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Ágrip 

Mörg ungmenni sem stunda íþróttir lenda í því að meiðast. Meiðslin geta valdið líkamlegum 

og andlegum skaða sem getur síðar haft áhrif á brottfall íþróttamanna. Þar sem að hreyfing er 

mikilvæg forvörn á ýmsum lífstílssjúkdómum og að hreyfingarleysi er eitt af stærstu 

heilsufarsvandamálum 21. aldarinnar eykur það mikilvægi rannsókna á brottfalli ungmenna úr 

íþróttum. Þar spila íþróttameiðsli stórt hlutverk. Með því að kanna ástæður á bak við 

íþróttameiðsli, áhrif þeirra á andlega heilsu íþróttamanna og þá þætti sem hafa áhrif á brottfall 

íþróttamanna er hægt að stuðla að almennilegum fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferðum. 

Því er markmið þessarar ritgerðar að kanna áhrif íþróttameiðsla á andlega heilsu og brottfall 

ungra íþróttamanna. Öflun gagna við heimildaleit fór fram í gagnasöfnum Pubmed og Google 

Scholar. Niðurstöður heimildaleita sýndu að íþróttameiðsli geta haft töluverð áhrif á andlega 

heilsu íþróttamanna sem og brottfall. Íþróttamenn sýndu vandráðin viðbrögð líkt og 

þunglyndi, vonleysi, reiði og kvíða. Ýmsir þættir höfðu áhrif á brottfall íþróttamanna líkt og 

skortur á stuðningi og hvatningu, hræðsla gegn endurupptöku meiðsla og að standa ekki undir 

væntingum. Þó að fyrirbyggjandi aðgerðir hafa þróast með árunum er alltaf hægt að gera 

betur. Til að sporna við vandráðin viðbrögð og brottfalli íþróttamanna er þörf á fleiri 

fyrirbyggjandi aðgerðum, íþróttafélög geta stofnað vefgátt til þess að fylgjast með líkamlegu 

og andlegu ástandi íþróttamanna. Þar að auki geta þau veitt aðstandendum ítarlegan leiðarvísi 

um hvernig skal aðstoða íþróttamenn sem glíma við meiðsli.  

 

Lykilhugtök: Íþróttameiðsli, andleg heilsa, vandráðin viðbrögð, brottfall. 
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2 Inngangur  

Meiðsli eru órjúfanlegur hluti af íþróttum sem flestir íþróttamenn þurfa að glíma við einhvern 

tímann á íþróttaferlinum. Yfirgnæfandi líkur eru á því að hver og einn íþróttamaður þekkir 

einhvern sem er að glíma við meiðsli eða hafi glímt við þau sjálfur. Algengi þeirra eru talsverð 

víðs vegar um heim, frá Evrópu yfir til Bandaríkjanna (Conn, Annest og Gilchrist, 2003; Kisser 

og Bauer, 2010). Með meiðslum fylgir allmikill kostnaður svo sem heilsu-, persónulegur-, 

efnahags- og samfélagskostnaður (Kisser og Bauer, 2010), en þau valda oft töluverðu 

líkamlegu sem og andlegu tjóni (Crossman, 1997; Garrick og Requa, 2003; Smith, 1996). Orsök 

og afleiðingar þeirra eru jafn fjölbreytt og íþróttamenn eru margir. Meiðslin geta verið 

mismunandi eftir íþróttum (t.d. liðs- eða einstaklings), skapgerð og kyni (Frisch o.fl., 2009; 

Kendrick o.fl., 2013; Wolf, Cannada, Van Heest, O'Connor og Ladd, 2015). Viðbrögð 

íþróttamannsins við meiðslum geta verið eðlileg og vandráðin, en áhrif meiðsla geta verið 

skammvinn og langvinn (American College of Sports Medicine o.fl., 2006; Smith, Scott og 

Wiese-Bjornstal, 1990; Walker, Thatcher og Lavallee, 2007; D. M. Wiese-Bjornstal, 2010). 

 Í dag blasir við okkur sá raunveruleiki að hreyfingarleysi er eitt af stærstu 

heilsufarsvandamálum 21. aldarinnar (Tammelin, Näyhä, Hills og Järvelin, 2003) en það eykur 

mikilvægi rannsókna á brottfalli ungmenna úr íþróttum. Þar spila íþróttameiðsli stórt hlutverk 

en þau snerta flest ungmenni í íþróttum (Conn o.fl., 2003; Kisser og Bauer, 2010). Íþróttir geta 

unnið sem forvörn og meðferð við ýmsum lífstílssjúkdómum (Lee, Lam og Deng, 2017), auk 

þess geta þær verið stór hluti af félagslegu lífi ungmenna (Blair, 2009; Haskell o.fl., 2007). 

Mikilvægt er að beita réttum meðferðum sem og fyrirbyggjandi aðgerðum sem líta ekki bara 

á líkamlega líðan íþróttamannsins heldur líka andlega.  

 Efni ritgerðarinnar má rekja til eigin reynslu höfundar af íþróttameiðslum. Eftir margra 

ára íþróttaiðkun voru mikil viðbrigði að þurfa skyndilega að hætta vegna meiðsla, þá var lítil 

áhersla lögð á andlega líðan íþróttamannsins. Þó að meðferðir og fyrirbyggjandi aðgerðir við 

íþróttameiðslum hafi þróast með árunum er alltaf hægt að gera betur. Með því að halda utan 

um íþróttamenn og rannsaka betur er mögulegt að koma í veg fyrir að slíkt vandamál verði 

stærra. Markmið þessarar ritgerðar er því að kanna áhrif íþróttameiðsla á andlega heilsu og 

brottfall ungra íþróttamanna.  
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Mikilvægi hreyfingar og íþróttaiðkunar hjá ungmennum 

Á síðustu árum hefur hreyfingarleysi verið talið eitt af stærstu heilsufarsvandamálum 21. 

aldarinnar. Vísbendingar eru um að hreyfing á yngri árum getur haft áhrif á hreyfingu á 

fullorðinsárunum (Tammelin o.fl., 2003) því er mikilvægt að halda utan um ungmenni í 

