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Útdráttur 
 

Verkefnið er í tveimur hlutum, fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun um endurhæfingu 
hnémeiðsla í íþróttum. Seinni hlutinn er handbók þar sem settar eru fram 
endurhæfingaráætlanir fyrir eftirfarandi meiðsl; fremra krossbandslit, rifinn 
liðþófa, hnéskeljarsinabólgu og brjóskbreytingar. Einnig er sett fram sálfræðileg 
áætlun því mikilvægt er að kenna einstaklingum að nýta sér þau sálfræðilegu 
verkfæri sem standa til boða til þess að bæta andlega líðan í gegnum bataferlið. 
Markmið verkefnisins er að geta veitt íþróttafólki yfirsýn yfir bataferlið og hverjar 
kröfurnar eru til þess að verða „til í spil“. Skilyrðin á bak við  að vera orðinn „til í 
spil“ eru að lágmarka líkur á endurmeiðslum og að einstaklingur hafi líkamlega 
getu til þess að taka fullan þátt í íþróttagrein sinni. Endurhæfingar áætlunum er 
skipt niður í fasa þar sem markmið hvers og eins er sett fram á skýran hátt. Þar sem 
meiðsl geta haft mikil áhrif á íþróttaferilinn er markmið þessarar handbókar að geta 
aðstoðað við bataferlið og aukið skilning á áherslum og markmiðum 
endurhæfingaráætlana.  
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Formáli 
 

Þetta verkefni er hluti af námi til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Endurhæfing hefur um langt skeið vakið hjá mér áhuga og í raun má segja alveg síðan ég  

sjálfur varð fyrir hnémeiðslum og glímdi lengi við eftirköst af þeim. Áhuginn minn á því að 

geta aðstoðað aðra er mikill, hvort sem um íþróttafólk eða almenning er að ræða. Markmið 

mitt er að þetta verkefni sé einungis fyrstu skrefin í átt að bættri þekkingu og getu til þess að 

halda ótrauður áfram á þeirri braut. Eftir að hafa gengið í gegnum endurhæfingarferli sjálfur, 

veit ég hve strembið það getur verið og að endurhæfingaráætlun er undirstaðan að öruggri 

endurkomu að íþróttinni og tryggir að einstaklingur verði síður fyrir endurteknum meiðslum,  

því valdi ég þetta bæði áhugaverða og mikilvæga umfjöllunarefni.  

Ég vil koma á framfæri einlægum þökkum til allra þeirra sem hafa aðstoðað mig í gegnum 

þetta lærdómsríka ferli, að öðrum ólöstuðum þá helst leiðbeinanda mínum Hjalta Rúnari 

Oddsyni, sem veitti mér hvetjandi og metnaðarfulla  leiðsögn og stuðning sem jók hjá mér 

áhuga og eldmóð í gegnum skrifin. Einnig vil ég þakka mínum nánustu fyrir yfirlestur og 

stuðning. 
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Inngangur 
Af þeim algengu neðri útlima meiðslum sem eiga sér stað í íþróttum eru hnémeiðsl í meirihluta 

(Hootman, Dick og Agel, 2007). Ástæðuna má rekja til flókinnar virkni og burðargetu í 

hnéliðnum. Hnéliðurinn er stærsti liðurinn í líkamanum, hægt er að rekja jafnvægi og styrk í 

hnélið til samspils milli: liðbanda, liðpoka og liðþófa (Vaienti, Scita, Ceccarelli og Pogliacomi, 

2017). Bataferli eru einstaklingsbundin og geta tekið mislangan tíma, áhrifaþættir geta verið: 

tegund og alvarleiki meiðsla sem og fylgni endurhæfingaráætlana (Dhillon, Dhilllon og 

Dhillon, 2017). Endurhæfingaráætlun er undirstaðan að öruggri endurkomu að íþróttinni og 

tryggir að einstaklingur verði síður fyrir endurteknum meiðslum. Þegar endurhæfingartímabil 

hefst eru fyrstu skrefin tekin til þess að styðja við bataferlið, komið í veg fyrir frekari meiðsl 

og tap á hreyfigetu (Dhillon o.fl., 2017). Það góða við endurhæfingartímabil í dag er að þau 

eru skilyrðis miðuð frekar en tímabundin, sem þýðir að einstaklingum er ekki haldið lengur 

eða skemur en nauðsynlegt er (Dhillon o.fl., 2017; Filbay og Grindem, 2019). Þessi skilyrði 

eiga að tryggja það að einstaklingur verði „til í spil“ þ.e.a.s. standist kröfur íþróttar með 

æfingarálag og ákefð í huga, koma í veg fyrir endurtekin meiðsl og hafa líkamlega getu til að 

taka fullan þátt (Kraemer, Denegar og Flanagan, 2009).  

Andlegi hluti endurhæfingar er einstaklingsbundinn, það hvernig einstaklingar bregðast við og 

líður gagnvart meiðslum, bataferli og endurkomu að íþrótt er mismunandi (Clement, Granquist 

og Arvinen-Barrow, 2013). Mikilvægt er að kenna einstaklingum að nýta sér þau sálfræðilegu 

verkfæri sem standa til boða til þess að bæta andlega líðan í gegnum bataferlið. Dæmi um 

sálfræðileg verkfæri er til dæmis skynmyndaþjálfun og jákvætt sjálfstal (Cohen, Nordin og 

Abrahamson, 2013; Driediger, Hall og Callow, 2006). Að vera líkamlega og andlega 

reiðubúinn er alls ekki hið sama, sem gæti þýtt að þeir þættir eru ekki alltaf samstilltir. Andlegur 

undirbúningur fyrir endurkomu að íþrótt er mikilvægur og því nauðsynlegt að hlúa að og 

undirbúa einstaklinga  þegar að því kemur (Webster, Nagelli, Hewett og Feller, 2018). 

Gerðar hafa verið rannsóknir á algengustu hnémeiðslum í íþróttum og hafa rannsóknir leitt í 

ljós að algengustu meiðslin eru; fremri krossbandslit, skemmdir í liðþófa og 

hnéskeljarsinabólga (Frizziero o.fl., 2013; Hootman o.fl., 2007). Einnig hafa rannsóknir sýnt 

fram á að algengi brjósk meiðsla í hnéliðnum sé mun hærra hjá íþróttamanni í samanburði við 

almenning, þess vegna er einnig mikilvægt að huga að slíkum meiðslum (Murray, Benke og 

Mandelbaum, 2016).   

