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Ágrip 

Handknattleiksmenn á hæsta getustigi verða fyrir miklu álagi á sínum ferli. Talsverðar líkur eru á því að 

verða fyrir meiðslum í handknattleik, þá frekar í leikjum en á æfingum. Þau meiðsli sem leikmenn verða 
fyrir á hnjám geta leitt til slitbreytinga með tímanum og á endanum slitgigtar. Slitgigt er algeng hjá fyrrum 

afreksíþróttamönnum. Fyrrum handknattleiksmenn eru í aukinni hættu á að þurfa á liðskiptum í hné að 

halda.  

Gerð var afturskyggn þversniðsrannsókn þar sem tveir spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur. 
Þátttakendur í rannsóknarhópi voru fyrrum handknattleiksmenn á aldrinum 40-79 ára, sem leikið höfðu 

með íslenska landsliðinu í handknattleik. Samanburðarhópur var skipaður af íslenskum karlmönnum 

sem ekki höfðu stundað afreksíþróttir.  

Helstu niðurstöður voru að algengi einkenna í hné er hærra, þó ekki marktækt, meðal fyrrum 
handknattleiksmanna. Meðalalvarleikastig er marktækt hærra meðal fyrrum handknattleiksmanna miðað 

við samanburðarhóp (P=0,009). Marktækt meiri líkur eru á því að hafa alvarleg einkenni í hné ef 

einstaklingur iðkaði handknattleik á hæsta getustigi (OR=2,75). Fyrrum handknattleiksmenn verða 

frekar fyrir meiðslum á hné á sínu æviskeiði en þátttakendur í samanburðarhópi (P=0,002). Auk þess 

sækja þeir sér marktækt meiri heilbrigðisþjónustu, þ.á.m. aðgerðir og sjúkraþjálfun (P<0,0001; 

P<0,0001).  

Einkenni í hnjám eru alvarlegri meðal þeirra sem stundað hafa handknattleik á hæsta getustigi, þrátt 

fyrir að vera ekki algengari. Fyrrum handknattleiksmenn eru í aukinni hættu á að hafa alvarleg einkenni 

í hné eftir að ferlinum lýkur þar sem hnémeiðsli eru algeng í handknattleik.  
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Abstract 

Former elite handball players are subject to high loads during their career. Odds of sustaining injuries 

in handball are high, more so in games than in practice. Injuries to the knee that players sustain can 

lead to degenerative changes over time and finally osteoarthritis (OA). Osteoarthritis is common 
amongst former elite athletes. Former handball players are at higher risk of needing arthroplastic knee 

surgery.  

This is a retrospective cross-sectional research. Subjects in the research group were all former 

handball players aged 40-79, who had played for the Icelandic national handball team. The comparison 
group was comprised of Icelandic males who had never been elite athletes.  

Prevalence of knee symptoms is higher, although not significantly, amongst former elite handball 

players. Average severity score is significantly higher amongst former elite handball players (P=0,009). 

There are significantly higher odds of having severe knee symptoms amongst individuals who were 
former elite handball players (OR=2,75). Former elite handball players suffer more knee injuries than 

subjects in the comparison group (P=0,002). They also seek significantly more healthcare, for example 

surgeries and physical therapy (P<0,0001; P<0,0001).  

Knee symptoms are more likely to be considered severe among former elite handball players, 

although not more prevalent. Former elite handball players are at increased risk of having severe knee 

symptoms after their career has ended, as knee injuries are common in the sport of handball.   
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1 Inngangur  
Handknattleikur er íþrótt sem nýtur sífellt aukinna vinsælda á heimsvísu (Rafnsson o.fl., 2017). Hún er 

tiltölulega lítið rannsökuð miðað við margar aðrar greinar. Flestar þær rannsóknir sem liggja fyrir eru 

komnar vel til ára sinna (Rafnsson o.fl., 2017). Talsvert fleiri meiðsli virðast atvikast í leikjum í 

handknattleik heldur en á æfingum (Rafnsson o.fl., 2017; Krutsch o.fl., 2018; Mónaco o.fl., 2019). Þar 

fyrir utan virðast meiðslatíðni aukast í lok keppnistímabils (Rafnsson o.fl., 2017), þá mögulega vegna 

uppsafnaðrar þreytu og álags á yfirstandandi tímabili. Liðbandatognanir ráða ríkjum og þá gjarnan í 

neðri útlimum (Rafnsson o.fl., 2017; Mónaco o.fl., 2019). Endurtekin meiðsli verða oftast í hnjám og þeir 

leikmenn sem sögu hafa um hnémeiðsli eru líklegri til að verða fyrir meiðslum á hné (Rafnsson o.fl., 
2017; Giroto o.fl., 2017). Bráðameiðsli verða þar að auki oftast í hné (Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl. 

2017; Krutsch o.fl., 2018). Meiðsli vegna ofálags hafa gjarnan áhrif á þátttöku og frammistöðu 

einstaklinga löngu áður en þau greinast (Rafnsson o.fl., 2017). Margir handknattleiksmenn byrja ungir 

að aldri að æfa og keppa með fleiri en einum flokki, sem hefur í för með sér gífurlegt leikja- og 

æfingaálag. Það er því verðugt að velta því fyrir sér hvaða áhrif það kann að hafa seinna á ferlinum og 

ævinni.  

Handknattleikur er íþrótt þar sem miklir kraftar og hraði eru í aðalhlutverki. Hún er einnig gríðarlega 

líkamleg, þar sem mikið er um snertingar og ákefð (Rafnsson, 2010). Handknattleikur gerir því miklar 

kröfur til leikmanna og iðkenda. Leikmenn eru iðulega bæði hávaxnir og þungir (Giroto o.fl., 2017; 

Rafnsson o.fl., 2017; Mónaco o.fl., 2019). Hreyfingar leikmanna fela í sér endurteknar stefnubreytingar, 

hlaup á bæði miðlungshraða og fullum spretti, hopp og lendingar sem gjarnan verða á öðrum fæti. Einnig 

er mikið um snúningshreyfingar hjá leikmönnum (Giroto o.fl., 2017). Gjarnan er leikið á fremur stömu 
undirlagi, iðulega á dúk. Hann gefur leikmönnum mjög gott grip til þess að breyta um stefnu og taka af 

stað sem og bremsa sig af (Olsen o.fl., 2003). Það getur hins vegar sett aukið álag á líkama 

leikmannanna, sér í lagi á neðri útlimi og þar á meðal hnjáliði. Eins og flestir, sem horft hafa á 

handknattleik, sjá þá er mikið um átök milli leikmanna og talsvert um árekstra. Það getur haft í för með 

sér slæmar afleiðingar ef á versta veg fer. Eins og áður hefur sagt, þá eru leikmenn oftar en ekki þungir 

og miklir að burðum sem setur gífurlegt álag á liði. Langir útlimir sem fylgja gjarnan mikilli líkamshæð 

handknattleiksmanna lengja vogarama viðeigandi liða, t.d. hnjáliðarins. Við það verður átak meira og 
kraftar aukast sem um liðinn fara. Það eykur kröfur á stoðkerfið, þar á meðal vöðva, liðbönd og fleira. 

Einnig gæti það aukið líkur á stoðkerfismeiðslum. Í þokkabót er mikið um snertingar leikmanna í 

hreyfingum, t.d. þegar leikmaður fer í uppstökk til að skjóta. Þá fara varnarmenn gjarnan í 

sóknarmanninn bæði fyrir uppstökk og í loftinu til að reyna að trufla skotið. Allt utanaðkomandi áreiti í 

uppstökki, hlaupi og öðrum hreyfingum íþróttarinnar getur aukið líkur á meiðslum. Leikmaður sem verður 

fyrir snertingu þarf að geta brugðist við og beitt líkama sínum á þann hátt að hann meiðist ekki.  

Hraði íþróttarinnar hefur aukist talsvert seinustu árin með ýmsum breytingum á reglum og skipulagi. 

Þar má sem dæmi nefna tilkomu hraðrar miðju sem kemur í veg fyrir þær varnarskiptingar sem áttu sér 

gjarnan stað hér áður fyrr (Rafnsson, 2010). Á sama tíma hafa leikmenn stækkað, þyngst og styrkst. 

Meðalþyngd leikmanna THW Kiel tímabilið 1999-2000 var 91,8kg en 97,1kg á yfirstandandi tímabili 

(2018-2019) (THW Kiel, 2019). Þrátt fyrir það er krafan sú að leikmenn séu hreyfanlegir og snöggir í 
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sínum aðgerðum. Heildarskor leikja, það er fjöldi marka sem skoraður er í leik, hefur í þokkabót farið 

hækkandi með ári hverju. Það gefur ákveðna mynd um það hvernig leikurinn fer fram nú til dags miðað 

við hér á árum áður (Rafnsson o.fl., 2017).  

Það kemur á óvart hversu lítið handbolti hefur verið rannsakaður. Ekki er vitað hvað veldur því 
nákvæmlega. Þær rannsóknir sem til eru nú þegar eru mjög ólíkar og fátt samræmanlegt þeirra á milli 

(Junge o.fl., 2006; Olsen o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017, 

Mónaco o.fl., 2019). Fyrir þær sakir er mjög erfitt að bera saman rannsóknir þó svo að þær taki allar fyrir 

handbolta. Það eru margir þættir sem spila þar inn í. Dæmi um þessa þætti er breytileiki á skilgreiningu 

meiðsla, meiðslaskráningu og hvers konar spurningalistar eru notaðir til þess að skrá meiðsli (Junge 

o.fl., 2006; Olsen o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017, Mónaco 

o.fl., 2019;). Spurningalistar eða matskvaðar eru mjög ólíkir frá einni rannsókn til annarrar, en það eitt 
og sér getur gert rannsóknir mjög ólíkar þó svo að mörg önnur atriði séu keimlík milli þeirra (Junge o.fl., 

2006; Olsen o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017, Mónaco o.fl., 

2019) Það veldur því að niðurstöður rannsóknanna geta orðið ólíkar og gerir það öðrum erfitt fyrir þegar 

kemur að því að bera þær saman við niðurstöður annarra rannsókna. Skilgreining á meiðslum er síðan 

annar þáttur sem er mjög breytilegur, bæði hvað varðar fjarveru og alvarleika (Junge o.fl., 2006; Olsen 

o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017, Mónaco o.fl., 2019). Ólíkt er 

milli rannsókna hvernig skipting meiðsla í flokka er, þ.e.a.s. undir hvaða flokk ákveðin meiðsli falla. 