íþróttum eins lengi og hægt er (Blair, 2009; Haskell o.fl., 2007). Heilsufarslegir kostir hreyfingar 

eru vel þekktir, hún er m.a. mikilvæg fyrir uppvöxt og uppbyggingu á stoðkerfi vöðva og beina 

hjá ungmennum (Lam og Leung, 2016). Einnig vinnur hún sem forvörn og meðferð við ýmsum 

lífstílssjúkdómum. Brottfall úr íþróttum, t.d. vegna meiðsla, getur komið í veg fyrir að 

einstaklingur getur hreyft sig og þar með haft áhrif á líkamlega- og andlega heilsu hans (Lee 

o.fl., 2017).  
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3 Íþróttameiðsli  

3.1 Algengi  

Íþróttameiðsli valda líkamlegum skaða (Garrick og Requa, 2003) og hafa áhrif á andlega líðan 

íþróttamannsins (Crossman, 1997; Smith, 1996). Meiðslin geta orsakað talsverðan heilsu-, 

persónulegs-, efnahags- og samfélagskostnað (Kisser og Bauer, 2010). Þau geta verið 

mismunandi eftir íþróttum en meiðslaáhættan er meiri í liðsíþróttum en í einstaklingsíþróttum 

(Frisch o.fl., 2009). Árlega verða um 4,5 milljónir íþróttameiðsla í Evrópu (Kisser og Bauer, 

2010) en um 3-7 milljónir í Bandaríkjunum (Conn o.fl., 2003). Íslensk rannsókn, sem var birt 

árið 2015, aflaði upplýsinga um þáttöku í íþróttum, algengi íþróttameiðsla og alvarleika þeirra. 

Í rannsókninni var alhliða spurningarlisti um lífstíl, líkamlega, andlega og félagslega þætti. Alls 

voru 457 ungmenni á aldrinum 17 og 23 ára sem tóku þátt. 440 ungmenni eða 96,3% höfðu 

einhvern tímann tekið þátt í íþróttum, þar af voru 206 ungmenni sem voru enn að æfa. 

Niðurstöður gáfu til kynna að 105 ungmenni af þeim 206 sem voru enn í íþróttum höfðu þurft 

læknishjálp vegna meiðsla síðastliðna 12 mánuði. Hlutfall þeirra ungmenna sem höfðu verið 

fjarverandi frá æfingum eða keppni vegna íþróttameiðsla var 58,4%.  Brottfall ungmenna 

vegna meiðsla var 8,4%. Þá var það hærra hjá stúlkum (10,2%) en hjá drengjum (6,8%), ekki 

var marktækur munur á kynjum. Þau ungmenni sem æfðu meira en 6 klst. á viku voru 5 sinnum 

líklegri til þess að þurfa læknishjálp vegna íþróttameiðsla en þau sem æfðu minna (Margrét H. 

Indriðadóttir, Þórarinn Sveinsson, Kristján Þ. Magnússon, Sigurbjörn Á. Arngrímsson og 

Erlingur Jóhannsson, 2015). 

3.2 Helstu orsakir  

Ýmsar ástæður geta verið á bak við íþróttameiðsli, m.a. ofþjálfun, skortur á næringu og streita. 

Ein af helstu orsökum meiðsla er ofþjálfun. Meiðsli vegna ofþjálfunar verða vegna 

síendurtekinna áverka á beinum, vöðvum eða sinum sem hafa orðið fyrir streitu án þess að fá 

nægilegan tíma til þess að jafna sig (Dalton, 1992). Streita getur valdið athyglistengdum 

breytingum, leikmenn eru þá annars hugar þ.e. hugsa um önnur vandamál á meðan keppni 

eða æfingum stendur. Því einbeittari sem leikmenn eru á meðan æfingum stendur því minni 

líkur eru á meiðslum. Auk þess getur streita valdið truflunum, aukið vöðvaspennu og 

hlédrægni. Þetta getur haft áhrif á frammistöðu íþróttamannsins og gerir hann viðkvæmari 

fyrir meiðslum. Minni streita getur minnkað líkur á meiðslum (American College of Sports 

Medicine o.fl., 2006; Williams og Andersen, 1998). Skortur á næringu getur stuðlað að 
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meiðslum (Mountjoy o.fl., 2014). Átraskanir geta valdið vöðvameiðslum (Rauh, Nichols og 

Barrack, 2010) en óhollt mataræði og lág beinþéttni auka áhættu á álagsbroti (Nattiv o.fl., 

2007; Rauh o.fl., 2010). Íþróttamenn þurfa að standast ýmsar kröfur en þær geta verið 

lífeðlisfræðilegar, lífaflfræðilegar og andlegar. Það að mæta þessum kröfum getur reynst þeim 

erfitt og þar með aukið líkurnar á því að þeir meiðist. Þegar íþróttamenn einblína of mikið á 

þær kröfur sem þeim eru settar geta þeir farið út í öfgar og valdið m.a. ofþjálfun, kulnun eða 

átröskunum (Smith o.fl., 1990; Walker o.fl., 2007; D. M. Wiese-Bjornstal, 2010). Allt eru þetta 

atriði sem hægt er að koma í veg fyrir. Með réttri þjálfun, aðhaldi og viðeigandi mataræði geta 

íþróttamenn, aðstandendur og þjálfarar í sameiningu minnkað líkurnar á meiðslum.  

3.3 Helstu tegundir meiðsla og kynjamunur 

Stoðkerfi (vöðvar og bein) er mjög ólíkt á milli kynja. Karlmenn eru t.d. með meiri bein- og 

vöðvamassa en kvenmenn, því er töluverður munur á milli kynja þegar meiðsl eiga í hlut (Wolf 

o.fl., 2015). Kvenmenn eru líklegri til þess að meiðast vegna ofþjálfunar og eru allt að 3 sinnum 

líklegri til þess að verða fyrir hnémeiðslum. Þó eru karlmenn líklegri til þess að verða fyrir 

bráðameiðslum líkt og brotum (Stracciolini o.fl., 2014). Hér að neðan verður farið yfir helstu 

tegundir meiðsla.  