Tilgangur þessa verkefnis er brúa bilið á milli algengra hnémeiðsla í íþróttum og endurkomu 

að íþróttinni með vel skilgreindum endurhæfingaráætlunum. Endurhæfingaráætlanir eru settar 
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fram fyrir algengustu meiðslin fjögur og enda þau á því að vera einstaklingsmiðaðar  svo sá 

hinn sami verði „til í spil“. Áætlanir eru settar fram á skýran, myndrænan og auðskiljanlegan 

máta. Sett voru fram dæmi um æfingar sem framkvæmdar eru í hverjum fasa 

endurhæfingaráætlana fyrir sig. Einnig var sett fram áætlun til þess að aðstoða við andlega 

hluta endurhæfingar.  
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Fræðileg umfjöllun 

Hnémeiðsl í íþróttum 
Meiðsl í íþróttum hafa ávallt verið í stöðugum rannsóknum, áherslur í slíkum rannsóknum eru; 

forvarnir, endurhæfing, tíðni og ástæður. Ef litið er á tíðni meiðsla í íþróttum er algengt að liðir 

útlima verða fyrir meiðslum og þá sérstaklega hnéliðurinn (Maffulli, Longo, Gougoulias, Caine 

og Denaro, 2011). Hootman og félagar gerðu rannsókn sem teygði yfir 15 mismunandi íþróttir 

og komust þeir að því að meira en 50% meiðsla voru á neðri útlimum, þeir liðir sem urðu mest 

fyrir meiðslum voru hné og ökkli (Hootman o.fl., 2007). Ástæður mikillar meiðslahættu í hnélið 

má rekja til flókinnar virkni sem og burðargetu. Hnémeiðsl geta orsakast af  utanaðkomandi 

snertingu (e. contact) annars vegar og án snertingar (e. non contact) hins vegar (Kaeding, 

Léger-St-Jean og Magnussen, 2017). Algengustu meiðsl án snertinga, koma fyrir í: 

stefnubreytingum, hröðunar og hopp hreyfingum (Kaeding o.fl., 2017). Gerð var rannsókn á 

algengustu hnémeiðslum innan íþrótta, tekið var saman þýði af 440 þátttakendum, sem 

dreifðust yfir 30 mismunandi íþróttir (Nicolini, de Carvalho, Matsuda, Sayum og Cohen, 2014). 

Algengustu meiðslin voru í liðþófa og fremra krossbandaslit. Einnig var hnéskeljasinabólga (e. 

Patellar Tendinopathy) algeng þar sem það eru áunnin meiðsl og koma oft upp í íþróttum þar 

sem mikið álag er lagt á réttivöðvann (e. Extensor) (Figueroa, Figueroa og Calvo, 2016; 

Nicolini o.fl., 2014).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á hnémeiðslum á milli karla og kvenna, niðurstöður úr þeim 

rannsóknum sýndu að hnémeiðsl eru algengari hja konum og þá sérstaklega krossbandslit 

(Cimino, Volk og Setter, 2010; Renstrom o.fl., 2008). Það geta verið bæði ytri og innri þættir 

sem hafa áhrif eins og; vöðvastyrkur, líkamshreyfingar, ónægur stöðugleiki liðsins (e. joint 

laxity), líkamsstaða og/eða uppbygging útlims (e. limb alignment) og styrkur liðbanda (Arendt 

og Dick, 1995).  

Forvarnir gegn hnémeiðslum hafa verið í stöðugri þróun og miðar þeim vel áfram. Með því að 

huga að forvörnum í hnéliðnum er hægt að sporna gegn langvarandi liðasjúkdómum sem geta 

fylgt langt eftir að íþróttaferlinum lýkur (Muthuri, McWilliams, Doherty og Zhang, 2011). Þess 

vegna er áhersla lögð á að einstaklingar og þá sérstaklega íþróttamenn, átti sig á mikilvægi þess 

að hugsa vel um hnéin sín, hugi að forvörnum og því að styrkja hnéin vel (Muthuri o.fl., 2011). 

Ekkert kemur í raun í stað sjálfsumönnunar og meðvitundar um eigin heilsu. 
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Þegar meiðsl eiga sér stað, hefst endurhæfingartímabil þar sem reynt er að koma í veg fyrir 

frekari meiðsl, tap í hreyfigetu sem og stuðningur við bataferlið (Dhillon o.fl., 2017).  Slík 

áætlun er ávallt sérsniðin að einstaklingnum og er tekið til greina; íþrótt, kyn og tegund meiðsla. 

Í flestum tilfellum mun ekki nein bein þátttaka eiga sér stað á meðan þessu tímabili stendur. 

Misjafnt er hversu lengi einstaklingur er frá íþróttinni en mælt er með að snúa til baka að 

íþróttinni þegar sá hinn sami hefur uppfyllt þær kröfur sem þjálfari og læknir hafa sett fyrir 

(Dhillon o.fl., 2017; Kraemer o.fl., 2009). Alvarleiki meiðsla stýrir hversu lengi einstaklingur 

er frá, sem dæmi er hægt að líta til krossbandaslita, þar sem þau eru ein af þeim algengustu 

meiðslum sem koma fyrir í hnéliðnum (Nicolini o.fl., 2014). Rannsóknir styðja að með því að 

fylgja skipulagðri endurhæfingaráætlun minnka líkur á endurmeiðslum um helming með 

hverjum mánuði sem líður (Filbay og Grindem, 2019). Meðaltíminn frá beinni þátttöku  eftir 

fremri krossbandslit eru um átta til níu mánuðir, eftir það hefst þátttaka með lágmarks æfingar 

ákefð og fer stignandi þar til einstaklingur getur tekið fullan þátt (Dhillon o.fl., 2017; Filbay 

og Grindem, 2019). Þetta sýnir í raun hversu mikilvæg endurhæfingin er þegar það kemur að 

meiðslum, hver mánuðir skiptir í raun sköpum. 

Að snúa aftur að íþróttinni eftir alvarleg meiðsl er ekki sjálfgefið, ef við lítum aftur til fremra 

krossbandaslita hafa rannsóknir sýnt fram á það, að meiri en 80% snúa aftur að einhverskonar 

þátttöku í íþróttinni (Burland o.fl., 2018). En ekki er nóg að geta tekið þátt í íþróttinni heldur 

er það mikilvægt að geta uppfyllt þau skilyrði sem þjálfari og sjúkraþjálfari hafa sett fyrir. Þessi 

skilyrði eiga að tryggja það að einstaklingurinn sé í raun „til í spil“ (e. Return to play); standist 

kröfur íþróttarinnar, hefur líkamlega getu til þess að taka fullan þátt og kemur í veg fyrir 

endurmeiðsl (Kraemer o.fl., 2009). Mikilvægt er einnig að koma því á framfæri að alvarlegum 

meiðslum fylgir oft mikið andlegt áfall sem er nauðsyn að vinna úr með aðstoð sálfræðings eða 

þjálfara. Þess vegna er mikilvægt fyrir þjálfara að huga að þessum þáttum þegar það kemur að 

ákvarðanatöku fyrir einstakling sem vill snúa aftur að íþrótt sinni (Burland o.fl., 2018). 