Gjarnan ræðst það af því hversu lengi leikmaður er frá vegna þeirra meiðsla. Það er mjög ólíkt milli 
rannsókna hvernig fjarvera frá íþróttaiðkun er skilgreind, sérstaklega hvað varðar fjölda daga í fjarveru 

(Junge o.fl., 2006; Olsen o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017; 

Mónaco o.fl., 2019). Ber sumum höfundum ekki saman um það hversu marga daga leikmaður skal vera 

frá iðkun til að meiðslin flokkist hreinlega sem meiðsli.  Annað sem kann að valda misræmi í rannsóknum 

er það hversu mikið fjármagn rannsakendur hafa milli sinna handa. Það getur spilað stórt hlutverk í því 

hvernig rannsóknir eru framkvæmdar og þar af leiðandi hver endanleg gæði þeirra eru. Þar sem ekki 

skortir fjármagn er gjarnan lækna- og sjúkrateymi liðanna, sem taka þátt í rannsókninni, í nánu samstarfi 

við rannsakendur. Það hefur í för með sér miklu nákvæmari skráningu á meiðslum og utanumhald 
(Junge o.fl., 2006; Olsen o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017, 

Mónaco o.fl., 2019). Rannsóknarsnið innan rannsókna sem skoða handknattleik eru oftar en ekki talsvert 

ólík. Einhverjar eru afturskyggnar á meðan aðrar fylgja iðkendum eftir í allt að 2 tímabil og skrá jafnóðum 

öll þau meiðsli sem verða, stór og smá, frá upphafi til enda (Junge o.fl., 2006; Olsen o.fl., 2006; 

Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017, Mónaco o.fl., 2019). Síðast en ekki síst 

er oft mikill breytileiki á stærð þýðis milli rannsókna, sumar rannsóknir taka fyrir heilu deildirnar á meðan 

aðrar skoða stök lið. Svo er oft mikill munur á þýðinu sjálfu. Getustig er oft á tíðum ólíkt meðal leikmanna 
og milli mismunandi deilda, stundum innan rannsóknanna sjálfa. Það gerist sérstaklega ef bornar eru 

saman áhugamanna- og atvinnumannadeildir, þar sem mikill munur er á álagi sem leikmenn verða fyrir.  
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1.1 Álag á handknattleiksmenn  
Mjög áhugavert er að skoða það gríðarlega álag sem leikmenn á þessu hæsta getustigi eru undir. Þar 

ber fyrst að nefna leikjafjölda á hverju tímabili. Tökum sem dæmi leikmann sem leikur á hæsta stigi 
íþróttarinnar, í þýsku úrvalsdeildinni og með einu besta landsliði heims. Í efstu deild í Þýskalandi hefst 

tímabilið í ágúst og stendur fram í júní. Hvert lið leikur 34 leiki á hverju tímabili í deildarkeppni. 

Bikarkeppni fer fram samhliða deildarkeppni en felur þó í sér færri keppnisleiki en deildarkeppnin (DKB 

Handball Bundesliga, 2019). Ef horft er á lið THW Kiel, sigurvegara bikarkeppni þýska 

handknattleikssambandsins árið 2019, þá léku þeir 6 keppnisleiki á leið sinni að sigri. Bestu lið Evrópu 

taka auk þess þátt í svokallaðri Meistaradeild. Sigurvegarar keppninnar árið 2018 var lið Montpellier. 

Léku þeir 10 leiki í riðlakeppni, 1 í umspili, 2 leiki í 16 liða úrslitum, 2 leiki í 8 liða úrslitum og loks 2 leiki 

í úrslitakeppninni. Gera það því alls 19 leiki frá 13. september 2017 til 27. maí 2018 (European Handball 
Federation, 2019). Á hverju ári er ýmist Evrópu- eða heimsmeistaramót í handknattleik. Á fjögurra ára 

fresti eru svo Ólympíuleikar. Þar með er á fjögurra ára fresti um 2 stórmót landsliða að ræða á einu og 

sama keppnistímabilinu, þ.e. Evrópu- eða heimsmeistaramót að vetri og Ólympíuleikar að sumri. Í janúar 

síðastliðnum fór fram heimsmeistarakeppni karla í handknattleik, þar sem Danmörk bar sigur úr býtum. 

Danir léku þar 5 leiki í riðlakeppni, 3 leiki í milliriðli, 1 í undanúrslitum og loks 1 leik í lokaúrslitum. Það 

gera alls 10 leiki en þess má geta að mótið stóð yfir frá 10. til 27. janúar og því leikið gríðarlega þétt á 

mjög stuttum tíma (2019 IHF Men‘s World Championship, 2019). Fyrir utan öll mót og deildarkeppnir er 
einnig fjöldinn allur af landsleikjum á ári hverju, gjarnan er þá um umspilsleiki fyrir stórmót að ræða. 

Einnig koma inn vináttulandsleikir á ári hverju. Stakur leikmaður á efsta getustigi getur því á einu 

keppnistímabili leikið í kringum 70 leiki, ef taldir eru leikir með bæði félags- og landsliði. Fjöldi leikja gefur 

þó einungis upp hluta álags sem fylgir því að vera atvinnumaður í handknattleik. Að undanskyldum 

leikjum er fjöldi æfinga vikulega, bæði lyftinga- og handknattleiksæfingar. Á ofannefndum tölum um 

leikjafjölda á hverju tímabili sést greinilega að leikmaður í fremstu röð verður fyrir gríðarlegu álagi. Því 

er mjög vert að skoða hvaða áhrif þetta kann að hafa á þessa sömu einstaklinga seinna meir sem eiga 

margir hverjir að baki hátt í 20 ára feril í handknattleik á hæsta getustigi.  

Nú nýlega hafa leikmenn fyrst látið almennilega í sér heyra varðandi álag. Virðist þá vera nokkuð 

einróma skoðun meðal leikmanna um að álag sé orðið of mikið. Var þá sett af stað herferð á vegum 

Leikmannasamtaka Evrópu (EHPU). Leikmenn koma nú fram undir myllumerkinu #DontPlaythePlayers 

og er tilgangurinn sá að reyna að varpa ljósi á hið gríðarlega álag sem þeir eru undir. Það má því 
sannarlega segja að ástandið sé orðið slæmt ef leikmenn eru sjálfviljugir farnir að láta í sér heyra vegna 

óánægju með álagið. Því þegar upp er staðið er þetta þeirra vinna og er það þeirra heitasti vilji að fá að 

æfa og leika handknattleik vikulega. Það eru því ýmsar spurningar sem vakna varðandi marga þætti í 

annars vegar þjálfun og hins vegar skipulagi íþróttarinnar á hæsta getustigi.  

 

1.2 Meiðsli í handknattleik  
Leikmenn eru oftar en ekki harðir í horn að taka og miklir naglar. Það hefur í för með sér að þeir eru ef 
til vill líklegri til að bíta á jaxlinn og hunsa meiðsli þegar þau henda þá, sama hversu væg eða alvarleg 

þau kunna að vera. Það má því vel vera að það geti haft í för með sér umtalsverð áhrif til lengri tíma. 
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Smávægileg einkenni sem leikmaður kann að túlka sem eðlilegan verk geta verið alvarlegri en hann 

heldur í fyrstu. Með því að þjösnast á meiðslum getur það leitt til versnunar á ástandi og að lokum til 

skerðinga á mörgum sviðum. Það gæti haft mjög neikvæð áhrif á færni, þátttöku og lífsgæði almennt.  

Þegar meiðsli í handbolta eru skoðuð eru þau sem flokkast sem bráðameiðsli algengari í 
keppnisleikjum miðað við á æfingum (Krutsch o.fl., 2018; Monaco o.fl., 2019). Þar geta margir þættir 

spilað inn í, t.d. að ákefð er almennt miklu meiri í leikjum en á æfingum (Mónaco o.fl., 2019). Hné eru 

næstalgengasti staðurinn til að hljóta bráðameiðsli í handknattleik (Giroto o.fl., 2017). Einnig er það sá 

líkamspartur sem verður næst oftast fyrir álagsmeiðslum í handknattleik á eftir axlarliðnum (Giroto o.fl., 

2017). Líkur á álagsmeiðslum virðast aukast ef leikjum í hverri viku er fjölgað um 1 og ef leikmenn eru 

með sögu um fyrri meiðsli. Einnig er leikmaður í allt að 2,5x meiri hættu á að verða fyrir nýjum 

álagsmeiðslum ef hann er með sögu um fyrri meiðsli (Giroto o.fl., 2017). Aukið æfingaálag getur haft í 
för með sér alvarlegar afleiðingar, t.d. bráðameiðsli. Þar tengist aukinn æfingatími við bráðameiðsli. Ein 

klukkustund umfram venjulegan æfingatíma í hverri viku virðist geta aukið líkur um allt að 9% að 

meðaltali á nýjum alvarlegum meiðslum (Giroto o.fl., 2017).  

Af öllum meiðslum eru meiðsli í neðri útlimum algengust, þar sem tognanir á liðum og liðböndum eru 
algengust (Monaco o.fl., 2019). Horna- og línumenn virðast vera líklegri til að verða fyrir meiðslum á hné 

og hljóta brjóskskaða (Monaco o.fl., 2019). Mögulega eru línumenn í aukinni hættu vegna þess að þeir 

eru iðulega þyngri og meiri um sig en leikmenn í öðrum leikstöðum. Einnig eru þeir líklegir til að verða 

fyrir árekstrum og hnjaski í öllu því hnoði sem felst í þeirra leikstíl. Mikið er um snúningshreyfingar í 

þeirra leikstíl, sérstaklega í sóknarleiknum, sem gerir miklar kröfur til neðri útlima og þar á meðal 

hnjáliðarins. Hornamenn eru hins vegar meira í hlaupum upp og niður völlinn, sem og uppstökki inn úr 

horni sem endar yfirleitt með lendingu á gólfinu. Gjarnan þurfa þeir að smeygja sér framhjá 

varnarmanninum þegar þeir fara í gegnumbrot sem getur aukið líkur á árekstrum milli þessara tveggja 
leikmanna og hefur það í för með sér hættu á meiðslum á neðri útlimum.  

 

1.3 Álagseinkenni í hnjám handknattleiksmanna  
Þjálfun á meðalálagi virðist ekki hafa slæm áhrif á hné, en íþróttir sem fela í sér mikið álag og mikla 

krafta á liði geta valdið áverkum á mjúkvefi (Lefèvre-Colau o.fl., 2016). Þeir áverkar geta í framhaldi 

valdið slitbreytingum. Handknattleikur er t.d. ein þeirra íþrótta sem talin er tengjast auknu algengi 

slitgigtar (Lefèvre-Colau o.fl., 2016). Hreyfing undir stýrðu álagi getur samt sem áður haft afskaplega 
jákvæð áhrif á marga líkamlega þætti og heilsu almennt. Handknattleikur felur í sér tíðar 

stefnubreytingar, endurteknar hreyfingar og háorkuálag á t.d. hné einstaklinga. Meiðsli eru þar fyrir utan 

algengari í íþróttum þar sem mikið er um snertingar. Breytingar sem sjást með myndgreiningu, líkt og 

breinnabbar, virðast einnig vera algengari hjá fyrrum afreksíþróttamönnum (Lefèvre-Colau o.fl., 2016).  