3.3.1 Krossbandsslit í hné 

Krossbandsslit eru algengustu meiðslin hjá íþróttamönnum á aldrinum 15-30 ára (Bates, Myer, 

Shearn og Hewett, 2015). Kvenmenn eru 2-3 sinnum líklegri til þess að slíta krossband en 

karlmenn. Meiðslin eru alvarleg og eru algengust í fótbolta (Arendt, Agel og Dick, 1999; 

Walden, Hagglund, Werner og Ekstrand, 2011). Flest gögn benda til þess að kvenmenn séu 

viðkvæmari fyrir krossbandsslitum en áhættuþættir þeirra hafa verið flokkaðir í breytanlega 

(lífaflfræðilegir) og óbreytanlega (líffærafræðilegir) (Griffin o.fl., 2006). Einn helsti breytanlegi 

áhættuþátturinn er lending (Hewett o.fl., 2005) þar sem kvenmenn sýna mun meira af 

fráskeifu og auknar fráfærslur í hné. Þar að auki mynda þær snúning á mjöðm þegar þær 

framkvæma hnébeygju (Ireland, Durbin og Bolgla, 2012). Með því að styrkja aftanlærisvöðva, 

framanlærisvöðva og þjóvöðva með réttum styrktar- og jafnvægisæfingum er hægt að vinna á 

móti þeim breytanlega þátt (Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme og Bahr, 2005). Helstu 

óbreytanlegu þættirnir eru stærð Q hornsins (quadriceps femoris angle), sem er yfirleitt stærra 

hjá kvenmönnum en hjá karlmönnum og ranghverfing fótar, báðir þættir eru líklegri til að 

valda meiðslum á hnjám (Griffin o.fl., 2006). 
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3.3.2 Axlarmeiðsli  

Algengustu liðhlaupin eru í axlarliðnum (McBride og Kalogrianitis, 2011) en íþróttamenn eru 

mun líklegri til þess að vera með óstöðuga öxl en almenningur (Wang og Arciero, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að liðhlaup eru 2 sinnum algengari hjá karlmönnum en kvenmönnum, þá 

spila aldur og ákefð hreyfingar stórt hlutverk (Zacchilli og Owens, 2010). Auk þess eru 

endurtekin liðhlaup líklegri til þess að gerast hjá karlmönnum (Robinson, Howes, Murdoch, 

Will og Graham, 2006). 

3.3.3 Höfuðmeiðsli 

Á síðustu árum hafa höfuðmeiðsli aukist til muna. Rannsóknir sýna að að kvenmenn eru allt 

að 2 sinnum líklegri til þess að hljóta höfuðmeiðsli en karlmenn í íþróttum líkt og fótbolta, 

körfubolta og blaki (Brook, Luo, Curry og Matzkin, 2016; Marar, McIlvain, Fields og Comstock, 

2012; Zuckerman o.fl., 2015). Samkvæmt öðrum rannsóknum fá kvenmenn oftast alvarlegri 

höfuðmeiðsli með afleiðingum líkt og minnkaða hugræna virkni (Covassin, Elbin, Harris, Parker 

og Kontos, 2012).  

3.3.4 Álagsbrot 

Álagsbrot eru meðal algengustu meiðsla í íþróttum en þau eru hvað mest í hlaupaíþróttum. 

Helstu líkamsstaðir álagsbrota eru sköflungurinn og ristin (Bennell o.fl., 1996). Þessi meiðsli 

tengjast oft við mataræði og óreglu hormóna. Hér eru kvenmenn í meiri hættu við að þróa 

álagsbrot en karlmenn (Nattiv o.fl., 2007). Þó má benda á að ef næringargildi (orkujafnvægi) 

er ekki í lagi getur það orsakað verri beinheilsu (t.d. beinþynningu eða beinrýrnun) (Mountjoy 

o.fl., 2014). Þeir karlmenn sem eru í mestri hættu við að fá álagsbrot eru í íþróttum sem leggja 

áherslu á að vera magur líkt og fimleikar, hlaup, hjólaíþróttir og íþróttir með þyngdarflokka 

eða bardagaíþróttir (Tenforde, Fredericson, Sayres, Cutti og Sainani, 2015). Ef íþróttamaður 

þróar með sér álagsbrot tekur við töluverð fjarvera (Bennell o.fl., 1996). 
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4 Andleg líðan 

Meiðsli geta haft gríðarleg áhrif á líkamlega og andlega heilsu einstaklinga sem stunda íþróttir 

(Murray og Lopez, 1996). Þau eru algeng meðal íþróttamanna og geta viðbrögðin við þeim 

bæði verið eðlileg og vandráðin. Vandráðin viðbrögð eru þau sem leysast ekki og versna með 

tímanum (American College of Sports Medicine o.fl., 2006; Smith o.fl., 1990; Walker o.fl., 

2007; D. M. Wiese-Bjornstal, 2010).  Margir þættir hafa áhrif á viðbrögðin og bataferlið sjálft, 

þá má nefna heilsufarsástand fyrir meiðslin, aldur, kyn, hversu alvarleg meiðslin eru og á hvaða 

líkamssvæði, sársauki og andlegt hugarfar (Kendrick o.fl., 2013). Það er algengt að breytingar 

á andlegri heilsu fylgi íþróttameiðslum (Kellezi o.fl., 2017). Breytingar sem þessar geta verið 

þunglyndi, kvíði, vonleysi og átraskanir (Beals og Manore, 2002; Weigand, Cohen og 

Merenstein, 2013; Wolanin, Gross og Hong, 2015).  

Viðbrögð íþróttamanna við meiðslum eru jafn mismunandi og þeir eru margir, frá 

upphafi meiðsla yfir í endurkomu (Ardern, Taylor, Feller og Webster, 2013; Herring, Kibler og 

Putukian, 2012). Margar andlegar áskoranir koma í ljós í bataferlinu og geta þær verið af ýmsu 

tagi yfir allt bataferlið (Clement, Arvinen-Barrow og Fetty, 2015). Hjá flestum eru fyrstu 

viðbrögðin að mestu leyti neikvæð (Clement o.fl., 2015; Morrey, Stuart, Smith og Wiese-

Bjornstal, 1999) og eru hvað mest rétt eftir að meiðslin gerast. Þó minnka þau yfirleitt á meðan 

endurhæfingu stendur (George, Lentz, Zeppieri, Lee og Chmielewski, 2012). Hins vegar þegar 

kemur að endurkomu íþróttamannsins fara þessi viðbrögð aftur hækkandi (Clement o.fl., 

2015; Morrey o.fl., 1999). Fagaðilar verða að skilja að neikvæð viðbrögð við meiðslum eru 

fullkomlega eðlileg (American College of Sports Medicine o.fl., 2006) en ef þessi viðbrögðin 

haldast óleyst geta þau lengt bataferlið til muna og seinkað eða komið í veg fyrir endurkomu 

íþróttamannsins (D. M. Wiese-Bjornstal, 2010; Diane M. Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer og 

Morrey, 1998). Stór hluti íþróttamanna ná ekki fullum bata 12 mánuðum eftir meiðslin 

(Kendrick o.fl., 2013).  