Líffræðin á bak við hnéliðinn 
Hnéliðurinn er stærsti liðurinn í líkamanum og er samsettur úr fjórum beinum í heildina; 

lærleggurinn (e. Femur), hnéskelin (e. Patella), sköflungsbeinið (e. Tibia) og aftara 

sköflungsbeinið eða dálkbeinið (e. Fibula) (Duthon o.fl., 2006). Liðböndin sem halda 

hnéliðnum saman og auka stöðugleika eru krossböndin (e. cruciate ligament) (framanverð og 

aftanverð), miðlægu og hliðlægu liðböndin (e. medial and lateral collateral ligaments) 

(Cimino o.fl., 2010). Ásamt því að auka stöðugleika í hnéinu gegna miðlægu og hliðlægu 

liðböndin því starfi að hindra valgus og varus stöðu í hnéliðnum (Wilson, Deakin, Payne, 

Picard og Wearing, 2012). Miðlæga liðbandið hindrar valgus snúning á sköflungsbeini. 
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Hliðlæga liðbandið hindrar að hnéliðurinn kemst í varus stöðu, þar sem sköflungsbeinið tekur 

innsnúning í stað þess að vera samstilltur lærlegg (Sharma o.fl., 2010; Wilson o.fl., 2012). Það 

eru tveir stórir liðir í hnéliðnum sem eru umluktir liðpoka. Annar liðurinn tengir lærlegginn við 

hnéskelina og kallast það (e. patellofemoral joint) á meðan hinn liðurinn tengir sköflungsbeinið 

við lærlegginn og kallast það (e. tibiofemoral joint) (Vaienti o.fl., 2017). Jafnvægi og styrkur 

hnéliðar er samspil milli liðbanda, vöðva, liðpoka og liðþófa; hins vegar er þátttaka þeirra 

mismunandi eftir álagi og hreyfingum. Helstu hlutverk hnéliðar eru hreyfing; ganga og hlaupa, 

beygja okkur niður og halda okkur uppréttum. Þar sem megnið af hreyfingu liðarins er í 

hliðlægu plani (e. sagital plane) er hann þekktur sem hjöruliður (e. hinge joint) (Vaienti o.fl., 

2017). Hreyfingin í liðnum er ákvörðuð af hreyfingu á liðflötum lærleggs og sköflungsbeins 

ásamt takmörkun liðbanda. Bein og liðbönd í hnéliðnum má sjá á mynd 1. 

Mynd 1. Líffærafræðin á bak við hnéliðinn (Cimino o.fl., 2010) 

 

Krossböndin 
Krossböndin skiptast í fremri (e. anterior) og aftari (e. posterior), leið þeirra beggja liggja frá 

lærlegg (e. femur) annars vegar og sköflungsbeini (e. tibia) hins vegar (Duthon o.fl., 2006). 

Hlutverk þeirra er að halda stöðugleika í hnéinu og koma í veg fyrir framskrið og afturskrið. 

Fremra krossbandið kemur í veg fyrir að lærleggurinn skríði undan sköflungsbeini, en fær 

einnig aðstoð frá hliðlægu og miðlægu liðböndunum (Marieswaran, Jain, Garg, Sharma og 

Kalyanasundaram, 2018). Aftara krossbandið hefur sama hlutverki að gegna og það fremra 

nema það kemur í veg fyrir afturskrið af sköflungi gagnvart tibiu, einnig er það þykkara og 

sterkara en fremra krossbandið (Logterman, Wydra og Frank, 2018). 
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Liðþófi 
Liðþófinn (e. meniscus) liggur í hliðlægu og miðlægu hólfi í hnénu á milli lærleggs og 

sköflungsbeins. Hann vinnur sem höggdeyfir fyrir hnéð og bætir einnig stöðugleika (Makris, 

Hadidi og Athanasiou, 2011).  

Íþróttameiðsl í hnélið 
Hnémeiðsl geta komið fyrir bæði með og án snertingar, tíðni slíkra meiðsla er mikil þar sem 

algengustu meiðslin gerast á neðri útlimum og þá helst á hnéliðinum. Eins og kom fram hér að 

ofan sýndu rannsóknir að helstu hnémeiðslin eru: krossbandslit, hnéskeljarsinabólga og 

skemmdir í liðþófa (Frizziero o.fl., 2013; Hootman o.fl., 2007). Það sem síðan endurtekin og 

alvarleg meiðsl geta haft í för með sér eru skemmdir í brjóski í hnéliðnum. Algengi 

brjóskbreytinga er yfir 35% meðal íþróttaiðkenda, þegar borið er saman við almening er 

algengi brjóskbreytinga aðeins 16%, vegna þessa er mikilvægt að huga að slíkum meiðslum. 

(Murray o.fl., 2016).   

Stöðu- og hreyfiskyn í hnéliðnum (e. proprioception) getur orðið fyrir hnjaski ef skyntaugar 

verða fyrir meiðslum, sem ætti alltaf að vera tekið til greina (Mir, Talebian, Naseri og Hadian, 

2014). Hægt er að láta einstaklinginn framkvæma próf sem kanna stöðuna á stöðu- og 

hreyfiskyni. 

Meiðslum er gjarnan skipt í tvo flokka, bráðameiðsl (e. acute) og krónísk (e. chronic) meiðsl 

(Flint, Wade, Giuliani og Rue, 2014). Munurinn á milli þessara tveggja flokka er sá að 

bráðameiðsl koma snögglega eftir þung högg eða stefnubreytingar án snertinga. Hins vegar er 

hægt að skipta krónískum meiðslum í tvo flokka; áunnin eða endurtekin bráðameiðsl (Flint 

o.fl., 2014; Knight, 2008). Áunnin meiðsl eru endurtekningar af lágákefðar höggum yfir langan 

tíma, dæmi um það er sinabólga. Endurtekin bráðameiðsl eru meiðsl sem endurtaka sig, dæmi 

um það er krónísk tognun (Knight, 2008). Hægt er að deila um hver tímaramminn/mörkin eru 

á skilgreiningu á milli bráða- og krónískra meiðsla, vegna þess að það er misjafnt eftir tegund 

meiðsla (Flint o.fl., 2014). Krossbandslit og rifinn liðþófi eru gjarnan flokkuð sem bráðameiðsl, 

þar sem þau eru afleiðing af þungu höggi á hnéliðinn, þá bæði vegna utanaðkomandi snertingar 

og stefnubreytingar án snertinga (Flint o.fl., 2014; Maffulli, Longo, Campi og Denaro, 2010). 