Einn algengasti staður þar sem klínísk einkenni slitgigtar greinast eru í hné (Iosifidis o.fl., 2015). 

Talsverð tenging virðist vera milli líkamsþyngdarstuðuls (BMI) og breytinga á myndgreiningum (Iosifidis 

o.fl., 2015). Handknattleiksmenn eru iðulega þungir og miklir, sem hefur í för með sér aukna krafta og 

álag. Skaði á liðbönd og bein er gjarnan talinn vera forspárgildi fyrir slitgigt hjá íþróttamönnum, en 

niðurbrot brjósks verður gjarnan við áverka á mjúkvefi hnés. Einnig geta álagsfletirnir breyst og álagið 
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samfara því, en það gæti valdið skemmdum í framhaldi af því. Oft er haldið fram að erfitt sé að slíta 

heilbrigðu brjóski því liðir eru nokkuð aðlögunarhæfir hvað varðar álag. Algengi slitgigtar hefur mælst 

hærra hjá afreksíþróttamönnum (15,6 – 36,6%) m.v. almenning (14,4 – 23,9%) (Gouttebarge o.fl., 2015; 

Iosifidis o.fl., 2015). Oft er tilkoma slitgigtar talin tengjast þeim meiðslum sem íþróttamenn hafa orðið 

fyrir á sínum ferli. Einnig getur það haft áhrif hvaða meðferð var veitt við þeim og hvernig hún gekk fyrir 

sig.  

Þegar fyrrum handknattleiksmenn eru skoðaðir eru allt að því 82% hærri líkur á því að þeir hafi slitgigt 

í hné þegar leiðrétt er fyrir aldri, m.v. samanburðarhóp (Tveit o.fl., 2012). Nokkuð sterk tengsl eru milli 

þess að stunda háorkuíþrótt og að hafa slitgigt í hné. Áverkar á fremra krossband og/eða liðþófa í hné 

eru algengir í slíkum greinum, sem getur haft mikið um það að segja hvort einstaklingur fái slitgigt eður 

ei (Tveit o.fl., 2012). Hugsanlega eru allt að því tvöfalt meiri líkur á því að fyrrum afreksmenn í handbolta 
þurfi á liðskiptum í hné að halda seinna meir (Tveit o.fl., 2012). Tengsl eru milli mjúkvefjaáverka og 

slitgigtar hjá þeim sem stundað hafa háorkuíþrótt eins og handknattleik, getur það stafað af mörgum 

ástæðum svo sem snertingum og árekstrum við aðra leikmenn (Tveit o.fl., 2012). Mjúkvefjaáverkar á 

hné geta auk þess valdið vandamálum upp í mjöðm, með því að hafa neikvæð áhrif á lærvöðva sem 

tengjast bæði mjaðmar- og hnjálið (Tveit o.fl., 2012).  

 

1.4 Álagseinkenni í hnjám meðal almennings sem stundar ekki 
keppnisíþróttir 

Ef skoðuð eru álagseinkenni í hnjám meðal almennings út frá sjónarhorni slitgigtar má sjá að það er 

algengt hnattrænt vandamál (Hurley o.fl., 2018). Nánar tiltekið er það algengasta liðavandamál á 
heimsvísu (Glyn-Jones o.fl., 2015). Woolf og Pfleger (2003) spáðu því að slitgigt yrði fjórða leiðandi 

orsök líkamlegrar skerðingar fyrir árið 2020. Meiri samhljómur hefur myndast hvað varðar óhagkvæma 

verkun krafta á lið sem er viðkvæmur fyrir slíkum kröftum (Glyn-Jones o.fl., 2015). Það eru ýmsir þættir 

sem þar spila inn í líkt og aldur, þyngd, beinþéttni, erfðir og fleira og geta þeir allir aukið líkur á slitgigt. 

Einnig er líffræðileg uppbygging líkama hvers og eins þáttur sem getur stuðlað að slitgigt. Hreyfingarleysi 

getur haft neikvæð áhrif á þyngd og beinþéttni. Munurinn á þeim sem annars vegar stunda 

keppnisíþróttir og hins vegar ekki, er að orsakir slitgigtar geta verið ólíkar. Orsakir handknattleiksmanna 

eru ræddar bæði hér að ofan og neðan.  

1.5 Afleiðingar fyrri meiðsla í hnjám (slitbreytingar) 
Langur keppnisferill er hugsanlegur áhættuþáttur fyrir slitgigt, t.d. vegna fleiri meiðsla (Kujit o.fl., 2012). 

Meira púður ætti að setja í að sporna gegn slitgigt þar sem það er óviðsnúanlegt ástand og getur haft í 
för með sér umtalsverðar skerðingar. Það að skadda liðþófa eða slíta fremra krossband getur aukið líkur 

á að fá slitgigt allt að tífalt (Kujit o.fl., 2012).  

Keppendur í handbolta eru í aukinni hættu á að verða fyrir háorkuálagi og tognunum á liðum 

(Kettunen o.fl., 2001). Hjá fyrrum iðkendum er líklegra að um skerðingu sé að ræða í hnjám en hjá þeim 
sem ekki stunduðu íþróttir. Þeir sem hlotið hafa liðbanda- og/eða liðþófaskaða lýsa yfirleitt meiri 

skerðingu á sinni heilsu (Kettunen o.fl, 2001). Fyrri hnémeiðsli eru einmitt áhættuþáttur fyrir 
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endurteknum slíkum meiðslum (Kettunen o.fl., 2001). Það út af fyrir sig gæti útskýrt slitgigt í hnjám 

margra sem stunda eða stunduðu slíkar íþróttir. Þar af leiðandi ætti að ráðleggja þeim sem leggja skóna 

á hilluna hvernig lifa má sem  heilbrigðustum lífsstíl í framhaldi þess, eftir að íþróttaferlinum er lokið. 

Forvarnarstarf gæti t.d. dregið úr einkennum slitgigtar og mögulega hægt á versnun hennar 

(Gouttebarge o.fl., 2015). World Health Organization (WHO) lýsir því yfir að mikilvægt sé að huga að 

heilsu þeirra einstaklinga sem eru að fara á eftirlaun eða hætta í vinnu (Gouttebarge o.fl., 2015). Það 

sama á að gilda um íþróttafólk við lok ferils þeirra. Til dæmis væri hægt að koma upp einhvers konar 
kerfi eða búa til ferli sem gæti stuðlað að því. Þar gætu komið inn sjúkraþjálfara- og læknateymi liðanna 

sem einstaklingarnir ljúka ferli sínum hjá. Meta þarf líkamlegt ástand leikmannanna á þessum 

tímapunkti, því við tekur næsti kafli þeirra lífs. Það er kaflinn sem felur ekki lengur í sér iðkun íþrótta á 

hæsta getustigi. Fyrst og fremst ber að hafa í huga heilsu leikmannanna í framhaldi þess sem ferlinum 

lýkur. Með réttri greiningu á líkamlegu ástandi væri hægt að stýra einstaklingum í viðeigandi 

áframhaldandi þjálfun. Ef um meiðsli eða einkenni er að ræða sem þurfa á meðhöndlun að halda væri 

hægt að koma leikmönnum í þann farveg að sú meðhöndlin fáist. Einnig gæti það skipt miklu máli að 

haldið sé vel utan um meiðsli leikmanna á meðan ferli þeirra stendur. Þetta gæti jafnvel orðið til þess að 
komið væri tímanlega auga á snemmbæra slitgigt eða á þá sem eru í hættu á að þróa með sér slitgigt. 

Allt þetta myndi stuðla að því að leikmenn lifi við sem mest lífsgæði það sem eftir er ævi þeirra. Þannig 

væri með besta móti hægt að lágmarka afleiðingar afreksíþróttaferils og leiðbeina um að stunda 

reglulega hreyfingu sem hæfir hverjum og einum.  

 

1.6 Skráning álagsmeiðsla 
Rannsóknir hafa mismunandi skráningarkerfi og matskvarða til að skrá meiðsli leikmanna. Sumar nota 
til að mynda leik- og þjálfaraskýrslur, þar sem greining meiðsla er gjarnan framkvæmd með aðstoð 

lækna og/eða sjúkraþjálfara (Olsen o.fl., 2006). Það er auk þess ýmist hvort rannsóknir skrá öll meiðsli 

sem henda leikmenn eða eingöngu þau meiðsli sem valda fjarveru frá iðkun, en það virðist sem flestar 

rannsóknir geri kröfur um að meiðsli valdi fjarveru frá iðkun (Junge o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; 

Giroto o.fl., 2017; Mónaco o.fl., 2019). Þetta veldur erfiðleikum við samanburð niðurstaða rannsókna á 

þessu sviði. Á einhvern hátt þyrfti að vera hægt að framkvæma rannsóknir víða um heiminn með nokkuð 

svipuðu móti. Einföld leið væri að allir myndu nota sama skráningarkerfið, t.d. spurningalista. Einnig þarf 

að liggja fyrir hver markmið rannsókna eru nákvæmlega, hvort það er að meta einkenni og áhrif þeirra 
líkt og í þessari rannsókn eða einfaldlega halda úti skráningu fyrir öll þau meiðsli sem einstaklingur 

verður fyrir. Vissulega verður þannig til gagnagrunnur yfir þau meiðsli sem leikmaður eða -menn verða 

fyrir og þau gögn er hiklaust hægt að notast við til þess að skoða ástand fyrrum leikmanna.  