Samkvæmt American College of Sports Medicine o.fl. eru helstu neikvæðu andlegu 

viðbrögðin dapurleiki, skortur á hvatningu, reiði, vonleysi, breyting á matarlist, svefntruflanir 

og pirringur. Breyting á matarlist getur leitt til átraskana, dapurleiki getur leitt til þunglyndis, 

skortur á hvatningu getur leitt til tilfinningadeyfðar og að draga sig í hlé getur leitt til 

einangrunar. Sumir verða reiðir, taka tilfinningaköst eða misnota efni t.d. áfengi eða önnur 

fíkniefni (American College of Sports Medicine o.fl., 2006). 
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4.1 Viðbrögð 

4.1.1 Þunglyndi 

Eitt af helstu vandráðnari viðbrögðum við meiðslum er þunglyndi. Þunglyndi er geðröskun sem 

getur gert einstaklinga óvinnufæra. Þeir sýna viðbrögð líkt og dapurleika, reiði eða áhugaleysi 

á hlutum sem að eitt sinn veitti þeim ánægju og getur hamlað daglegu lífi. Þunglyndi einkennist 

af lágu geðslagi mestmegnis af deginum nánast á hverjum degi, í að minnsta kosti tvær vikur, 

í allt að mánuð (Weigand o.fl., 2013). Þunglyndi getur verið mikilvæg viðvörun um erfitt 

bataferli þar sem það getur aukið önnur viðbrögð til muna og haft gríðarleg áhrif á ferlið. 

Notkun áfengis eða kókaíns getur bætt andlega líðan við þunglyndi á óheilsusamlegan hátt 

(American College of Sports Medicine o.fl., 2006; Miller, Miller, Verhegge, Linville og 

Pumariega, 2002). Í rannsókn um þunglyndi og notkun áfengis þar sem 262 ungir íþróttamenn 

tóku þátt voru 21% sem greindu frá mikilli áfengisnotkun og vandamálum því tengdu. Þar mátti 

sjá samband á milli áfengisnotkunar og þunglyndis, þeir íþróttamenn sem greindust með 

alvarlegt þunglyndi voru líklegri til þess að drekka mikið áfengi (Miller o.fl., 2002). Íþróttamenn 

sem glíma við þunglyndi og meiðsli sýna yfirleitt minni áhuga á bataferlinu en aðrir. Því er 

mikilvægt að hvetja jákvæða sjálfvitund og jákvæðar andlegar æfingar en slíkt hefur góð áhrif. 

Þá er einnig mikilvægt að iðkendur séu í góðu sambandi við þjálfara og liðsfélaga svo þeir finni 

minna fyrir einangrun (Smith o.fl., 1990).  

4.1.2 Vonleysi 

Flestir íþróttamenn sem glíma við meiðsli finna fyrir vonleysi. Það getur verið á öllum stigum 

meiðsla, frá upphafi yfir í endurkomu. Það er þó sérstaklega mikið við upphaf meiðsla. Þegar 

íþróttamenn glíma við meiðsli greina þeir oft frá hjálparleysi eða einskonar byrði. Hjálparleysið 

leiðir til mikils vonleysis þar sem flestir lýsa sér sem sjálfstæðum einstaklingum og þótti það 

óþægilegt að leita hjálpar (Tracey, 2003). Þeir finna yfirleitt fyrir vonleysi þegar þeir sjá ekki 

fram á að ná markmiðum sínum. Þegar íþróttamaður getur ekki stundað íþróttina sína að fullu 

og iðkun hans verður lítil sem engin vegna meiðsla er mikilvægt að hafa skýrleika í fyrirrúmi 

því hann minnkar óvissu um endurkomu. Með aukinni óvissu eykst streita sem leiðir til þess 

að íþróttamanninum finnst hann vera stefnulaus. Því þarf endurhæfingin að vera stigskipt með 

skýrum og mælanlegum markmiðum. Þá þarf að hvetja jákvæða sjálfsvitund og jákvæðar 

andlegar æfingar því þær hafa góð áhrif (Smith o.fl., 1990). 
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4.1.3 Reiði 

Þegar kemur að meiðslum geta íþróttamenn fundið fyrir mikilli reiði, þó er hún yfirleitt meiri 

hjá einstaklingum yngri en 18 ára. Reiðin getur beinst að þeim sjálfum, fjölskyldu, liðsfélögum, 

þjálfurum eða sjúkraþjálfurum (Smith o.fl., 1990). Hún getur komið upp þegar íþróttamanni 

finnst hann valda liði sínu vonbrigðum, getur bæði verið vegna þess að hann getur ekki tekið 

þátt í æfingum og vegna lítillar líkamlegrar getu vegna meiðsla (Tracey, 2003). Að kanna 

upptök reiðinnar getur hjálpað og leitt ljós misskilning á milli íþróttamannsins og þjálfara, 

foreldra eða liðsfélaga. Greining, leiðbeining og huglægar aðgerðir geta hjálpað 

íþróttamönnum að losna við neikvæðar hugsanir og skipta þeim út fyrir jákvæðar, raunsæjar 

og rökréttar hugsanir (Smith o.fl., 1990). 