Hnéskeljarsinabólga og brjóskbreytingar eru áunnin meiðsl þ.e.a.s. krónísk, þar sem þau eru 

afleiðing mikils og langvarandi álags á hnéliðinn (Figueroa o.fl., 2016; Murray o.fl., 2016).3  

Bráðameiðsl 
Fremri krossbandsslit (e. anterior crucaite ligament tear) eru algengustu bráðameiðsl í hné 

innan íþrótta, algengara er að þau komi fyrir án snertingar frekar en með utanaðkomandi höggi 
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(Dingel, Aoyama, Ganley og Shea, 2019; Hootman o.fl., 2007). Orsök slita eru meðal annars 

vegna slæmrar beitingar hnéliðs í stefnubreytingu, hraðaminnkun og valgusstöðu eða kiðfættri 

stöðu í hnélið (Cimino o.fl., 2010; Hewett, Ford, Hoogenboom og Myer, 2010). Í 

hraðaminnkun og stefnubreytingu gerast slitin þegar einstaklingur er með hnéið í fullri réttu, 

fremra læri í fullum samdrætti og fætinum er plantað (Cimino o.fl., 2010). Ástæðan fyrir því 

að fremra krossbandið verður fyrir svo miklu álagi í þessari stöðu er vegna þess að aftari 

lærisvöðvinn er ekki í miklum samdrætti og nær öll þyngdin er á hælnum, sem veldur því að 

sköflungsbeinið verður fyrir framskriði (Cimino o.fl., 2010). Valgusstaða eða kiðfætt staða er 

þekkt sem ein af algengum orsökum fremri krossbandsslita (Hewett o.fl., 2010). Snúningur eða 

hreyfing er á öllum þremur neðri útlimum; aðfærsla og innsnúningur í mjöðm, fráfærsla og 

útsnúningur á sköflungsbeini og síðan verður ökkli fyrir framfærslu og umsnúningi (Hewett 

o.fl., 2010). Afleiðing fremri krossbandslita er sársauki, ójafnvægi og burðargeta hnéliðar 

verður ekki til staðar eða minnkar verulega (Cimino o.fl., 2010). Það tekur að meðaltali um átta 

til níu mánuði fyrir fremri krossbandslit að gróa, en fer einnig eftir því hvernig aðgerð var 

framkvæmd á krossbandinu og hvort endurhæfingaráætlun er fylgt eftir (Filbay og Grindem, 

2019). 

Rifinn liðþófi (e. Meniscal tear) er þegar liðþófinn (hliðlægi eða miðlægi) rifnar (Maffulli o.fl., 

2010). Til eru fjórar mismunandi tegundir af slitum: lárétt, lóðrétt, flókin og skáhöll. Lang 

flestu slitin eru lóðrétt og skáhöll (Maffulli o.fl., 2010). Meiðsl á liðþófa geta komið fyrir vegna 

utanaðkomandi áverka, afleiðingar annarra meiðsla eða þegar beiting er slæm og álag er á 

hnénu, en þetta gerist yfirleitt þegar hnéð er í beygju (e. flexion), inn-/útsnúning (e. rotation) 

og í þjöppun/álagi (e. compresion) (Dugan, 2005). Í kjölfar slíkra meiðsla hindrar það eðlilegan 

hreyfiferil hnéliðar, sem getur leitt til stirðleika, brjóskskemmda og sársauka (Maffulli o.fl., 

2010; Makris o.fl., 2011). Brjóskskemmdir (e. cartilage injury) geta leitt til brjóskbreytinga (e 

cartilage changes) sem er valdur á krónískum meiðslum, ef það er grunur um slík meiðsl er 

mikilvægt að greina það (Makris o.fl., 2011). Nánar fjallað um slík meiðsl í brjóskbreytingar 

kafla þegar fjallað er um krónísk meiðsl. Rannsóknir sýna fram á að inngrip aðgerða er áhrifarík 

aðferð til þess að gera einstaklingi kleift að snúa aftur að íþróttum án þess að finna fyrir 

sársauka. Það fer eftir því hvers konar aðgerð var framkvæmd á liðþófa og alvarleika slitanna 

en gera má ráð fyrir að endurhæfingartímabil taki átta til tuttugu vikur (Frizziero o.fl., 2013). 

Krónísk meiðsl 
Hnéskeljarsinabólga (e. Patellar tendonitis) eru algeng meiðsl meðal íþróttaiðkenda, 

sérstaklega í blaki og körfubolta, þar sem mikið af hopp hreyfingum eiga sér stað, þaðan fær 

þessi greining nafnið „jumpers knee“ (Figueroa o.fl., 2016). Einstaklingur með 
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hnéskeljarsinabólgu mun finna fyrir sársauka í sin, sem tengir hnéskelina við sköflungsbeinið. 

Þessi meiðsl eru áunnin, þegar réttivöðvinn (e. Extensor) verður fyrir endurteknu álagi getur 

liðbandið orðið fyrir skaða ef ekki er hugað að því. Þetta getur valdið óþægindum eða sársauka 

þegar liðurinn er undir miklu álagi (Figueroa o.fl., 2016). Í flestum tilfellum er inngrip ekki 

nauðsynlegt þegar verið er að eiga við hnéskeljarsinabólgu heldur dugar skipulögð 

endurhæfingaráætlun og eftirlit sjúkraþjálfara. Frá því að endurhæfingartímabil hefst, hættir 

einstaklingur beinni þátttöku í íþróttinni, þá má gera ráð fyrir því að einstaklingurinn verði fær 

um að snúa  aftur til æfinga eftir átta til tólf vikur (Rutland o.fl., 2010). 

Brjóskbreytingar (e. Cartilage changes) eru algeng meiðsl meðal íþróttamanna vegna mikils 

álags sem liðamótin verða fyrir, þetta getur haft áhrif á hreyfiferil hnéliðar sem og valdið skaða 

á samliggjandi beini (Takeda, Nakagawa, Nakamura og Engebretsen, 2011). Ef ekki er gripið 

til aðgerða gæti það þróast í slitgigt (e. osteoarthritis), afleiðingar slitgigtar í hnélið eru; 

takamörkuð hreyfigeta, liðverkir og stirðleiki í liðum (Takeda o.fl., 2011). Annars konar 

hnémeiðsl geta einnig valdið slitgigt í hné, eins og: krossbandaslit og rifinn liðþófi (Takeda 

o.fl., 2011). Þar sem það reynist brjóskinu erfitt að gera við sjálft sig er í flestum tilfellum 

nauðsynlegt að leita til læknis til þess að gera við skemmdir með skurðaðgerð. Gert er ráð fyrir 

að endurhæfingartímabil eftir aðgerð taki allt að þrjá til sex mánuði (Musumeci o.fl., 2014). 

Áherslur endurhæfingaráætlana í hnémeiðslum í íþróttum 
Krossbandsslit 
Það var lengi talið neikvætt að grípa til aðgerða hjá ungu íþróttafólki þegar um krossbandsslit 

var að ræða, vegna þess að það gæti haft neikvæð áhrif á þroska hnéliðarins (Dingel o.fl., 2019). 

Hins vegar sýna rannsóknir fram á að einstaklingar sem fara ekki í gegnum aðgerð í kjölfar 

krossbandsslita eru líklegri til þess að skaða liðþófa sinn á því hné, sem slitin áttu sér stað 

(Dingel o.fl., 2019). Þess vegna eru íþróttamenn gjarnari að fara í aðgerð í dag, til þess að koma 

í veg fyrir frekari skemmdir á hnéliðnum og flýta fyrir bataferlinu (Dingel o.fl., 2019). 