Fáar rannsóknir hingað til hafa metið áhrif meiðsla eða einkenna á frammistöðu eða þátttöku 
einstaklinganna. Til þess þarf meiri eftirfylgni og stöðugt eftirlit ásamt skráningu. Þar kemur inn OSTRC 

Overuse Injury spurningalistinn frá Oslo Sports Trauma Research Center (Clarsen o.fl., 2012). Var hann 

hannaður til þess að skrá með betra móti álagseinkenni í íþróttum heldur en hefur verið mögulegt hingað 

til.  
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1.7 Hreyfing fullorðinna 
Lýðheilsustöð mælir með því að fullorðnir einstaklingar hreyfi sig minnst 30 mínútur daglega og á 

hreyfingin að vera miðlungserfið (Lýðheilsustöð, 2008). Einnig mælir hún með því að til viðbótar sé 
stunduð erfið hreyfing í það minnsta tvisvar sinnum í viku (Lýðheilsustöð, 2008). Þetta stuðlar að bættri 

heilsu, t.d. viðheldur hreyfingin vöðva- og beinmassa. Stórt atriði sem má ekki gleymast í þessu öllu 

saman er félagslegi þáttur hreyfingar. Það má gera ráð fyrir því að fyrrum handknattleiksmenn sem eru 

vanir því félagslífi sem fylgir íþróttaliðum sækist í áframhaldandi félagslíf þegar ferlinum lýkur. Viðheldni 

er að öllum líkindum betri ef einstaklingarnir standa ekki einir í því að sinna heilsu sinni með 

reglubundinni hreyfingu. Að leikslokum er það ástundunin sem skiptir máli og að hreyfingin haldi áfram 

að vera stór þáttur í lífi fyrrum leikmannanna þegar ferlinum er lokið. Vert er því að velta því fyrir sér 

hvort ferill sem handknattleiksiðkandi á hæsta getustigi getur haft áhrif á magn reglubundinnar 
hreyfingar. Það mögulega stafað af einkennum í hné sem hindra einstaklinga í þátttöku á reglubundinni 

hreyfingu.  

 

1.8 Markmið rannsóknar 
Markmiðið er fyrst og fremst að kanna umfang og magn álagseinkenna hjá fyrrum afreksmönnum í 

handknattleik og samaburðarhópi sem ekki hefur stundað afreksíþróttir. Er það gert með notkun OSTRC 

spurningalistans. Hefur hann verið notaður í öðrum rannsóknum, þar á meðal einni hérlendis (Elís Þór 
Rafnsson, munnleg heimild, 18. mars 2019). Með það til hliðsjónar var hugsað til þess að mögulega 

væri hægt að nýta niðurstöður beggja þessara rannsókna og bera þær saman að einhverju leyti. Að 

öðru leyti gætu niðurstöður þessarar rannsóknar rutt veginn og skapað ný tækifæri á þessu sviði. 

Ætlunin var að reyna að samræma rannsóknirnar tvær að einhverju leyti, þ.e. með því að nota sama 

spurningalistann. Þrátt fyrir smávægilega aðlögun í þessari rannsókn er spurningalistinn í grunninn sá 

sami. Þar af leiðandi ættu niðurstöður hennar að vera nokkuð samræmanlegar öðrum rannsóknum sem 

notast hafa við sama spurningalista.  

Þegar álag leikmanna er kannað vakna ýmsar spurningar. Á þeim tölum um leikjafjölda á tímabili 

hverju sést greinilega að leikmaður í fremstu röð verður fyrir gríðarlegu álagi, en í þokkabót verður að 

hafa í huga allan þann fjölda æfinga sem fer fram milli leikja. Því er mjög mikilvægt að skoða hvaða áhrif 

þetta kann að hafa á þessa sömu einstaklinga sem eiga margir hverjir að baki hátt í 20 ára feril í 
handknattleik á hæsta getustigi. Ætlunin er því að sjá hvar þessir fyrrum handknattleiksmenn standa í 

dag miðað við samanburðarhóp og hver einkenni þeirra í hné eru. 

 

1.9 Rannsóknarspurningar 
1. Er munur á algengi og alvarleikastigi einkenna í hnjám hjá fyrrum afreksmönnum í 

handknattleik borið saman við samanburðarhóp?  

2. Er munur milli aldurshópa hvað varðar algengi og alvarleikastig einkenna frá hnjám?  
a. Bæði innan hópanna tveggja út af fyrir sig og milli hópanna. 

b. Er einhver sérstakur hópur í þýðinu sem kemur greinilega verr út en aðrir 
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3. Eru fleiri í hópi handboltamanna sem gangast undir liðskipti á hné heldur en í 

samanburðarhópi? 

4. Sækja handboltamenn meiri heilbrigðisþjónustu en samanburðarhópur? 

5. Stunda handboltamenn frekar reglubundna hreyfingu en samanburðarhópur? 
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3.1 Ágrip 
Handknattleiksmenn á hæsta getustigi verða fyrir miklu álagi á sínum ferli. Talsverðar líkur eru á því að 

verða fyrir meiðslum í handknattleik, þá frekar í leikjum en á æfingum. Þau meiðsli sem leikmenn verða 
fyrir á hnjám geta leitt til slitbreytinga með tímanum og á endanum slitgigtar. Slitgigt er algeng hjá fyrrum 

afreksíþróttamönnum. Fyrrum handknattleiksmenn eru í aukinni hættu á að þurfa á liðskiptum í hné að 

halda.  

Gerð var afturskyggn þversniðsrannsókn þar sem tveir spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur. 
Þátttakendur í rannsóknarhópi voru fyrrum handknattleiksmenn á aldrinum 40-79 ára, sem leikið höfðu 

með íslenska landsliðinu í handknattleik. Samanburðarhópur var skipaður af íslenskum karlmönnum 

sem ekki höfðu stundað afreksíþróttir.  

Helstu niðurstöður voru að algengi einkenna í hné er hærra, þó ekki marktækt, meðal fyrrum 
handknattleiksmanna. Meðalalvarleikastig er marktækt hærra meðal fyrrum handknattleiksmanna miðað 

við samanburðarhóp (P = 0,009). Marktækt meiri líkur eru á því að hafa alvarleg einkenni í hné ef 

einstaklingur iðkaði handknattleik á hæsta getustigi (OR = 2,75). Fyrrum handknattleiksmenn verða 

frekar fyrir meiðslum á hné á sínu æviskeiði en þátttakendur í samanburðarhópi (P = 0,002). Auk þess 

sækja þeir sér marktækt meiri heilbrigðisþjónustu, þ.á.m. aðgerðir og sjúkraþjálfun (P < 0,0001; P < 

0,0001).  

Einkenni í hnjám eru alvarlegri meðal þeirra sem stundað hafa handknattleik á hæsta getustigi, þrátt 

fyrir að vera ekki algengari. Fyrrum handknattleiksmenn eru í aukinni hættu á að hafa alvarleg einkenni 

í hné eftir að ferlinum lýkur þar sem hnémeiðsli eru algeng í handknattleik.  
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3.2 Inngangur 
Handknattleiksmenn á hæsta getustigi verða fyrir gífurlegu álagi á sínum ferli. Leikmaður í fremstu röð 

getur tekið leikuð í kringum 70 keppnisleiki á tímabili hverju (DKB Handball Bundesliga, 2019; European 
Handball Federation, 2019; 2019 IHF Men‘s World Championship, 2019). Leikmenn eru bæði gríðarlega 

sterkir og þungir og íþróttin setur miklar kröfur á líkama þeirra (Olsen o.fl., 2003; Iosifidis o.fl., 2015; 

Lefèvre-Colau o.fl., 2016; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017; Monaco o.fl., 2019; THW Kiel, 2019). 

Meiðslatíðni er hærri í leikjum en á æfingum (Rafnsson o.fl., 2017; Krutsch o.fl., 2018; Mónaco o.fl., 

2019). Endurtekin meiðsli verða gjarnan í hnjám og ef handknattleiksmenn hafa sögu um hnémeiðsli 

eru þeir líklegri til að verða fyrir hnémeiðslum (Kettunen o.fl., 2001; Rafnsson o.fl., 2017; Giroto o.fl., 

2017). Algengt er að leikmenn verði fyrir meiðslum á hné í handknattleik, bæði bráða- og álagsmeiðslum 

(Giroto o.fl., 2017). Íþróttir, líkt og handknattleikur, hafa því miður oft í för með sér áverka á mjúkvefi 
(Kettunen o.fl., 2001; Tveit o.fl., 2012; Lefèvre-Colau o.fl., 2016; Monaco o.fl., 2019). Þau meiðsli geta 

með tímanum valdið slitbreytingum og jafnvel slitgigt (Kujit o.fl. 2012; Tveit o.fl., 2012; Lefèvre-Colau 

o.fl., 2016). Alvarleg meiðsli eins og krossbandaslit eða liðþófameiðsli í hné geta haft í för með sér mikið 

aukna hættu á þróun slitgigtar (Kujit o.fl., 2012; Tveit o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt að slitgigt í hnjám 

er algengari meðal fyrrum afreksíþróttamanna, t.d. handknattleiksmanna (Gouttebarge o.fl., 2015; 

Iosifidis o.fl., 2015). Algengi slitgigtar meðal fyrrum afreksíþróttamanna hefur mælst allt að því 36,6% 

(Gouttebarge o.fl., 2015). Fyrrum handknattleiksmenn eru með allt að því 82% hærri líkur á því að þeir 
hafi slitgigt í hné miðað við þá sem ekki stunduðu íþróttina (Tveit o.fl., 2012). Að auki getur lengri 

keppnisferill aukið hættuna á slitgigt meðal íþróttafólks (Kujit o.fl., 2012). Fyrrum handknattleiksmenn 

eru þar fyrir utan í talsvert aukinni hættu á að þurfa á liðskiptum að halda í hné (Tveit o.fl., 2012).  

 

Skráning meiðsla í rannsóknum sem tekið hafa fyrir handknattleik er mjög breytileg (Junge o.fl., 2006; 

Olsen o.fl., 2006; Langevoort o.fl., 2007; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017; Monaco o.fl., 2019). 

Nýlega var hannaður spurningalisti sem ætlað er að skrá með betra móti álagseinkenni í íþróttum en 

mögulegt hefur verið fram til þessa. Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire 
var því hannaður og hefur verið notaður í rannsóknum til þess að meta áhrif einkenna eða meiðsla á 

frammistöðu þátttakenda (Clarsen o.fl., 2012).   

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna umfang og magn álagseinkenna í hné meðal fyrrum 

afreksmanna í handknattleik og samanburðarhóps. Einkennin voru metin með tilliti til magns einkenna 

og áhrifa á þátttöku í hreyfingu. Einnig var skoðað hvort fyrrum afreksmenn sæki meiri 

heilbrigðisþjónustu en þeir sem ekki hafa stundað handknattleik á hæsta getustigi.  
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3.3 Efni og aðferðir 
Þátttakendur 

Þátttakendum var skipt í rannsóknar- og samanburðarhóp. Rannsóknarhópurinn samanstóð af 

fyrrverandi afreksíþróttamönnum í handknattleik karla á Íslandi á aldrinum 40-79 ára, sem leikið höfðu 

með íslenska landsliðinu í handknattleik. Samanburðarhópurinn samanstóð af íslenskum karlmönnum 

(40-79 ára) sem ekki hafa stundað afreksíþróttir, þ.e. hafa hvorki verið í landsliðum neinnar 

íþróttagreinar né keppt erlendis með liðum í efstu deildum. Nöfn og kennitölur fyrrverandi 
landsliðsmanna í handknattleik á aldrinum 40-79 ára voru fengin frá Handknattleikssambandi Íslands 

(HSÍ) (n=167). Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands bar kennitölur saman við símaskrá og fann 

heimilisföng og símanúmer þátttakenda. Félagsvísindastofnun tók úrtak samanburðarhóps (n=300) úr 

Þjóðskrá sem var parað við rannsóknarhópinn m.t.t. aldurs og fann heimilisföng og símanúmer þessa 

hóps. 