4.1.4 Kvíði 

Meðal algengustu viðbragða við meiðslum íþróttamanna er kvíði, en flestir upplifa hann 

einhvern tímann á íþróttaferlinum  (Weinberg og Gould, 2015). Einstaklingur getur fundið fyrir 

misalvarlegum óþægindum, bæði andlegum og líkamlegum, vegna streitu varðandi árangur og 

frammistöðu (Cheng, Hardy og Markland, 2009). Kvíðinn getur haft áhrif á bataferlið á marga 

vegu. Við upphaf meiðsla fá flestir kvíða yfir meiðslunum sjálfum og komandi bataferli. Síðar 

fer það út í að kvíða fyrir frammistöðu í endurhæfingu eða kvíða fyrir því að nota þann 

líkamshluta sem er meiddur (Hamson-Utley, 2012; Kamphoff, Thomae og Utley, 2013). Kvíðinn 

getur líka tengst líkamlegum bætingum sem íþróttamaður fær á meðan endurhæfingu 

stendur. Þegar endurhæfing er í samræmi við væntingar er líklegt að kvíði og aðrar neikvæðar 

hugsanir hverfi (Houston, Cross, Saliba og Hertel, 2013). Hins vegar, ef svokallaðar bætingar 

eru ekki til staðar og bakslag kemur upp er líklegt að kvíðinn aukist. Kvíðinn íþróttamaður er 

líklegri til þess að þróa með sér þunglyndi (Podlog o.fl., 2013). Þá er nauðsynlegt að setja 

íþróttamönnum í bataferli raunhæfar væntingar svo hægt sé að minnka kvíða.  
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4.2 Viðbrögð við upphaf meiðsla 

Við upphaf meiðsla er mikið vonleysi vegna skyndilegrar vöntun á íþróttaiðkun (Clement o.fl., 

2015; Tracey, 2003). Í fyrstu eru algengustu viðbrögðin að sækjast eftir stuðningi frá fjölskyldu 

og ástvinum. Hins vegar verða breytingar á viðbrögðum þegar meiðslin eru formlega greind. 

Breytingarnar fara eftir alvarleika meiðsla þ.e. því alvarlegri meiðsli því verri viðbrögð (Clement 

o.fl., 2015). Viðbrögðin eiga það til að samanstanda af neikvæðum hugsunum sem geta leitt 

til neikvæða tilfinninga (Clement o.fl., 2015; Morrey o.fl., 1999). 

4.3 Viðbrögð við endurhæfingu 

Viðbrögð við endurhæfingu eru mismunandi, þau geta verið jákvæð og neikvæð (Clement o.fl., 

2015; George o.fl., 2012). Flestir íþróttamenn hafa áhyggjur og efasemdir. Þeir sýna mikla 

varkárni, byrja hægt og treysta ekki endurhæfingunni að fullu. Sumir glíma við skort á 

áhugahvöt, áhugaleysi og tilfinningadeyfð. Skortur á áhugahvöt til að klára endurhæfingu var 

merki um óþolinmæði. Vonleysi getur haft áhrif á viðhorf íþróttamanna til endurhæfingar 

(Clement o.fl., 2015). 

4.4 Viðbrögð við endurkomu 

Þegar kemur að endurkomu greina íþróttamenn frá jákvæðum og neikvæðum hugsunum 

(Clement o.fl., 2015). Sumir finna fyrir jákvæðri tilhlökkun og eru spenntir fyrir því að byrja 

aftur að æfa. Aðrir finna fyrir taugaveiklun og hræðslu við endurupptöku á meiðslum (Morrey 

o.fl., 1999). Þeir eru oft varkárir og upplifa minnkað sjálfsöryggi. Einn þáttur sem virtist vera 

samfelldur og jákvæður í öllum stigum, frá upphafi meiðsla yfir í endurkomu, var stuðningur 

frá fjölskyldu, þjálfurum og liðsfélögum. Því er mikilvægt að styðja vel við íþróttamenn sem 

glíma við meiðsli (Clement o.fl., 2015). 
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5 Brottfall 

Margir þættir hafa áhrif á hvort að einstaklingur heldur áfram í íþróttinni eða ekki eftir meiðsli 

(Czuppon, Racette, Klein og Harris-Hayes, 2014; Langford, Webster og Feller, 2009). Slíkir 

þættir geta tengst þjálfara, liðsfélögum, stuðningi og alvarleika meiðsla (Hassan o.fl., 2017; 

Tjong, Murnaghan, Nyhof-Young og Ogilvie-Harris, 2014). Þá eiga þjálfarar stóran hlut í 

endurkomu íþróttamanna. Þeir útvega þjálfunaráætlun, eiga að útkljá andleg vandamál hjá 

iðkendum líkt og skort á innri áhugahvöt, sjálfstraust, kvíða og brag á milli liðsfélaga (Baker, 

Cote og Hawes, 2000; A. J. Becker og Solomon, 2005; Côté og Gilbert, 2009; Gearity og 

Thompson, 2011). Það að skoða andlega þætti hefur reynst íþróttamanninum vel og eykur 

líkur á endurkomu (Gobbi og Francisco, 2006; Sonesson, Kvist, Ardern, Osterberg og 

Silbernagel, 2017). Mikil hvatning eykur líkurnar á góðu bataferli sem er mikilvægt til að ná 

þeim markmiðum sem þarf fyrir endurkomu (Faltstrom, Hagglund og Kvist, 2016). Þar að auki 

getur hún verið mikilvæg fyrir þá sem sýna áhugaleysi (Hassan o.fl., 2017).  

Góð líkamleg heilsa og fullnægjandi bataferli eru skilyrði fyrir endurkomu 

íþróttamannsins (Adams, Logerstedt, Hunter-Giordano, Axe og Snyder-Mackler, 2012; Muller, 

Kruger-Franke, Schmidt og Rosemeyer, 2015). Bataferlið er langt og strangt ferli sem flestir 

einstaklingar eru ekki andlega reiðubúnir fyrir (Heijne, Axelsson, Werner og Biguet, 2008). Hér 

að neðan verður farið yfir mögulegar ástæður fyrir brottfalli. 