Þegar verið er að skipuleggja endurhæfingaráætlun vegna krossbandsslita er meginmarkmið að 

endurheimta starfsemi í hnéliðnum og koma í veg fyrir frekari meiðsl (Filbay og Grindem, 

2019). Helstu aðgerðarinngrip til þess að gera við fremra krossbandslit eru að framkvæma 

ígræðslu og taka sin úr aftarilæri eða hnéskeljarsin. Þetta er tekið til greina þegar verið er að 

skipuleggja áætlun þar sem þetta hefur mismunandi áhrif á hreyfigetu hnéliðar (Bliss, 2017). 

Meginstarfsemi hnéliðar er greind eftir þörfum einstaklings; daglegt líf, íþrótt, markmið og 

núverandi staða hnéliðar. Staða hnéliðar er greind með því að skoða; stöðu liða í hnéinu, tap á 

styrk og breyttu hreyfimynstri. Allir þessi þættir geta haft áhrif á jafnvægi hnéliðar (Filbay og 
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Grindem, 2019). Á meðan endurhæfing á sér stað er mikilvægt að hafa í huga að koma í veg 

fyrir framtíðarmeiðsl og slitgigt, sem er þegar liðbrjósk í hné verður fyrir hrörnun (Cimino o.fl., 

2010). Einstaklingar sem stunda ekki reglulega hreyfingu eða íþróttir eru talsvert ólíklegri til 

þess að verða aftur fyrir meiðslum í hné vegna þess að þeir eru ekki að snúa uppá fótinn eða 

framkvæma stefnubreytingar af miklum krafti (Filbay og Grindem, 2019). Því ber að hafa í 

huga að íþróttafólk, sem vill snúa aftur að æfingum og keppni standist skilyrði sem þjálfari 

setur fyrir.  

Ákvörðunartaka þjálfara hvort einstaklingur sé „til í spil“ (e. fit to play) skiptir miklu máli. 

Áherslur í ákvörðunartöku eru meðal annars tími og staða á hnéstarfsemi (Grindem, Snyder-

Mackler, Moksnes, Engebretsen og Risberg, 2016). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

einstaklingar, sem snúa aftur að íþróttum sínum eftir sex til níu mánuði eða síðar, eru talsvert 

ólíklegri til þess að verða aftur fyrir meiðslum í hnéinu í samanburði við þá sem snúa fyrr til 

baka (Grindem o.fl., 2016). Þó að íþróttamaður hafi verið frá í lágmarks tíma, þýðir það ekki 

að sá hinn sami sé „til í spil“. Það er hlutverk þjálfara að fylgjast með stöðu hnéliðar og taka 

einstaklinginn í reglulegar mælingar til þess að meta stöðuna og ákveða næstu skref (Grindem 

o.fl., 2016). Skilyrði sem þjálfarar ættu að fylgja eru eftirfarandi: vöðvastyrkur, taugastjórnun, 

virkni í neðri útlimum og jafnvægi (Barber-Westin og Noyes, 2011).  

Það er lykilatriði í gegnum endurhæfingarferlið að það séu góð samskipti milli einstaklings og 

fagaðilans sem sér um endurhæfingaráætlunina. Það er þó ekki nauðsynlegt að vakta allar 

æfingar hjá einstaklingnum en mikilvægt samt sem áður að athuga árangur og líðan á eins til 

tveggja vikna fresti (Filbay og Grindem, 2019). Tíðni æfinga getur verið mismunandi, allt frá 

tvisvar í viku til daglega, það fer eftir markmiðum og stöðu einstaklings. Áætlanir geta breyst 

eftir því hversu alvarleg slitin voru og hvers konar inngripi var beitt (Filbay og Grindem, 2019). 

Það jákvæða við áætlanir í dag er að þær eru markmiða og skilyrðis miðaðar s.s. þær eru ekki 

tímabundnar, sem þýðir að einstakling er ekki haldið lengur eða styttra í hverjum fasa sé það 

ekki nauðsynlegt (Dhillon o.fl., 2017; Filbay og Grindem, 2019).  

1. Fasi – Fasinn hefst um leið og aðgerð lýkur eða fyrsti dagur endurhæfingar. Markmiðin hér 

eru eftirfarandi: að vakta vökva og bólgur í hnélið, hægt er að nýta kuldameðferð (e. 

cryotherapy) til verkjastillingar (Raynor, Pietrobon, Guller og Higgins, 2005). Miða að 

hlutlausri (e. passive) réttu í hnélið en þó ekki yfirrétta og virkni í fremra lærisvöðvanum 

(Filbay og Grindem, 2019). Einnig styðja rannsóknir að opnar og lokaðar hreyfikeðju æfingar 

(e. kinetic-chain) eru gagnlegar í markmiðum bataferlis (Filbay og Grindem, 2019).  

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa:  
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Hlutlaus rétta í hnélið, sitja með stuðning undir ökkla á veika fæti. Halda þessari stöðu 

í nokkrar mínútur / á meðan sársauki leyfir (Filbay og Grindem, 2019). 

3 til 5 sett af hæla drögum 5 til 10 endurtekningar. Liggur og dregur hælinn að þér. 

Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Filbay og Grindem, 2019). 

2. Fasi – Skilyrðin sem þarf að uppfylla til þess að hefja þennan fasa eru eftirfarandi: að bólgur 

og verkir í hné eru ekki til staðar, full hlutlaus rétta í hnélið sé náð og getuna til þess að rétta 

úr fætinum án hindrunar (Filbay og Grindem, 2019). Markmiðin í þessum fasa eru eftirfarandi: 

kynna bæði styrktar- og taugavöðvaþjálfun, þjálfa upp styrk þar sem að samræmi vöðva í 

fremra lærinu og hopphreyfingum er 80% (lengd mæld með þremur einfættum hoppum) 

(Filbay og Grindem, 2019; Pottkotter o.fl., 2020). Styrktarþjálfunin hefur það markmið að 

þjálfa upp vöðvastyrk og kraft á ný. Lögð er áhersla á bæði einhliða (e. unilateral) og tvíhliða 

(e. bilateral) æfingar (Eliassen, Saeterbakken og van den Tillaar, 2018). Notaðar eru 

mismunandi tegundir af taugavöðva þjálfun vegna þess að það hefur ekki verið sannað að ein 

tegund þjálfunar sé betri en önnur, þjálfun sem notuð er: liðleika/snerpa (e. agility), stöðugleiki 

(e. balance) og plyometrísk þjálfun (e. plyometric) (Filbay og Grindem, 2019). Ástæða fyrir 

notkun á taugavöðvaþjálfun er til þess að virkja stöðu- og hreyfiskynjun í hnélið á sama tíma 

vera að styrkja það. 

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa:  

3 til 5 sett halda jafnægi á einum fæti í 30 sekúndur, stignun á æfingunni væri að 

framkvæma æfinguna á mjúku undirlagi (Cavanaugh og Powers, 2017; Filbay og 

Grindem, 2019).  

3 til 4 sett af fótaréttum með litla sem enga mótstöðu, 12 til 15 endurtekningar. Lagt 

er áherslu á hæga og stýrða hreyfingu. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol 

(Cavanaugh og Powers, 2017). 

