantaði meira aðhald, 

eftirfylgni og stuðning í endurhæfingu á Íslandi eftir krossbandaslit. Helmingur 

viðmælenda voru sammála um að auðvelt sé að komast hjá því að framkvæma 

æfingar og fylgja æfingaplani í endurhæfingu á Íslandi. Út frá þeim niðurstöðum 

sem eru birtar hér er ýmislegt ábótavant varðandi endurhæfingu á Íslandi. 
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Fjórir viðmælendur höfðu reynslu á því að fara í endurhæfingu erlendis og 

á Íslandi. Einn viðmælandi lýsti endurhæfingu í Þýskalandi sem heilstæðri áætlun 

sem gekk mjög vel fyrir sig þar sem hún hafði bæði aðhald og stuðning allan daginn. 

Annar viðmælandi hafði farið í endurhæfingu í Bandaríkjunum og talaði hún um 

mikinn mun á milli endurhæfingarinnar í Bandaríkjunum og endurhæfingar á 

Íslandi. Í Bandaríkjunum hafi hún upplifað mikinn stuðning, aðhald og 

sálfræðimeðferð en ekki einungis byrjað líkamlega meðferð eins og gert er hérna á 

Íslandi. Lýsti svo frá því að endurhæfingin úti fengi 9,5 í einkunn en endurhæfingin 

á Íslandi fengi 3 í samanburði. Tveir viðmælendur höfðu farið í endurhæfingu á 

Íslandi og erlendis. Önnur hafði reynslu á endurhæfingu í Svíþjóð og hin í 

Finnlandi, þeim fannst endurhæfingarnar erlendis samanbornar við á Íslandi heldur 

ólíkar þrátt fyrir að þær hafi báðar skilað þeim góðum árangri. Út frá ofangreindum 

niðurstöðum frá þeim fjórum viðmælendum sem höfðu reynslu á endurhæfingu 

erlendis er ljóst að endurhæfingar erlendis geta gefið góðan árangur.  

 Seinni rannsóknarspurningin snéri að upplifun íþróttamanns af stuðningi frá 

liðsfélögum og þjálfara eftir krossbandaslit. Allir viðmælendur ræddu um 

mikilvægi þess að fá stuðning frá þjálfara og liðsfélögum. Rúmlega helmingur 

viðmælenda voru sammála um að stuðningur frá þjálfara sé ábótavant. Að sögn 

tveggja viðmælenda var lítill sem enginn stuðningur frá þjálfara. Fjórir 

viðmælendur upplifðu takmarkaðan stuðning í endurhæfingarferlinu. Allar töluðu 

um að einhvern stuðning væri að fá frá liðsfélögum en nokkrir viðmælendur 

minntust á að erfitt sé að taka honum og þar spili oft andlegi þátturinn inn í ferlið.  

Fjórir viðmælendur upplifðu stuðning á bataferlinu, þeir viðmælendur spiluðu á 

afreksstigi í sinni íþrótt þegar meiðsin áttu sér stað. Eftirfarandi niðurstöður varpa 

skýru ljósi á mikilvægi stuðnings eftir krossbandaslit í endurhæfingu bæði frá 

þjálfara og liðsfélögum. Einnig sýna þær fram á að það geti verið ábótavant að fá 

stuðning og að oft geti það ráðist út frá stöðu leikmanns. 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri innsýn inn í bataferlið sem að 

íþróttamaður gengur í gegnum eftir krossbandaslit. Varpa ljósi á upplifun 

íþróttafólks á endurhæfingu og bataferlinu í heild sinni. Út frá niðurstöðum telur 

rannsakandi að markmið rannsóknarinnar hafi náðst og niðurstöður gætu aukið 

skilning hjá þjálfurum hvað varðar bataferli íþróttamanns og að niðurstöður geti 

frætt íþróttamenn, þjálfara og íþróttafélög um mikilvægi endurhæfingar í kjölfar 

meiðsla. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar um endurhæfingu 

og bataferli í kjölfar fremri krossbandaslita hjá konum og geta lagt grunninn að 

frekari rannsóknum á málefninu.   

Áhugavert væri að rannsaka ennfrekar upplifun kvenna úr knattspyrnu og 

handknattleik á Íslandi og endurhæfingu erlendis. Möguleiki væri á því að skoða 

stærra úrtak og framkvæma megindlega og eigindlega rannsókn á viðfangsefninu 

svo hægt sé að öðlast meiri þekkingu á endurhæfingu milli landa. Einnig væri 

áhugavert að skoða fleiri íþróttamenn innan sömu íþróttagreina, taka fleiri viðtöl og 

bera saman niðurstöður. Ennfremur væri áhugavert að bera saman endurhæfingar 

og endurhæfingartíma eftir fremri krossbandaslit á Íslandi við önnur lönd. Þetta 

væri sérsktaklega áhugavert i ljósi þess að markmið endurhæfingar ætti ekki að vera 

skammtímalausn heldur ferli sem snýst um að byggja upp íþróttamanninn til 

framtíðar.  
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Viðauki  
 

Viðtalsrammi 

 
• Hvaða íþrótt stundar/stundaðir þú? 

o Hversvegna valdir þú eftirfarandi íþrótt? 

o Hefur þú æft fleiri íþróttir í gegnum tíðina? 

 

• Hvað hefur þú æft/æfðir þú íþróttina lengi? 

 

• Hvenær sleist þú fremra krossband? 

o Hefur þú slasað þig oft? (slitið fremra krossband oft?) 

o Við hvaða átök/hreyfingu áttu meiðslin sér stað? 

 

• Hvað fékk til til að halda áfram í íþróttinni eftir meiðslin? /hvaðan kom 

hvatningin? 

 

• Hvað tók við eftir meiðslin? 

o Fórst þú í endurhæfingu? Hvar? (hérlendis/erlendis) 

o Hvað leið langur tími frá meiðslum og byrjun endurhæfingar? 

 

• Hvar fór endurhæfingin fram? 

o Hvað vastu lengi í endurhæfingu? 

o Hvað leið langur tími frá lok endurhæfingar og byrjun æfinga? 

 

• Upplifðir þú stuðning frá þjálfara og liðsfélögum eftir meiðsli? 

o Ef ekki hversvegna ekki? 

o Hvar fannst þú fyrir sem mestum stuðning eftir meiðsli? 

 

• Hvernig myndir þú lýsa andlegan líðan hjá þér eftir meiðslin og 

endurhæfinguna? 

 

• Hvernig var að byrja aftur að æfa eftir meiðslin og bataferlið? 
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• Hver var þín þekking á endurhæfingu í kjölfar krossbandaslits fyrir 

meiðslin? 

 

• Á hvaða tímapunkti eftir meiðsli upplifðir þú þig á sama getu stað og 

fyrir meiðsli í íþróttinni? 

o Hvernig? Hversvegna ekki?  

 

• Upplifðir þú þig hafa náð nægum bata til að hafa snúið aftur tilbaka á 

þeim tíma sem þú komst tilbaka í íþróttina? 

 

• Upplifðir þú breytingarnar í lífi þínu eftir að hafa slitið krossband?  

o Hvernskonar breytingar upplifðir þú?  

 

• Er eitthvað sem þú telur að að vanti uppá hvarð varðar endurhæfingu hjá 

íþróttamanni/afreksíþróttamanni sem slítur krossband ? 

o Hvað er það sem þér finnst gott? 

o Hvað er það sem þér finnst vanta? 

 

• Er eitthvað sem að þú telur að vanti upp á hvað varðar æfingar sem 

forvarnargildi fyrir krossbandaslit hjá íþróttamönnum?  

 

 

 
 

 

 