5.1 Þjálfari 

Þjálfarinn getur verið ástæða fyrir mögulegu brottfalli. Helstu skýringar þess eru nokkrar, m.a. 

eru þjálfunaraðferðir, þjálfunarháttur, viðhorf og umsjá þjálfara (Baker o.fl., 2000; Blazar og 

Kraft, 2015; Côté og Gilbert, 2009; Hassan o.fl., 2017; Koh, Mallett og Wang, 2009). Það er 

skylda þjálfara að bæta frammistöðu iðkenda, bæði á líkamlegan og andlegan máta. Hann á 

að þekkja þjálfunaraðferðir sínar, viðhalda góðum brag á milli liðsfélaga og vera með gott 

viðhorf til þess að útkljá vandamál sem gætu myndast (Andrea J. Becker, 2009; Côté og Gilbert, 

2009). Hann ætti einnig að hafa regluleg samskipti við iðkendur um þjálfunaraðferðir, 

sérstaklega við þá sem glíma við meiðsli svo þeir finna minna fyrir einangrun. Því þurfa 

þjálfarar að vera vel á varðbergi og ræða við iðkendur um líkamlegt og andlegt ástand svo 

endurkoma gangi sem best fyrir sig (Cushion, Armour og Jones, 2006; Smith o.fl., 1990).  
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5.2 Liðsfélagar 

Liðsfélagar geta verið önnur ástæða fyrir mögulegu brottfalli. Einstaklingur er líklegri til þess 

að halda áfram í íþróttinni ef að hann er í góðu samband við liðsfélaga. Ef að sá liðsfélagi, sem 

einstaklingur er í góðu sambandi við, myndi hætta er líklegra að hann hætti líka (Dirks, 2000; 

Hassan o.fl., 2017). Manngerð og viðhorf liðsfélaga til æfinga hefur áhrif á alla í félaginu. Þeir 

geta veitt traust, virðingu og hvatningu á meðan æfingum stendur sem veitir betri 

frammistöðu hjá öllu liðinu (Hassan o.fl., 2017). 

5.3 Skortur á stuðningi 

Góður stuðningur á meðan bataferli stendur er mikils virði og getur skipt sköpum þegar 

íþróttamenn takast á við áskoranir sem því fylgir  (T. Bianco og Eklund, 2001; Johnston og 

Carroll, 1998). Stuðningur frá þjálfara, sjúkraþjálfara, liðsfélögum og fjölskyldu er mikilvægur í 

mörgum þáttum ferlisins, m.a. glaðlyndi íþróttamannsins, aðlögunarhæfni hans, jákvætt 

sjónarmið, huggun, fullvissa um góðan bata og að einblína á tækifæri í framtíðinni (Theresa 

Bianco, 2001; T. Bianco og Eklund, 2001). Andlegur stuðningur er sérstaklega mikilvægur við 

upptök meiðsla en þegar kemur að endurkomu eru ráðleggingar og hvatning mikilvægar 

(Johnston og Carroll, 1998). Stuðningur minnkar tilfinninguna um einangrun, leyfir 

íþróttamanninum að þróast og eykur sjálfstraust (Podlog og Dionigi, 2010). 

5.4 Skortur á hvatningu 

Hvatning getur verið nauðsynleg fyrir endurkomu íþróttamanna og telja flestir hana vera 

mikilvægur hluti þess (Faltstrom o.fl., 2016). Hún er lykilatriði í bataferlinu til þess að ná 

hámarksgetu og ánægju (Brewer o.fl., 2000; Levy, Polman og Clough, 2008). Í grein Sonesson 

o.fl. ræða höfundar um að þeir iðkendur sem fá meiri hvatningu eru líklegri til þess að ná 

markmiðum sínum en aðrir. Því er mikilvægt að veita hvatningu meiri athygli þegar hugað er 

að bataferli. Flest bataferli beina athygli sinni á líkamlega starfsemi en ekki andlega hlutann. 

Andlegi og líkamlegi hlutinn eru báðir jafn mikilvægir til þess að stuðla að góðri og jákvæðri 

endurkomu (Sonesson o.fl., 2017). 
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5.5 Að standast ekki væntingar 

Þegar kemur að bataferli eru iðkendur oft með háar væntingar, flestir búast við góðri 

líkamlegri starfsemi og endurkomu (Feucht o.fl., 2016). Hins vegar kemur oft fyrir að iðkendur 

geta ekki uppfyllt þessar væntingar (Kvist, Ek, Sporrstedt og Good, 2005). Óuppfylltar 

væntingar geta tengst minni ánægju á meðan bataferli stendur, en þó getur það breyst með 

tímanum (Sonesson o.fl., 2017). Það getur komið fyrir að íþróttamenn snúi ekki til baka eftir 

meiðsli af ótta við að standa ekki undir væntingum, þrátt fyrir að vera í góðu líkamlegu ástandi 

(Kvist o.fl., 2005).  

5.6 Hræðsla við endurupptöku á meiðslum 

Þegar kemur að endurkomu íþróttamanna er hræðsla á endurupptöku meiðsla algeng 

viðbrögð (T. Bianco, Malo og Orlick, 1999; Kvist o.fl., 2005). Sú hræðsla líkist klinískri hræðslu 

við hreyfingu eða kinesiophobiu, með aukinni hræðslu við meiðsli eykst kinesiophobia 

(Flanigan, Everhart, Pedroza, Smith og Kaeding, 2013; Kvist o.fl., 2005). Hins vegar tengist 

kinesiophobia ekki sársauka því hann er oft lítill í byrjun endurkomu (George o.fl., 2012). 

Munurinn á hræðslu við endurupptök meiðsla og kvíða er sá að kvíðinn íþróttamaður einblínir 

á neikvæðar hugsanir eða hefur áhyggjur af afleiðingum meiðslanna, á meðan hræddur 

íþróttamaður einblínir á meiðslin sjálf. Hræðslan getur haft slæmar afleiðingar á 

lífeðlisfræðilega og andlega þætti íþróttamannsins, sem geta síðar meir haft áhrif á 

niðurstöður bataferlis. Iðkendur geta þá dregið sig í hlé og því ekki komið til baka í íþróttina 

(Hsu, Meierbachtol, George og Chmielewski, 2017; Neblett og Perez, 2010). Hræðslan getur 

haft áhrif á vöðvaþol og vöðvavirkni (Neblett og Perez, 2010) sem leiðir til þess að iðkandi 

beitir vöðvunum sínum á nýjan veg. Hann þorir ekki að beita sér af fullum krafti eins og hann 

hefur gert áður t.d. að fara í tæklingar í fótbolta eða gera stökk í fimleikum, sem getur aukið 

líkurnar á endurupptöku meiðsla (Tagesson og Kvist, 2016; Williams og Andersen, 1998). 
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6 Leiðarvísir um viðbrögð við meiðslum 

Þessi leiðarvísir er stutt samantekt og fjallar um hvernig aðstandendur og þjálfarar geta 

aðstoðað og eflt íþróttamenn sem glíma við meiðsli og andlegar áskoranir sem þeim fylgja. 