3. Fasi – Skilyrðin sem þarf að upfylla til þess að hefja þennan fasa eru eftirfarandi: samræmi 

í styrk á milli beggja fremralæra sé a.m.k. 80%, stjórn á hné réttu með þunga og hefur náð 

góðum tökum á stöðu- og hreyfiskyn (Filbay og Grindem, 2019). Markmiðin í þriðja fasanum 

eru að þjálfa styrk; svo að samræmi vöðva í fremra læri og í hopphreyfingum yrði 90% (lengd 

mæld með þremur einfættum hoppum), kynna æfingar sem ytri þættir hafa áhrif á og hefja 

þjálfun á sérhæfingu íþróttar (Filbay og Grindem, 2019; Pottkotter o.fl., 2020). Með því að 

skipuleggja sérsniðna áætlun eftir kröfum íþróttar er verið að minnka líkur á endurteknum 

meiðslum og gera einstaklinginn kláran í að vera „til í spil“ (Kraemer o.fl., 2009). Styrkur er 
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aukinn með því að þyngja æfingar og auka ákefð. Í lok þessa fasa getur einstaklingur hægt og 

rólega hafið endurkomu sína að íþróttinni, þegar hann hefur uppfyllt kröfur sem fagaðili hefur 

sett fyrir (Filbay og Grindem, 2019). 

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa:  

3 til 4 sett af einfættri fótapressu með 6 til 8 endurtekningum. Stignun á ákefð í 

samræmi við álagsþol (Cavanaugh og Powers, 2017). 

4. Fasi – Skilyrðin sem þarf að upfylla til þess að hefja þennan fasa eru eftirfarandi: samræmi 

í styrk á milli beggja fremralæra sé 90%, getuna til þess að framkvæma allar æfingar verkjalaus 

og líkamlega getu til þess að takast á við æfingarálag (Filbay og Grindem, 2019). Sérhæfing 

íþrótta, í lokafasa endurhæfingar tekur mótun mið af kröfum íþróttar, til að tryggja að 

einstaklingur væri orðinn „til í spil“. Þegar snúið er aftur að íþróttinni er mikilvægt að við halda 

jafnvægi og vöðvastyrk í fætinum sem varð fyrir slitum. Til að byrja með skal einstaklingur 

framkvæma forvarnar- og styrktaræfingar reglulega á meðan „endurkomu ferli“ stendur yfir 

(Filbay og Grindem, 2019; Kraemer o.fl., 2009). 

Rifinn liðþófi 
Sýnt hefur verið fram á það að mismunandi rifur í liðþófanum leiða að mislöngum batatíma 

(Sherman, DiPaolo, Ray, Sachs og Oladeji, 2020). Algengasta aðgerð til þess að gera við slík 

meiðsl er liðspeglun, ástæðan er vegna einfaldleika hennar sem og góðum árangri (Doral, 

Bilge, Huri, Turhan og Verdonk, 2018). Endurhæfingaráætlunin er almennt byggð á fjórum 

fösum, með áherslu á að vernda liðþófann og leyfa sárum að gróa áður en það er farið út í að 

styrkja hnéliðinn, virkja eðlilegan hreyfiferil og að lokum undirbúa einstaklinginn til þess að 

snúa aftur að íþróttinni (Cavanaugh og Killian, 2012). Fasarnir fjórir eru eftirfarandi. 

1. Fasi – fyrsta markmið í endurhæfingaráætlun fyrir rifinn liðþófa er að koma í veg fyrir bólgur 

og sársauka. Hægt er að nýta kuldameðferð og þrýsting af einhverju tagi (sokkur eða vafningar) 

til þess að sporna gegn bólgum og sársauka (Sherman o.fl., 2020). Tíminn sem einstaklingur 

eyðir í þessum fasa er um fjórar til sex vikur. Lögð er áhersla á að virkja vöðvana sem 

umkringja hnéliðinn, þar af leiðandi fremra lærið og virkja lengingar hreyfiferil í hnéliðnum. 

Æfingar eru stignandi með áherslu á göngulag, styrk í; mjöðm, kvið og fremra læri (Cavanaugh 

og Killian, 2012; Sherman o.fl., 2020).  

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa:  

3 til 4 sett af hnéréttu með upphækkun undir aftaralæri og lyfta síðan hælnum fyrir 

fulla réttu. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Cavanaugh og Killian, 2012). 
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3 til 4 sett af hálf hnébeygju á kassa með stuðning, framkvæma 10 til 12 

endurtekningar. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Cavanaugh og Killian, 

2012). 

2. Fasi – Þegar einstaklingur hefur náð eðlilegu göngulagi með litlum þunga á veika hnénu, 

getuna til þess að lyfta og rétta úr fætinum án nokkurrar hindrunar í réttivöðvanum og fengið 

samþykki fagaðila, getur hann hafið næsta fasa (Sherman o.fl., 2020). Áherslurnar í þessum 

fasa eru að byggja ofan á það sem kynnt var í fyrsta fasanum. Æfa göngulag með engum 

stuðningi og góðu jafnvægi, ásamt því að virkja eðlilegan hreyfiferil hnéliðar. Hægt er nýta 

bæði opnar og lokaðar hreyfikeðju - æfingar, dæmi um slíkar æfingar eru liggjandi fótaréttur 

og hnébeygjur. Einnig er taugavöðvaþjálfun aukin til þess að virkja stöðu- og hreyfiskyn og 

einhliða æfingar nýttar. Þolæfingar eins og sund þar sem ekkert álag er á hnéliðinn er leyft 

(Cavanaugh og Killian, 2012; Sherman o.fl., 2020). Tímaramminn á þessum fasa stendur yfir 

í sex til tólf vikur. 

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa: 

4 til 5 sett af niðurstigi af 30 sentímetra upphækkun, framkvæma 6 til 10 

endurtekningar. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Cavanaugh og Killian, 

2012). 

3 til 4 sett af einhliða og tvíhliða jafnvægis haldi á óstöðugu yfirborði, halda jafnvægi 

í 30 sekúndur í senn. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Cavanaugh og Killian, 

2012). 

3. Fasi – skilyrði sem einstaklingur þarf að uppfylla til þess að hefja þennan fasa eru 

eftirfarandi: 70% styrkur í fremra- og aftara læri, jafnvægi í einfættri kyrrstöðu, eymsli standa 

yfir í mesta lagi 24 tíma eftir hreyfingu og getan til þess að stíga niður af 30 cm háu þrepi 

verkjalaus (Cavanaugh og Killian, 2012; Sherman o.fl., 2020). Áherslurnar í þriðja fasanum 

eru að virkja eðlilegan hreyfingarferil hnéliðs, endurheimta stöðugleika í einfættum 

hreyfingum, besta virkni í hnéliðnum og undirbúa einstaklinginn fyrir endurkomu að íþróttinni. 

Út frá áherslum þá verður meirihluti æfinga styrkur, þol og lipurð (snerpa, jafnvægi og hröðun). 