 

Heildarfjöldi í úrtaki voru 462 og þar af voru 174 sem tóku þátt (mynd 1). Í rannsóknarhópi voru 84 
þátttakendur og í samanburðarhópi voru 90 þátttakendur. 5 manns uppfylltu ekki skilyrði þess að vera í 

samanburðarhópi, þ.e. þeir höfðu verið í landsliði eða atvinnumennsku einhverrar íþróttagreinar og því 

var lokafjöldi í samanburðarhópi 85 manns.  

 

(hér kemur mynd 1) 

 

Mælitæki 

Spurningalisti um bakgrunn þátttakenda: Inniheldur grunnupplýsingar og upplýsingar sem leiðrétta þarf 

fyrir við úrvinnslu gagna svo sem: (1) atvinna (kyrrsetuvinna, erfiðsvinna, blönduð vinna), (2) skipulögð 

hreyfing í dag (hvers konar hreyfing og hve oft í viku, engin hreyfing), (3) íþróttaþátttaka áður fyrr 

(íþróttagrein, keppnisíþróttir, landslið eða atvinnumennska erlendis og hve lengi), (4) fyrri 

stoðkerfismeiðsli sem hafa haft áhrif á þátttöku í æfingum og keppni (ökkli, hné, mjöðm, mjóbak, öxl), 
(5) áhrif stoðkerfiseinkenna á daglegt líf, (6) hvort viðkomandi þurfi að taka lyf vegna einkenna frá hné, 

mjóbaki eða öxl, eða sé með gervilið, (7) hæð og þyngd (F.skj. 2). 

 

OSTRC spurningalistinn: Listinn hefur verið notaður í mörgum rannsóknum á íþróttafólki m.a. nokkrum 

hér á landi (Rafnsson o.fl., 2017). Þessi spurningalisti inniheldur 4 spurningar um áhrif 

stoðkerfiseinkenna á virkni þátttakenda fyrir hvern líkamshluta sem skoðaður verður (hné, mjóbak, öxl). 

Spurt var um síðastliðnar tvær vikur. Spurt var um: (1) erfiðleika með hreyfingu vegna einkenna 

frá  viðkomandi lið, (2) hve mikið hafi þurft að draga úr hreyfingu vegna einkennanna, (3) hve mikið 
einkennin hafi haft áhrif á frammistöðu við hreyfingu og (4) hve mikla verki viðkomandi hefur upplifað í 

tengslum við þátttöku í hreyfingu. Hver spurning hefur 4-5 svarmöguleika. Spurningalistinn er hugsaður 

fyrir keppnisfólk þannig að orðalag spurningalistans var lagað að þýði rannsóknarinnar (F.skj. 3). 
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Framkvæmd 

Rannsóknin var afturskyggn þversniðsrannsókn þar sem tveir spurningalistar voru lagðir fyrir 
þátttakendur í gegnum síma (F.skj. 2&3). Áður en símtöl hófust voru kynningarbréf send í pósti til 

einstaklinganna í úrtakinu til þess að upplýsa þá um markmið og framkvæmd rannsóknarinnar (F.skj. 

1). Þegar hringt var í þátttakendur var rannsóknin kynnt og þeir spurðir hvort þeir vildu taka þátt í 

rannsókninni. Svörun spurningalista var metin sem jafngildi upplýsts samþykkis.  Leyfi fékkst fyrir 

rannsókninni frá Vísindasiðanefnd (VSN-18-104) og samþykki frá Persónuvernd.  

 

Rannsóknin var unnin að hluta til með tveimur öðrum meistaranemum í deild sjúkraþjálfunar við Háskóla 
Íslands. Gagnasöfnun var sameiginleg ásamt tölfræðiúrvinnslu. Að öðru leyti var framkvæmd sjálfstæð 

milli einstaklinga.  

 

Tölfræði  

Notast var við Excel (útgáfu 16.20) til þess að safna saman gögnum úr spurningalistunum tveimur og 

var grunnúrvinnsla úr þeim framkvæmd þar. Þar á meðal voru reiknuð öryggismörk og staðalfrávik fyrir 

viðeigandi þætti, auk þess sem gröf voru sett upp. Gögn voru því næst færð yfir í SAS Enterprise Guide 

7.1. Notast var við SAS Enterprise Guide 7.1 (SAS Institute Inc, Cary, North Carolina) fyrir eftirfarandi 

þætti. Til að bera saman lýsandi tölfræði fyrir hópana tvo var notað t-próf tveggja óháðra úrtaka (e. two 

sample t-test). Var það gert til að bera saman hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðul (BMI) milli hópa. 

Einnig var það gert fyrir nokkrar spurningar úr hinum almenna spurningalista, t.d. tíðni fyrri hnémeiðsla, 

tíðni aðgerða og sjúkraþjálfunar milli hópanna tveggja. Dreifigreining (e. analysis of variance (ANOVA)) 
var notuð til að skoða algengi og alvarleikastig (e. severity score) annars vegar milli hópa og hins vegar 

aldursflokka innan þeirra. Notuð var tvíkosta aðhvarfsgreining (e. logistic regression) til þess að skoða 

samband einkenna og þyngdar milli hópanna tveggja hvað varðar einkenni frá hné. Notast var við 95% 

öryggismörk og p-gildi var sett sem P<0,05. 
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3.4 Niðurstöður 
Samanburður á lýsandi þáttum milli fyrrum landsliðsmanna í handknattleik og samanburðarhópi er settur 

fram í töflu 1. Fyrrum landsliðsmenn í handknattleik mældust marktækt hærri (P<0,0001), þyngri 
(P<0,0001) og með hærri líkamsþyngdarstuðul (BMI) (P=0,04) en þátttakendur í samanburðarhópi.   

 

(hér kemur tafla 1) 

 

Algengi einkenna og alvarleiki þeirra 

Algengi: 

Hjá yngstu þátttakendum er algengi hærra í rannsóknarhópi eins og sjá má á mynd 2. Næstu tveir 

aldursflokkar sýna að algengi er áfram hærra í rannsóknarhópi. Áhugavert er að sjá að í elsta 
aldursflokknum snýst það svo við, þar sem algengi er hærra í samanburðarhópi. Reyndist hvorki vera 

marktækur munur milli hópa (P=0,12) né á milli aldursflokka (P=0,78).   

 

(hér kemur mynd 2) 

 

Meðal alvarleikastig einkenna:  

Meðalalvarleikastig einkenna var hærra meðal rannsóknarhóps í yngstu þremur aldursflokkunum, líkt 

og sást á algengi einkenna. Aftur kom samanburðarhópur verr út í elsta aldursflokknum eins og sést á 

mynd 3. Marktækur munur var á alvarleikastigi einkenna frá hnjám milli rannsóknar- og 

samanburðarhóps (P=0,009), en ekki á milli aldursflokka (P=0,74). Að auki reyndist rannsóknarhópur 

hafa 2,75 sinnum hærri líkur á því að vera með alvarleg einkenni í hné miðað við samanburðarhóp þegar 
leiðrétt er fyrir þyngd (OR=2,75; 95% CI: 1,16-6,54; P = 0,0219).   

 

(hér kemur mynd 3) 

 

Fyrri meiðsli  

Einungis 5 (6,0%) af þátttakendum í rannsóknarhópi sögðust aldrei hafa hlotið nein meiðsli á sínu 

æviskeiði á móti 36 (42,4%) af þátttakendum í samanburðarhópi (mynd 4).  52 (61,9%) þátttakenda í 

rannsóknarhópi sögðust hafa hlotið hnémeiðsli á einhverjum tímapunkti í lífi sínu á móti 32 (37,7%) í 

samanburðarhópi. Reyndist vera marktækur munur milli hópanna tveggja (P=0,002). Hnémeiðsli eru 

langalgengust af öllum meiðslum meðal þátttakenda í rannsókninni.  

 

(hér kemur mynd 4) 
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Heilbrigðisþjónusta  

Af þeim 84 sem voru í rannsóknarhópi voru 11 (13,1%) með gervilið í hné á meðan einungis 1 (1,2%) 

af 85 í samanburðarhópi hafði gengist undir liðskipti í hné. Marktækt fleiri þátttakendur í rannsóknarhópi 

(60 af 84, 71,4%), en samanburðarhópi (19 af 85, 22,4%)  höfðu gengist undir einhvers konar aðgerð á 
einhverjum tímapunkti (P<0,0001) (mynd 5). Af fyrrum landsliðsmönnum í handknattleik höfðu 57 af 84 

(67,9%) verið í sjúkraþjálfun á einhverjum tímapunkti, á meðan 31 af 85 (36,5%) þátttakendum í 

samanburðarhópi höfðu farið í sjúkraþjálfun. Reyndist vera marktækur munur þar á (P<0,0001). 19 

(22,6%) fyrrum landsliðsmenn höfðu fengið sterasprautur, í einhvern líkamshluta,  á einhverjum 

tímapunkti, á meðan enginn í samanburðarhópi hafði fengið slíka meðferð.  

 

(hér kemur mynd 5) 

 

Hreyfing  

Af þeim 84 sem tóku þátt í rannsóknarhópi voru einungis 13 (15,5%) sem stunduðu enga reglubundna 

hreyfingu. Í samanburðarhópi voru það 22 af 85 (25,9%) sem stunduðu enga reglubundna hreyfingu. 61 
af 84 (72,6%) í rannsóknarhópi stunduðu reglubundna hreyfingu a.m.k. þrisvar í viku eða oftar á móti 

52 af 85 (61,2%) í samanburðarhópi. Líkamsrækt var algengasta hreyfingarform beggja hópa. Annars 

vegar voru það 45 af 84 (53,6%) í rannsóknarhópi og hins vegar 37 af 85 (43,5%) í samanburðarhópi. 