6.1 Að kljást við vandráðin viðbrögð 

Það getur reynst íþróttamönnum erfitt að glíma við vandráðin viðbrögð en ýmis inngrip eru til, 

svo sem huglægar aðgerðir, markmiðasetning og slökun (Schwab Reese, Pittsinger og Yang, 

2012). Slökunaraðferðir sem virðast hafa góð áhrif eru stigvaxandi vöðvaslökun og djúp öndun 

(Podlog, Dimmock og Miller, 2011). Smith o.fl. settu fram mikilvægar ábendingar um inngrip 

þegar kemur að þunglyndi, vonleysi, reiði og kvíða. Hér að neðan verður farið yfir þær.  

Þegar einstaklingur sýnir einkenni um þunglyndi er nauðsynlegt að hvetja jákvæða 

sjálfvitund og notast við jákvæðar andlegar æfingar. Þar að auki er mikilvægt að hann sé í góðu 

sambandi við þjálfara og liðsfélaga svo hann finni minna fyrir einmannaleika og einangrun.  

Skýr og mælanleg markmið með stigskiptri endurhæfingu eru nauðsynleg fyrir 

einstakling sem sýnir einkenni um vonleysi. Þá er aftur mikilvægt að hvetja jákvæða 

sjálfsvitund og jákvæðar andlegar æfingar því þær hafa góð áhrif. 

 Nauðsynlegt er að kanna upptök reiðinnar ef einstaklingur finnur fyrir mikilli reiði. Það 

getur leitt í ljós misskilning á milli hans, þjálfara og aðstandenda. Það að greina, leiðbeina og 

að vera með huglægar aðgerðir getur hjálpað honum að losna við neikvæðni og skipta henni 

út fyrir jákvæðni.  

Það er mikilvægt að ekki gera of háar væntingar ef einstaklingur finnur fyrir kvíða. Ef 

endurhæfing er í samræmi við væntingar er líklegt að neikvæðar hugsanir hverfi. Því er 

mikilvægt að gera honum grein fyrir að hann geti framkvæmt markmiðin sín og væntingar eru 

ekki of háar (Smith o.fl., 1990).  

6.2 Skylda þjálfara og liðsfélaga 

Hvort sem íþróttamaður er meiddur eða ekki þarf þjálfari að hafa regluleg samskipti við hann 

um þjálfunaraðferðir. Hann á að vera með gott viðhorf til þess að útkljá vandamál og viðhalda 

góðum brag á milli liðsfélaga, þó verða liðsfélagar einnig að vera duglegir að viðhalda því líka 

(Andrea J. Becker, 2009; Côté og Gilbert, 2009; Smith o.fl., 1990). Viðhorf liðsfélaga til æfinga 

hefur áhrif á alla í liðinu, þeir eiga að veita traust, virðingu og hvatningu. Hugsa þetta sem eina 

heild, samvinna eykur líkurnar á góðri og árangursríkri endurkomu (Hassan o.fl., 2017). 
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6.3 Mikilvægi stuðnings og hvatningar 

Góður stuðningur frá aðstandendum er mikils virði frá upphafi meiðsla yfir í endurkomu. Hann 

ýtir undir glaðlyndi og sjálfstraust íþróttamannsins, aðlögunarhæfni hans og jákvæðara 

sjónarmiði (Theresa Bianco, 2001; T. Bianco og Eklund, 2001). Hvatning getur verið nauðsynleg 

og telja flestir hana vera mikilvægan hluta af endurkomu (Faltstrom o.fl., 2016), hún eflir m.a. 

hámarksgetu og ánægju (Brewer o.fl., 2000; Levy o.fl., 2008). 
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7 Umræður 

Helsta markmið þessa verkefnis var að kanna áhrif íþróttameiðsla á andlega heilsu og brottfall 

ungra íþróttamanna. Ljóst er eftir mikla heimildarleit að íþróttameiðsli hafa töluverð áhrif á 

brottfall og andlega heilsu hvort sem áhrifin eru til skemmri eða lengri tíma. Í þessum kafla 

mun höfundur ræða helstu hluta verkefnins. 

7.1 Algengi meiðsla, stefnum við í ranga átt? 

Á hverju ári verða milljónir ungmenna fyrir íþróttameiðslum. Þegar leitað var að tölum um 

algengi þeirra voru nýjustu rannsóknir yfirleitt að vitna í eldri heimildir t.d. frá árunum 2003 

og 2010 (Conn o.fl., 2003; Kisser og Bauer, 2010). Í ljósi þess þarf að benda á að algengi meiðsla 

getur verið breytt, sem sýnir að þörf er á nýrri rannsóknum sem sýna nýrri tölur. Hefur hlutfall 

meiðsla lækkað? Eru komnar fleiri og betri fyrirbyggjandi aðgerðir? Íslenska rannsóknin frá 

árinu 2015 sýndi að af þeim 206 ungmennum sem æfðu íþróttir höfðu 58,4% verið fjarverandi 

frá æfingum eða keppni vegna íþróttameiðsla, sem er verulega hátt hlutfall. Þá var brottfall 

ungmenna vegna meiðsla 8,4% (Margrét H. Indriðadóttir o.fl., 2015). Með aukinni 

tæknivæðingu og kyrrsetu er ljóst að mörg ungmenni fara mun sjaldnar út að leika sér eða 

stunda íþróttir. Því er nauðsynlegt að efla hreyfingu ungmenna því við vitum að hreyfing á 

yngri árum getur haft áhrif á hreyfingu á eldri árum (Haskell o.fl., 2007; Tammelin o.fl., 2003).  