Þegar fer að líða að lokum þessa fasa mun áætlunin verða aðlöguð að sérhæfingu og kröfum 

íþróttarinnar. Tímaramminn er um tólf til tuttugu vikur.  

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa:  
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3 til 4 sett af fótapressu, nýtt verður bæði einhliða og tvíhliða þjálfun, með áherslu á 

vöðvastyttingu (e. eccentric). Framkvæma 10 til 12 endurtekningar. Stignun á ákefð í 

samræmi við álagsþol (Cavanaugh og Killian, 2012). 

3 til 4 sett af ísótrónísku fótaréttu, framkvæma 8 til 10 endurtekningar. Stignun á ákefð 

í samræmi við álagsþol (Cavanaugh og Killian, 2012). 

4. Fasi – Sérhæfing íþróttar, í lokafasa endurhæfingar tekur mótun mið af kröfum 

íþróttagreinar, til að tryggja megi að einstaklingur væri „til í spil“. Skilyrðin sem þarf að 

uppfylla til þess að hefja lokafasann eru: enginn verkur þegar þyngd er beitt á veika hnéið, 

styrkur í fremra- og aftara læri yfir 75% sem og leyfi frá fagaðila til þess að hefja létt hlaup 

(Sherman o.fl., 2020). 

Hnéskeljarsinabólga  
Sársauki í hnéskeljarsinabólgu er álagstengdur og þá sérstaklega í aðstæðum sem framkalla 

mikið álag á réttvöðvann þegar hann er að gefa frá sér aukinn kraft undir styrktarálagi 

(Malliaras, Cook, Purdam og Rio, 2015). Þess vegna ættu áherslur í endurhæfingaráætlun á 

„jumpers knee“ að vera með  að markmiði að auka álagsþolið í sininni sjálfri, hreyfikeðjunni 

og stoðkerfis einingunni. Þegar verið er að þjálfa álagsþol getur komið fyrir að einstaklingur 

finnur fyrir verkjum á meðan æfingu stendur eða þegar henni lýkur, það ætti þó ekki að hafa í 

för með sér versnun með tímanum (Malliaras o.fl., 2015). Endurhæfingartímabilið tekur tíma, 

mikilvægt er að vakta sársaukann hjá einstaklingnum og taka ekki næstu skref fyrir en þjálfari 

telur það vera í lagi (Malliaras o.fl., 2015). Aðrir orsakavaldar geta verið stirðir og veikbyggðir 

vöðvar í kringum hnéliðinn; fremra- og aftara læri. Því er ástæða að hafa í huga þegar verið er 

að skipuleggja endurhæfingaráætlun að athuga styrk og liðleika vöðva sem koma að hnéliðnum 

(Figueroa o.fl., 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að „þung hæg endurtekning“ (e. heavy slow repetition) og æfingar 

sem einblína á vöðva lengingu (e. eccentric exercises) sé lykilþáttur í endurhæfingu eftir 

hnéskeljarsinabólgu (Malliaras o.fl., 2015; Reinking, 2016). Þrepum endurhæfingarinnar er 

gjarnan skipt í fjóra fasa; ísómetrískur fasi, ísótrónískur fasi, kynna réttivöðvann fyrir 

kraftmyndun á ný og að lokum sérhæfing íþróttarinnar (Malliaras o.fl., 2015; Reinking, 2016). 

1. Fasi - Isómetríski fasinn, einblínir á að styrkja sinina án þess að hún þurfi að mynda mikinn 

kraft. Fyrsti fasinn á að vera sársaukalaus og er því dregið úr æfingum sem krefjast mikillar 

kraftmyndunar, sem dæmi hopphreyfingar (Malliaras o.fl., 2015). Ákefð og stignun æfinga er 

stjórnað út frá sársauka sem einstaklingur finnur fyrir. Erfitt er þó að komast alfarið undan 

sársauka en einkenni eiga að jafna sig fljótt eftir æfingu, ef þau halda þó áfram er álagið of 
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mikið (Figueroa o.fl., 2016; Malliaras o.fl., 2015). Æfingar sem krefjast aðeins 70% af 

samdráttarálagi í fremra læri hafa sýnt fram á að skila árangri með álagsþoli í réttivöðvanum 

(Malliaras o.fl., 2015). 

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa:  

3 til 5 sett af isómetrískri fremra lærisréttu í 45 sekúndur í senn, með tveggja mínútna 

hvíld á milli æfinga (Malliaras o.fl., 2015). 

2. Fasi - Skilyrðin sem þarf að upfylla til þess að hefja þennan fasa eru eftirfarandi: full hlutlaus 

rétta í hnélið, beygingar geta er jöfn í báðum hnéliðum, verkur hefur minnkað, getuna til þess 

að rétta úr fæti án hindrunar og samræmi í styrk á milli beggja fremralæra orðið 70% (Malliaras 

o.fl., 2015). Isótróníski fasinn, einblínir á að gera hreyfingu með stöðuga þyngd eða mótstöðu. 

Þegar einstaklingur hefur byggt upp nógu mikinn styrk til þess að auka þyngd og ákefð æfinga, 

hefst ísótrónísk þjálfun. Ísótrónísk þjálfun hefur sannað sig þegar kemur að bætingu 

vöðvamassa í kringum réttivöðvann og nýta „þunga hæga endurtekninga“ áætlun sem hefur 

sýnt fram á að skila árangri meðal hnéskeljasinabólgu sjúklinga (Figueroa o.fl., 2016, 2016; 

Reinking, 2016). Lögð er áhersla á að nýta einhliða æfingar, og þannig neyða veika fótinn til 

þess að vinna (Malliaras o.fl., 2015; Rutland o.fl., 2010). 

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa: 

3 til 4 sett af isótónískri splitt hnébeygju með áherslu á þunga og hæga endurtekningu, 

hægt er að miða við 15RM (getuna til þess að framkvæma hreyfinguna 15 sinnum 

með ákveðna þyngd). Stignun á þyngd í samræmi við álagsþol. Athuga að þyngd 

hindri ekki góða framkvæmd (Malliaras o.fl., 2015).  

3. Fasi – Skilyrðin sem þarf að upfylla til þess að hefja þennan fasa eru eftirfarandi: samræmi 

í styrk milli hnéliða í hámarks afkastagetu 80%, styrkur á milli fóta í hopphreyfingum er einnig 

orðið 80% (lengd mæld með þremur einfættum hoppum) og getuna til þess að hlaupa í ákveðinn 

tíma án þess að finna fyrir verk (Malliaras o.fl., 2015). Kynna réttivöðvann fyrir kraftmyndun, 

mikilvægt fyrir álagsþolið. Með því að kynna kraftmyndun á ný fyrir réttivöðvanum er verið 

að taka fyrstu skrefin í undirbúningi til þess að snúa aftur að beinni þátttöku í íþróttum. Gott 

viðmið til að hefja þennan fasa, er að einstaklingur geti framkvæmt æfingu með 150% af eigin 

líkamsþyngd í fótapressu sársaukalaus (Malliaras o.fl., 2015). Endurhæfingaráætlun verður 

meira sérsniðin að kröfum íþróttarinnar sem einstaklingur æfir.  