Næst algengast meðal þátttakenda voru göngur, 34 (40,5%) í rannsóknarhópi og 25 (29,1%) í 

samanburðarhópi.  
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3.5 Umræður 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að ekki reyndist marktækur munur á algengi einkenna í hné 

meðal rannsóknarhóps. Alvarleikastig einkenna reyndist þó marktækt hærra í rannsóknarhópi miðað við 
samanburðarhóp, en ekki milli aldursflokka. Rannsóknarhópur hafði marktækt meiri líkur á því að hafa 

alvarleg einkenni í hné. Nánast allir í rannsóknarhópi höfðu hlotið meiðsli á sínum handknattleiksferli, 

þar sem hnémeiðsli voru algengust. Greinilegt er að þátttakendur í rannsóknarhópi hafa þurft á meiri 

heilbrigðisþjónustu að halda, þar sem mikill munur er á fjölda einstaklinga með t.d. gervilið í hné. 

Meirihluti þátttakenda stundar reglubundna hreyfingu í hverri viku. 

 

3.5.1 Algengi einkenna og alvarleiki þeirra 
Allt að því 57% algengi einkenna í hné mældist hjá fyrrum landsliðsmönnum í handknattleik. Alvarleiki 

einkenna frá hné er almennt hærri í rannsóknarhópi. Margar ástæður geta legið að baki, en þar sem svo 
fáir þátttakendur voru á aldrinum 70-79 ára er erfitt að komast að því hvað nákvæmlega veldur. Ekki 

finnast rannsóknir, sem mælt hafa einkenni meðal fyrrum handknattleiksmanna annars staðar í 

heiminum á sama hátt og hér var gert, til að bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Þó finnast 

rannsóknir sem styðja að þeir sem hlotið hafa hnémeiðsli lýsi frekar yfir heilsuskerðingu síðar á ævinni 

(Kettunen o.fl., 2001). Tíðni meiðsla meðal iðkenda í handknattleik hafa mælst allt frá 2,3 – 6,5 fyrir 

hverjar 1000 iðkaðar klukkustundur í bæði leik og á æfingum (Olsen o.fl., 2006; Rafnsson, 2010; Monaco 

o.fl., 2019). Rétt er að benda á að tíðni meiðsla á stórmótum hefur mælst 108 meiðsli á hverjar 1000 
klukkustundir, eða allt að 1,5 meiðsli í hverjum leik (Langevoort o.fl., 2007). Það eru því nokkuð háar 

líkur á því að leikmaður á besta getustigi verði fyrir meiðslum á hverju tímabili. Langur keppnisferill getur 

mögulega aukið hættuna á slitgigt (Kujit o.fl., 2012). Leikmenn á hæsta stigi spila gjarnan vel yfir 50 leiki 

á keppnistímabili, ár eftir ár. Ekki var skoðað í þessari rannsókn hvort þeir í rannsóknarhópi sem áttu að 

baki lengri feril væru frekar með einkenni í hné en aðrir, en slík nálgun gæti verið mjög áhugaverð.  

 

3.5.2 Fyrri meiðsli 
94% af þátttakendum í rannsóknarhópi höfðu á einhverjum tímapunkti hlotið meiðsli, þar sem stærstur 

hluti þeirra voru hnémeiðsli. Rannsóknir styðja við það þar sem hnémeiðsli eru oftar en ekki mjög 
ofarlega á þeim lista yfir algengustu meiðsli sem handknattleiksmenn verða fyrir (Tveit o.fl., 2012; Giroto 

o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017; Monaco o.fl., 2019). Saga um hnémeiðsli er talinn áhættuþáttur fyrir 

endurteknum hnémeiðslum (Kettunen o.fl., 2001; Giroto o.fl., 2017; Rafnsson o.fl., 2017). Það getur því 

mögulega leitt til þess að endurtekin meiðsli á vefi í kringum hné valdi slitbreytingum og í framhaldi af 

því einkennum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að handknattleiksmenn verða oft fyrir meiðslum á liðum og 

liðbrjóski, sem geti leitt til slitbreytinga í t.d. hnjám (Tveit o.fl. 2012; Iosifidis o.fl., 2015; Lefèvre-Colau 

o.fl., 2016; Mónaco o.fl., 2019). Handknattleiksiðkendur eru líklegir til að verða fyrir háorkuáverkum á 
liði (Kettunen o.fl., 2001). Í þessari rannsókn voru einstaka meiðsli ekki skráð og því ekki hægt að greina 

hvort einstaka meiðsli hafi leitt til þeirra einkenna sem þátttakendur höfðu. Mjög vert væri að skoða hvort 

ákveðin meiðsli, sem verða á meðan á ferlinum stendur, valdi meiri einkennum síðar á ævinni. Áverkar 
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á liðbönd og bein hafa til dæmis verið tengd við slitgigt meðal fyrrum íþróttamanna (Tveit o.fl., 2012; 

Iosifidis o.fl., 2015). Nokkuð líklegt verður að teljast að stærri og alvarlegri meiðsli hafi meiri einkenni í 

för með sér seinna meir, þegar ferlinum er lokið. Ef það er haft í huga að algengi slitgigtar hjá fyrrum 

íþróttamönnum getur verið allt að 95% og þeir líklegri til að hafa slitgigt í hné yfirhöfuð (Tveit o.fl., 2012; 

Gouttebarge o.fl., 2015). Þá eru nokkuð miklar líkur á því að þátttakendur rannsóknarinnar sem hafi 

einkenni frá hné, þjáist af slitbreytingum eða jafnvel slitgigt í hné. Þyngd þátttakenda í rannsóknarhópi 

styður við þá kenningu að hærri líkamsþyngd geti haft í för með sér aukna hættu á slitgigt. Tenging hefur 
fundist milli hærri líkamsþyngdarstuðuls (BMI) og breytinga á myndgreiningu í rannsóknum á þessu sviði 

(Iosifidis o.fl., 2015). Meðalþyngd þátttakenda í rannsóknarhópi var yfir 100 kílógrömm. Má því áætla að 

það hafi áhrif á einkenni þeirra í hnjám.   

 

3.5.3 Heilbrigðisþjónusta 
Rannsóknin leiddi í ljós nokkuð áhugaverðar tölur um þá heilbrigðisþjónustu sem þátttakendur hafa 

þegið á sínu æviskeiði. Það sem stingur hvað mest er munur milli rannsóknar- og samanburðarhóps 

hvað varðar hlutfall þátttakenda með gervilið í hné. Þó skal hafa það í huga að um fámennan hóp er að 

ræða og því þarf að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara. Tveit og félagar (2012) sýndu einmitt fram 
á að allt að því tvöfaldar líkur eru á að fyrrum afreksíþróttamenn þurfi gervilið í hné. Það má því draga 

þá ályktun af þessum niðurstöðum að þeir sem eiga að baki feril í handknattleik á hæsta getustigi séu 

líklegri til að þurfa gervilið í hné. Athygli vakti hve margir handknattleiksmenn höfðu fengið sterasprautur 

í meðferð meiðsla eða einkenna. Handknattleiksmenn virðast þurfa á talsvert meiri heilbrigðisþjónustu 

að halda, gjarnan á formi aðgerða og sjúkraþjálfunar, en þeir sem ekki stunda handknattleik. Þar kann 

að vera að spili inn í mun betra aðgengi sem afreksmenn í íþróttum á hæsta getustigi hafa umfram 

almenning. Að auki kann að vera að þeir séu upplýstari um ágæti og þörf sjúkraþjálfunar og nýti sér 

hana því frekar. Þörf þeirra á sjúkraþjálfun og aðgerðum er mögulega meiri og því sjáist svo mikill munur 
milli hópanna.   

 

3.5.4 Hreyfing 
Merkilegt var að sjá hve fáir stunduðu enga reglubundna hreyfingu, heldur virðist sem þátttakendur 

beggja hópa séu mjög duglegir að hreyfa sig. Rúmlega helmingur allra þátttakenda stundar reglubundna 

hreyfingu að minnsta kosti þrisvar í viku eða oftar. Verður það að teljast mjög gott. Greinilegt er hvaða 

hreyfingarform nýtur mestra vinsælda. Líkamsrækt og göngur virðast ráða ríkjum hjá karlmönnum á 

aldrinum 40-79 ára, óháð því hvort þeir hafi stundað handknattleik á hæsta getustigi eða ekki. 
Lýðheilsustöð (2008) segir að fullorðnir skuli hreyfa sig daglega og því ná flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar ekki.  
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3.5.5 Styrkleikar og takmarkanir 
Rannsóknin er sú fyrsta sem vitað er um sem skoðar stoðkerfiseinkenni fyrrverandi 

handknattleiksmanna og ber saman við samanburðarhóp á sama aldri. Mikil vöntun er á rannsóknum í 

handknattleik yfirhöfuð og mögulega ryður rannsóknin veginn fyrir aðrar og frekari rannsóknir í þessum 

efnum. Spurningalistinn reyndist vera mjög þægilegur í allri notkun og það sést hér með að hann gegnir 
starfi sínu mjög vel í rannsóknum af þessum toga. Rannsóknin opnar vonandi dyrnar fyrir frekari 

rannsóknum á afreksíþróttamönnum hérlendis, óháð íþróttagreinum. 

 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Fyrst og fremst er það hversu smátt þýðið var. Þar 

með verður til lítið tölfræðilegt afl, hvað þá þegar þýðinu var skipt í aldursflokka því þá verða til ansi 

fámennir hópar sem erfitt er að notast við. Til að byrja með er  takmarkaður fjöldi einstaklinga sem eiga 

feril að baki með landsliði Íslands í handknattleik og takmarkar það stærð úrtaksins áður en rannsóknin 
hefst. Svörun þátttakenda var að mörgu leyti ágæt, en hefði vissulega getað verið betri. Mjög tímafrekt 

reyndist að hringja í alla einstaklinga og því mætti láta á það reyna að senda spurningalista með pósti 

eða í tölvupósti. Spurningalistarnir eru þess eðlis að einungis mjög grófar upplýsingar fást um ástand 

eða einkenni þátttakenda, en á sama tíma gefur hún mjög góða hugmynd um ástandið í grunninn. 

OSTRC spurningalistinn sem miðaður er að keppnisfólki þurfti að gangast undir aðlögunarferli til þess 

að hæfa þessu þýði sem best. Það gæti rýrt möguleikana á samræmingu við aðrar rannsóknir sem 

notast við sama mælitæki. Einnig er hann gjarnan notaður í endurteknum mælingum með ákveðnu 

millibili. Hér er um að ræða eina mælingu sem gefur þverskurðs niðurstöðu. Svör þátttakenda gefa auk 
þess eingöngu upplýsingar um hvort einkenni sé að ræða þann daginn og síðustu 2 vikur þar á undan. 