7.2 Meiðslaáhætta, er vöntun á fleiri fyrirbyggjandi aðgerðum?  

Hægt er að koma í veg fyrir ýmsa þætti í tengslum við meiðslaáhættu svo sem ofþjálfun, 

átraskanir og streitu (Dalton, 1992; Mountjoy o.fl., 2014; Williams og Andersen, 1998). Með 

fyrirbyggjandi aðgerðum er hægt að minnka líkurnar á því að slík vandamál komi upp, t.d. 

markvissa fræðslu um næringarfræði, rétta þjálfun og aðhald. Iðkendur, aðstandendur og 

þjálfarar þurfa að vinna í sameiningu svo árangur verði sem mestur (Hassan o.fl., 2017). Frisch 

o.fl. greindu frá því að meiðslaáhættan er meiri í liðsíþróttum en einstaklings, með 

mismunandi ástæður á bakvið (Frisch o.fl., 2009). Það gæti skýrst af því að það eru fleiri 

óútreiknanlegar breytur í liðsíþróttum. Einstaklingur getur æft af fullum krafti en getur aldrei 

séð fyrir hvað andstæðingurinn eða liðsfélaginn gerir. Áhugavert væri að sjá hlutfall brottfalls 

á milli liðs- og einstaklingsíþrótta, er brottfall meira í einstaklingsíþróttum (minni stuðningur 

frá liðsfélögum) eða liðsíþróttum (fleiri meiðsli)?  
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7.3 Vandráðin viðbrögð, eru til almennilegar fyrirbyggjandi aðgerðir? 

Þegar rýnt er í viðbrögð við meiðslum sést að þau geta verið mismunandi, bæði eðlileg og 

vandráðin (American College of Sports Medicine o.fl., 2006; Smith o.fl., 1990; Walker o.fl., 

2007; D. M. Wiese-Bjornstal, 2010). Það er mikilvægt að skilja mismun á milli einstaklinga og 

viðhorf þeirra til bataferlis, mismunandi meiðsla og bakslaga (Ardern o.fl., 2013; Herring o.fl., 

2012). Tvímælalaust geta viðbrögðin verið tímabundin en einnig varað í lengri tíma, þá verða 

menn að vera viðbúnir fyrir hvaða viðbragði sem er (Clement o.fl., 2015; Kendrick o.fl., 2013; 

Smith o.fl., 1990). Þegar íþróttamenn kljást við vandráðin viðbrögð geta inngrip verið ólík, t.d. 

er hægt að hvetja jákvæða sjálfsvitund, beita huglægum aðgerðum og markmiðasetningu til 

þess að aðstoða þá (Podlog o.fl., 2011; Schwab Reese o.fl., 2012; Smith o.fl., 1990). Í ljósi þess 

er hægt að varpa fram þeim spurningum, er hægt að koma í veg fyrir að slík viðbrögð verði 

vandráðin? Er hægt að greina þau fyrr og þar með auðvelda aðstoð? Hugmynd að 

fyrirbyggjandi aðgerð er netkönnun á vegum þjálfara og íþróttafélagsins. Hún myndi fara fram 

á tveggja vikna fresti og innihalda spurningalista um andlega og líkamlega líðan. Þá er hægt að 

búa til sérstaka vefgátt fyrir sérhvert íþróttafélag. Tilgangur hennar væri þá að auðvelda 

gagnasöfnun á öllum íþróttamönnum og í leiðinni virkja auðvelda leið til þess að fylgjast með 

líkamlegu og andlegu ástandi hvers og eins. Þar að auki geta íþróttafélög veitt aðstandendum 

ítarlegan leiðarvísi um hvernig skal aðstoða íþróttamenn sem glíma við meiðsli og þær 

andlegar áskoranir sem þeim fylgja. Með honum geta foreldrar fylgst betur með og hjálpað til 

við að takast á við vandráðin viðbrögð. Að mestu leyti snýst góð og árangursrík endurkoma um 

samvinnu íþróttamanna við þjálfara, liðsfélaga og fjölskyldu. Allt tvinnast þetta saman því eru 

samskipti milli allra einstaklinga mjög mikilvæg. Andlegi og líkamlegi hlutinn eru báðir jafn 

mikilvægir að góðri og jákvæðari endurkomu (Hassan o.fl., 2017; Smith o.fl., 1990).  

7.4 Brottfall, er hægt að koma í veg fyrir það?  

Ef horft er á brottfall íþróttamanna getur reynst erfitt að koma með fyrirbyggjandi aðgerðir 

þar sem þættir þess eru mismunandi, þó má reyna útkljá sem flesta (Czuppon o.fl., 2014; 

Hassan o.fl., 2017; Langford o.fl., 2009). Stuðningur, hvatning og raunhæfar væntingar eru þar 

fremst í flokki (T. Bianco og Eklund, 2001; Faltstrom o.fl., 2016; Sonesson o.fl., 2017). Þar auki 

er mikilvægt að halda góðum brag innan félagsins, þjálfarar og liðsfélagar verða að vinna sem 

ein heild (Côté og Gilbert, 2009; Hassan o.fl., 2017; Smith o.fl., 1990). Ef upp koma deilur á 

milli þjálfara og íþróttamanns er nauðsynlegt að skilja að brottfall er ekki eina lausnin.           
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Hægt er að ræða við þjálfara um félagsskipti sem úrræði, en þau eru algeng í íþróttum. Þá er 

mikilvægt að halda utan um íþróttamenn svo að þeir gleymast ekki (Cushion o.fl., 2006; Smith 

o.fl., 1990). Meiðslin eiga ekki að hindra íþróttamenn að mæta á æfingar, þá er möguleiki fyrir 

þá að taka þátt í styrktaræfingunum eða að þjálfarinn gefur þeim sérstök verkefni. Þjálfarar 

mega huga meira að andlega hluta leiksins, hann skiptir miklu máli á ferli íþróttamannsins, 

gerir hann að sterkari og betri íþróttamanni (Sonesson o.fl., 2017).  
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Lokaorð 

Þrátt fyrir fleiri fyrirbyggjandi aðgerðir og meðferðir við meiðslum er aldrei hægt að koma 

alveg í veg fyrir að íþróttamaður meiðist því ljóst er að slysin gerast. Hafa þarf í huga að hver 

og einn íþróttamaður er einstakur og sýnir mismunandi viðbrögð. Þá er fyrst og fremst 

mikilvægt að sýna skilning, þolinmæði, stuðning og að hvetja íþróttamanninn áfram til að 

öðlast betra líkamlegt og andlegt ástand. Líkt og hefur komið fram er alltaf hægt að gera betur 

og er von höfundar að íþróttafélög fari að huga meira að andlegu hlið íþróttamannsins.  
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