Engar upplýsingar fást um hugsanleg einkenni sem komið hafa fram og mögulega horfið á undan því. 

Hafa þarf í huga að þau einkenni hefðu mögulega getað flokkast sem mild eða alvarleg. Nær rannsóknin 

því miður ekki að grípa það. 

 

3.5.6 Ályktanir 
Greinilegt er að einkenni frá hnjám eru alvarlegri meðal þeirra sem stundað hafa handknattleik á hæsta 

getustigi en í samanburðarhópi sem ekki hefur stundað íþróttir á afreksstigi. Það væri ákjósanlegt að 
koma til móts við þá sem eru að hætta sínum íþróttaferli og greina líkamsástand þeirra, svo hægt sé að 

bregðast við einkennum og vinna að forvörnum þannig að þessir einstaklingar  hafi sem mestar líkur á 

að njóta sem bestra lífsgæða. Það þarf að rannsaka betur hvort langur ferill sem handknattleiksiðkandi 

á hæsta stigi hafi í för með sér neikvæðar afleiðingar á líkamsástand iðkenda, sérstaklega einkenni í 

hné. Einnig væri áhugavert að sjá hvort atriði eins og leikstöður hafi áhrif á einkennin. Sömuleiðis gæti 

verið athyglisvert að sjá hvort tegundir hnémeiðsla, t.d. háorkuáverkar eða álagseinkenni, hafi áhrif á 

magn einkenna meðal fyrrum handknattleiksmanna.  
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3.7 Töflur 
Tafla 1. Sýnir samanburð á lýsandi þáttum milli rannsóknar- og samanburðarhóps. Birt eru meðaltöl fyrir 

þyngd, hæð og líkamsþyngdarstuðul ásamt 95% öryggisbilum.  

  Fjöldi (n) Þyngd (kg) Hæð (cm) Líkamsþyngdarstuðull 
(BMI) 

Rannsóknarhópur 84 100,5 (97,6-103,3) 186,9 (185,5-188,2) 28,8 (28,0-29,5) 

40-49 ára 24 101,7 (96,6-106,9) 189,1 (186,4-191,9) 28,4 (27,3-29,5) 

50-59 ára 23 98,2 (93,1-103,2) 187,9 (185,4-190,4) 27,8 (26,6-28,9) 

60-69 ára 27 102,1 (96,4-107,9) 186,1 (183,7-188,5) 29,5 (27,9-31,1) 

70-79 ára 10 98,3 (87,1-109,4) 181,2 (177,6-184,3) 30,0 (26,2-33,8) 

Samanburðarhópur 85 90,4 (87,1-93,6) 181,3 (180,2-182,4) 27,5 (26,5-28,5) 

40-49 ára 27 87,8 (83,8-91,7) 182,7 (180,7-184,8) 26,3 (25,3-27,3) 

50-59 ára 28 94,1 (87,2-101,1) 181,1 (179,3-183,0) 28,7 (26,5-30,9) 

60-69 ára 19 92,8 (86,4-99,3) 180,9 (178,2-183,6) 28,4 (26,5-30,2) 

70-79 ára 11 82,8 (71,1-94,5) 178,8 (175,2-182,5) 25,9 (22,2-29,7) 
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3.8 Myndir 

 
 
Mynd 1. Flæðirit af þátttakendum og brottfalli þeirra 

 

 
Mynd 2. Algengi einkenna í hné í hvorum hópi fyrir sig. Birt sem hlutfall af heildarfjölda einstaklinga í 

hverjum aldurshópi innan rannsóknar- og samanburðarhóps. 
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Mynd 3. Meðalalvarleikastig í hverjum aldursflokki innan rannsóknar- og samanburðarhóps. Birt sem 

stigafjöldi á skalanum 0-100.  

 

 
Mynd 4. Fjöldi einstaklinga í rannsóknar- og samanburðarhópi sem orðið hafa fyrir meiðslum sem 

hindrað hafa þátttöku á æfingum eða í hreyfingu almennt. Birtir eru nokkrir líkamshlutar og fjöldi (n) 

einstaklinga sem hlaut meiðsli á þeim líkamshluta.  
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Mynd 5. Fjöldi einstaklinga í rannsóknar- og samanburðarhópi sem sótti heilbrigðisþjónustu. Birt eru 

nokkur form heilbrigðisþjónustu og fjöldi einstaklinga sem sótti hverja fyrir sig.  
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4 Fylgiskjöl 
1. Kynningarblað fyrir þátttakendur (fylgiskjal 1) 
2. Spurningalisti fyrir bakgrunnsupplýsingar þátttakenda (fylgiskjal 2) 
3. OSTRC overuse injury questionnaire (fylgiskjal 3) 
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Fylgiskjal 1: Áhrif einkenna frá hnjám, mjóbaki og öxlum á hreyfingu meðal 
karlmanna á aldrinum 40-79 ára 

 

Kæri viðtakandi 
Með þessu kynningarblaði viljum við vinsamlegast bjóða þér að taka þátt í rannsókn á áhrifum einkenna 
frá hnjám, mjóbaki og öxlum á hreyfingu karlmanna á aldrinum 40-80 ára. Rannsóknin er unnin af MSc 
nemum við Námsbraut í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. 

 
Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar:  Sími:  Netfang: 
Dr. Árni Árnason, dósent.     525-4007 arnarna@hi.is 
Námsbraut í sjúkraþjálfun, Háskóli Íslands 

 
Annar leiðbeinandi rannsóknar: 
Elís Þór Rafnsson MSc, PhD nemi, sjúkraþjálfari  520-0122 elis@sjukratjalfun.is  
Læknadeild, Háskóli Íslands, Orkuhúsið 

 
Rannsakendur eru MSc nemar við Námsbraut í sjúkraþjálfun, Háskóla Íslands: 
Berglind Óskarsdóttir     690-8862   beo10@hi.is 
Jóhanna Björk Viktorsdóttir    861-7721   jbv6@hi.is 
Jón Birgir Kristjánsson     864-4565   jbk8@hi.is 

 

Markmið og tilgangur rannsóknar 
Að afla upplýsinga um áhrif stoðkerfiseinkenna frá hnjám, mjóbaki og öxlum á hreyfingu karlmanna á 
aldrinum 40-80 ára. 
Þátttakendur 
Fyrrverandi landsliðsmenn í handknattleik karla á aldrinum 40-80 ára 
Úrtak úr þjóðskrá, karlmenn á aldrinum 40-80 ára sem búa á höfuðborgarsvæðinu. 
Framkvæmd 
Þeir sem lentu í úrtaki fyrir rannsóknina fá sent kynningarblað um rannsóknina. Nokkru síðar verður 
hringt í væntanlega þátttakendur, rannsóknin kynnt og þeim boðin þátttaka. Ef þeir samþykkja þátttöku 
verða lagðar fyrir þá spurningar í gegnum síma. Það tekur um það bil 7-10 mín að svara spurningunum. 
Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókn  
Lagðir verða fyrir 2 stuttir spurningalistar:  
1. Spurningalisti um bakgrunnsupplýsingar: Spurt verður um starf, hvort þátttakandi stundi skipulagða 
hreyfingu í dag og þá hvers konar hreyfingu (með skipulagðri hreyfingu er átt við reglubundna hreyfingu 
sem eykur hjartslátt og reynir hæfilega á líkamann. Þú ferð markvisst út eða inn til að hreyfa þig). Hvort 
viðkomandi hafi stundað íþróttir áður fyrr og hvort um keppnisíþróttir hafi verið að ræða. Hvort 
viðkomandi hafi orðið fyrir meiðslum á stoðkerfi sem hafa hamlað þátttöku í hreyfingu eða íþróttum í 
einhvern tíma og hvort viðkomandi hafi þurft á heilbrigðisþjónustu að halda vegna þessara meiðsla. 
Einnig verður spurt um hæð og þyngd. 

 

2. Spurningalisti um einkenni frá hné, mjóbaki og öxl: Spurt er sömu spurninga fyrir öll þessi þrjú svæði. 

Með einkennum er átt við verki, eymsli, stífleika, óstöðugleika, los eða önnur óþægindi. Spurt er um: a) 

hvort þú hafir átt í einhverjum erfiðleikum með hreyfingu eða æfingar vegna einkenna frá hné, mjóbaki 

eða öxl síðustu 2 vikur, b) hve mikið þú hefur þurft að draga úr hreyfingu eða æfingum vegna einkenna 

frá hné, mjóbaki eða öxl síðustu 2 vikur, c) hve mikið þú teljir að einkenni frá hné, mjóbaki eða öxl hafi 

haft áhrif á frammistöðu þína við hreyfingu eða æfingar á síðustu 2 vikum og d) í hve miklum mæli þú 
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hefur upplifað verki í hné, mjóbaki eða öxl í tengslum við þátttöku í hreyfingu eða æfingum á síðustu 2 

vikum? 

 

Trúnaður við þátttakendur: 
Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 

reglum um trúnað og nafnleynd og farið verður að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og 

eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað, pappírsgögn í læstum hirslum 

og tölvugögn í tölvum læstum með notendanafni og lykilorði sem aðeins rannsakandi og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar hafa aðgang að. Nöfn þátttakenda og persónugreinanlegar upplýsingar koma hvergi 
fram, hvorki við úrvinnslu gagna, né við birtingu niðurstaða og því verður ómögulegt að rekja niðurstöður 

til einstakra þátttakenda. Öllum persónugreinanlegum upplýsingum verður eytt að rannsókn lokinni. 

 
Ávinningur af þátttöku í rannsókninni: 
Þátttakendur leggja til gögn í rannsókn sem getur aukið þekkingu okkar á áhrifum einkenna frá hnjám, 
mjóbaki og öxlum á hreyfingu þátttakenda og langtíma áhrifum af þátttöku í afreksíþróttum. 

 
Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og þeir geta hafnað þátttöku í 

einstaka mælingum eða hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án frekari útskýringa.  

 

Þessi rannsókn hefur hlotið leyfi Vísindasiðanefndar og Persónuverndar.  
 
Með fyrirfram þökk og von um jákvæðar undirtektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Berglind Óskarsdóttir  Jóhanna Björk Viktorsdóttir Jón Birgir Kristjánsson 
MSc nemi í sjúkraþjálfun MSc nemi í sjúkraþjálfun MSc nemi í sjúkraþjálfun 
Sími: 690-8862    Sími: 861-7721    Sími: 864-4565   
Netfang: beo10@hi.is  Netfang: jbv6@hi.is  Netfang: jbk8@hi.is 
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Fylgiskjal 2: Áhrif einkenna frá hnjám, mjóbaki og öxlum á hreyfingu meðal 
karlmanna á aldrinum 40-79 ára 

 

Almennur spurningalisti 

Númer þátttakanda: _________________________ 

1. Hvað af eftirfarandi lýsir best því starfi sem þú hefur stundað lengst af? 
1. [   ] Kyrrsetuvinna (situr >6 tíma í vinnunni á dag) 

2. [   ] Erfiðisvinna (nánast engin seta) 

3. [   ] Blönduð vinna (hreyfing og seta <6 tíma á dag) 

 

2. Stundar þú skipulagða hreyfingu í dag, ef já hversu oft í viku? (með skipulagðri hreyfingu er átt 
við reglubundna hreyfingu sem eykur hjartslátt og reynir hæfilega á líkamann. Þú ferð 
markvisst út eða inn til að hreyfa þig.) 

1. [   ] nei, enga hreyfingu 

2. [   ] 1-2x í viku 

3. [   ] 3-4x í viku 

4. [   ] 5-6x í viku 
5. [   ] 7x í viku eða oftar 

 

3. Ef þú stundar skipulagða hreyfingu, hvers konar hreyfingu stundar þú? 
1. [   ] Boltaíþróttir: ____ Blak, ____ Fótbolti, ____ Handbolti, ____ Körfubolti 

2. [   ] Golf 

3. [   ] Göngur 

4. [   ] Fjallgöngur 
5. [   ] Hjól 

6. [   ] Hlaup 

7. [   ] Líkamsrækt: _____ Tækjasalur, _____ Hóptímar 

8. [   ] Sund 

9. [   ] Gönguskíði 

10. [   ] Svigskíði 

11. [   ] Annað, hvað? _________________________ 
 

4. Stundaðir þú íþróttir áður fyrr? 
1. [   ] Aldrei stundað íþróttir 

2. [   ] Já, stundaði íþróttir áður fyrr 

 

5. Ef þú stundaðir íþróttir áður fyrr, hvaða íþróttir stundaðir þú? 
1. [   ] Engar íþróttir 

2. [   ] Blak 

3. [   ] Fimleikar 

4. [   ] Fótbolti 

5. [   ] Frjálsíþróttir 
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6. [   ] Golf 

7. [   ] Handbolti 

8. [   ] Körfubolti 

9. [   ] Lyftingar 

10. [   ] Svigskíði 

11. [   ] Sund 

12. [   ] Annað, hvað? ___________________________ 
 

6. Stundaðir þú keppnisíþróttir? 
1. [   ] Nei 

2. [   ] Já, Í hvaða grein? ___________________________ 

 

7. Kepptir þú með landsliði eða varst í atvinnumennsku erlendis?  
1. [   ] Nei 

2. [   ] Já, landslið 

3. [   ] Já, atvinnumennska erlendis 

4. [   ] Já, í hvaða grein? ____________________________ 

5. [   ] Ef já, hve lengi?  (   ) 1-2 ár, (   ) 3-4 ár, (   ) 5-6 ár, (   ) 7-8 ár, (   ) 9-10 ár, (   ) 10 ár 

eða lengur 

 
8. Hefur þú orðið fyrir meiðslum á stoðkerfi sem hafa hamlað þátttöku í íþróttum eða hreyfingu í 

einhvern tíma og þurft á heilbrigðisþjónustu að halda þess vegna?  
Ef svo er, hvar voru meiðslin staðsett? 

1. [   ] Engin meiðsli 

2. [   ] Hné 
3. [   ] Mjöðm  

4. [   ] Mjóbak 

5. [   ] Öxl 

6. [   ] Annað ___________________________ 

 

9. Ef þú hefur orðið fyrir meiðslum og þurft á heilbrigðisþjónustu að halda vegna þeirra, hvers 
konar heilbrigðisþjónustu þurftir þú? 

1. [   ] Hef ekki þurft á heilbrigðisþjónustu að halda vegna stoðkerfismeiðsla 

2. [   ] Aðgerð 

3. [   ] Önnur læknismeðferð 

4. [   ] Sjúkraþjálfun 

5. [   ] Annað _____________________________ 

 
10. Hafa einkenni frá hnjám, mjóbaki eða öxlum áhrif á daglegt líf þitt t.d. vinnu eða hreyfingu. 

1. [   ] Nei 

2. [   ] Já, einkenni frá hnjám  

3. [   ] Já, einkenni frá mjóbaki 
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4. [   ] Já, einkenni frá öxlum 

 

11. Þarft þú að taka einhver lyf að staðaldri vegna einkenna frá hnjám, mjóbaki eða öxlum. 
1. [   ] Nei 

2. [   ] Já, hnjám  

3. [   ] Já, mjóbaki 
4. [   ] Já, öxlum 

 

12. Ert þú með gervilið í hné, mjöðm eða öxl? 
1. [   ] Nei 

2. [   ] Já, hné 

3. [   ] Já, mjöðm 

4. [   ] Já, öxl 
 

13. Hvað ert þú hár? _________________       14. Hvað ert þú þungur? __________________ 
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Fylgiskjal 3: Áhrif einkenna frá hnjám, mjóbaki og öxlum á hreyfingu meðal 
karlmanna á aldrinum 40-79 ára 

Spurningalisti um einkenni frá hnjám, mjóbaki og öxlum 

 

Númer þátttakanda: __________________ 

 

Eftirfarandi spurningalisti skiptist í þrjá hluta: hné, mjóbak og öxl. Hver hluti inniheldur fjórar 

spurnginar. Hver spurning verður lesin upp og í kjölfarið nefndir 4-5 svarmöguleikar og þú velur einn 
þeirra sem þér finnst eiga best við. 

Við óskum eftir að þú svarir öllum spurningunum óháð því hvort þú hafir einkenni eða verki í mjóbaki, 

öxl eða hné. Svaraðu með því að velja það svar sem þér finnst passa best. Ef þú ert ekki viss um 

hverju þú átt að svara, reyndu samt að svara eins vel og þú getur. 

 

Með einkennum er átt við verki, eymsli, stífleika, óstöðugleika, los eða önnur óþægindi. 

 

Með skipulagðri hreyfingu er átt við reglubundna hreyfingu sem eykur hjartslátt og reynir hæfilega á 

líkamann. Þú ferð markvisst út eða inn til að hreyfa þig. 

 

Hluti 1: Einkenni frá hné 

Hér spyrjum við um það hné sem þú hefur meiri einkenni frá.  

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig hnéið hefur verið síðustu 2 vikur. 

 

1. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með hreyfingu eða æfingar vegna einkenna frá 
hné síðustu 2 vikur? 

⃝ Full þátttaka án einkenna frá hné 
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá hné 
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá hné 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá hné 

 

2. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr hreyfingu eða æfingamagni (miðað við það sem þú 
hefðir viljað) vegna einkenna frá hné síðustu 2 vikur?  

⃝ Ekkert dregið úr hreyfingu eða æfingum  
⃝ Lítið dregið úr hreyfingu eða æfingum 
⃝ Hóflega dregið úr hreyfingu eða æfingum 
⃝ Mikið dregið úr hreyfingu eða æfingum 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt. 

 

3. Hve mikið telur þú að einkenni frá hné hafi haft áhrif á frammistöðu þína við hreyfingu 
eða æfingar á síðustu 2 vikum? 

⃝ Engin áhrif 
⃝ Lítil áhrif 
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⃝ Hófleg áhrif 
⃝ Mikil áhrif 
⃝ Hef ekki geta tekið þátt 

 

  



38 

 
4. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í hné í tengslum við þátttöku í hreyfingu eða 

æfingum á síðustu 2 vikum? 
⃝ Enginn verkur 
⃝ Lítill verkur 
⃝ Hóflegur verkur 
⃝ Mikill verkur 

 

 

Hluti 2: Einkenni frá mjóbaki 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig mjóbakið hefur verið síðustu 2 vikur. 

 

5. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með hreyfingu eða æfingar vegna einkenna frá 
mjóbaki síðustu 2 vikur? 

⃝ Full þátttaka án einkenna frá mjóbaki 
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá mjóbaki 
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá mjóbaki 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá mjóbaki 

 

6. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr hreyfingu eða æfingamagni (miðað við það sem þú 
hefðir viljað) vegna einkenna frá mjóbaki síðustu 2 vikur? 

⃝ Ekkert dregið úr hreyfingu eða æfingum  
⃝ Lítið dregið úr hreyfingu eða æfingum 
⃝ Hóflega dregið hreyfingu eða æfingum 
⃝ Mikið dregið úr hreyfignu eða æfingum 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt 

 

7. Hve mikið telur þú að einkenni frá mjóbaki hafi haft áhrif á frammistöðu þína við 
hreyfingu eða æfingar á síðustu 2 vikum? 

⃝ Engin áhrif 
⃝ Lítil áhrif 
⃝ Hófleg áhrif 
⃝ Mikil áhrif 
⃝ Hef ekki getað  tekið þátt. 

 

8. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað mjóbaksverki í tengslum við þátttöku í hreyfingu 
eða æfingum á síðustu 2 vikum? 

⃝ Enginn verkur 
⃝ Lítill verkur 
⃝ Hóflegur verkur 
⃝ Mikill verkur 
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Hluti 3: Einkenni frá öxl 

 

Hér spyrjum við um þá öxl sem þú hefur meiri einkenni frá.  

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig öxlin hefur verið síðustu 2 vikur. 

 

9. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með hreyfingu eða æfingar vegna einkenna frá öxl 
síðustu 2 vikur? 

⃝ Full þátttaka án einkenna frá öxl  
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá öxl 
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá öxl 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá öxl 

 

10. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr hreyfingu eða æfingamagni (miðað við það sem þú 
hefðir viljað) vegna einkenna frá öxl síðustu 2 vikur?  

⃝ Ekkert dregið úr hreyfingu eða æfingum  
⃝ Lítið dregið úr hreyfingu eða æfingum 
⃝ Hóflega dregið hreyfingu eða æfingum 
⃝ Mikið dregið úr hreyfingu eða æfingum 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt. 

 

11. Hve mikið telur þú að einkenni frá öxl hafi haft áhrif á frammistöðu þína í hreyfingu eða 
æfingum á síðustu 2 vikum? 

⃝ Engin áhrif 
⃝ Lítil áhrif 
⃝ Hófleg áhrif 
⃝ Mikil áhrif 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt 

 

12. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í öxl í tengslum við hreyfingu eða æfingar á 
síðustu 2 vikum? 

⃝ Enginn verkur 
⃝ Lítill verkur 
⃝ Hóflegur verkur 
⃝ Mikill verkur 

 

 

 

 

 

 

Þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til þátttöku í rannsókninni. 
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