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa: 
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Spretthlaup – 3 til 4 sett af lág ákefðarhröðun (10m) og hraðaminnkun (10m). 

Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Malliaras o.fl., 2015). 

Blak – 3 til 4 sett af lág ákefðarhoppum, með áherslu á mjúkar lendingar. Stignun á 

ákefð í samræmi við álagsþol (Malliaras o.fl., 2015). 

4. Fasi – Skilyrðin sem þarf að upfylla til þess að hefja þennan fasa eru eftirfarandi: getuna til 

þess að framkvæma fótapressu með eigin líkamsþyngd, sársaukalaus og álagsþol í samræmi 

við æfingarákefð (Malliaras o.fl., 2015). Sérhæfing íþróttar, í lokafasa endurhæfingar tekur 

mótun mið af kröfum íþróttar, til að tryggja megi að einstaklingur er orðinn „til í spil“. Þegar 

framkvæmd og ákefð æfinga er í samræmi við kröfur íþróttarinnar getur einstaklingur snúið 

sér aftur að beinni þátttöku í íþróttum (Malliaras o.fl., 2015; Rutland o.fl., 2010). Áætlunin 

tekur mið af ákefð frá fyrri fasa og smám saman líkir ákefð við æfingar íþróttarinnar, sem að 

lokum gerir einstaklingi kleift  að taka fullan þátt. 

Brjóskbreytingar  
Helstu bataferlar brjóskbreytinga er gjarnan skipt í þrjá flokka; að vernda brjóskið með því 

koma í veg fyrir frekari skemmdir, að stuðla að endurnýjun brjósksins hvort sem það er í 

gegnum aðgerð eða annars konar inngrip og að lokum í stað þess að endurnýja eða gera við 

brjóskið, þá skipta um það, sem felur í sér aðgerð (Mithoefer, McAdams, Scopp og 

Mandelbaum, 2009; Murray o.fl., 2016; Reinking, 2016). Aðferðin sem verður fyrir valinu fer 

eftir ástandi brjósksins og á það sama við um tíma endurhæfingartímabils.  

Markmið þessara þriggja bataferla eiga það sameiginlegt; að gera einstaklingnum kleift að snúa 

aftur að íþrótt sinni og koma í veg fyrir frekari meiðsl. Áherslur endurhæfingaráætlana fara 

eftir hvaða aðferð var beitt á brjóskið og hverjar kröfur íþróttarinnar eru (Mithoefer o.fl., 2012; 

Murray o.fl., 2016).  

Endurhæfingaráætlun á að vera einstaklingsbundin ásamt því að vera samstillt samhliða þeim 

markmiðum sem munu gera einstaklingi kleift að vera „til í spil“ á ný. Það er gert með því að 

skipta niður stignandi fasa (Mithoefer o.fl., 2012; Murray o.fl., 2016). 

1. Fasi - Virkjun liðamóta og frumvörn. Markmið fyrsta fasans er að miða að virkjun 

hreyfisviðs hnéliðar (e. range of motion), liðleika, minnka sársauka með notkun 

kuldameðferðar eða þjöppun að einhverju tagi og að lokum virkja vöðva í kringum hnélið 

(Mithoefer o.fl., 2012; Murray o.fl., 2016; Wilk o.fl., 2006). Ásamt því að  virkja hnéliðinn í 

heild sinni verður lögð áhersla á göngulag með stignun í þyngdarlagi. Æfingarálag og ákefð 

verða stignandi eftir því sem árangur og sársauki leyfa (Mithoefer o.fl., 2012; Wilk o.fl., 2006).  
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Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa: 

3 til 5 sett af virkum hæla drögum 5 til 10 endurtekningar. Situr og dregur hælinn 

að þér með aðstoð teygju eða reipis. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol 

(Mithoefer o.fl., 2012). 

Hjóla með lítilli mótstöðu. Athuga að sætið sé hátt til þess að sporna gegn mikilli 

beygju í hnélið. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Reinold, Wilk, Macrina, 

Dugas og Cain, 2006). 

2. Fasi – Hagnýt endurbygging og stignandi álag á liðamót. Þegar einstaklingur getur 

framkvæmt eðlilegt göngulag án sársauka og bólgur í hnéliðnum hafi minnkað getur hann hafið 

næsta fasa (Mithoefer o.fl., 2012; Wilk o.fl., 2006). Markmið þessa fasa er að auka álag frá 

fyrri fasa og kynna nýjar æfingar sem munu vera í takt við áherslur. Áherslur æfinga verða 

eftirfarandi; fara úr kyrrstöðu (e. static) æfingum yfir í æfingar þar sem einstaklingur er á meiri 

ferð (e. dynamic), kynna hreyfingar sem stuðla að stöðu- og jafnvægiskyni, plýómetrískar 

æfingar og einhliða æfingar sem venja hnéliðinn á samslátt (Mithoefer o.fl., 2012; Wilk o.fl., 

2006). Einnig væri hægt að hefja æfingar í sundi þar sem þá er lítið álag  á hnéliðnum, og hefur 

í för með sér að stuðlað er að hreyfiferil (Wilk o.fl., 2006). 

Dæmi um æfingu sem framkvæmd væri í þessum fasa: 

3 til 5 sett af vegg setum í 45 sekúndur, með tveggja mínútna hvíld. Stignun á 

ákefð í samræmi við álagsþol (Reinold o.fl., 2006). 

3 til 5 sett af 30 sekúndum af þungri mótstöðu á hjóli og 2 mínútna hvíld þar sem 

mótstaða er lítil sem engin. Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol (Reinold o.fl., 

2006). 

3. Fasi – Sérhæfing íþróttar, í lokafasa endurhæfingar tekur mótun mið af kröfum íþróttar, til 

að tryggja megi að einstaklingur væri orðinn „til í spil“. Þegar einstaklingur getur framkvæmt 

æfingar með lágamarks sársauka og styrkur á milli hnéliða er yfir 80% er síðasti fasi 

endurhæfingar hafinn (Mithoefer o.fl., 2012, 2009; Wilk o.fl., 2006). Áherslur verða sérsniðnar 

að kröfum íþróttar og æfingarálag er jafnt og þétt líkt  raunkröfum sem íþróttin sjálf gerir, sem 

mun að lokum gera einstaklinginn færan um beina þátttöku í íþróttinni.  

Sálfræðilegi / Andlegi hluti endurhæfingar 
Líkamleg meiðsl hafa afleiðingar á andlega líðan, sérstaklega ef að meiðslin hafa áhrif á 

íþróttaferil einstaklings. Viðbrögð við meiðslum eru einstaklingsbundin en það sem rannsóknir 
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hafa sýnt fram á er að hugrænt mat einstaklings á meiðslum fer eftir nokkrum þáttum (Clement 

o.fl., 2013). Hvernig hann/hún túlkar meiðslin (alvarleiki), hvernig honum/henni líður gagnvart 

meiðslum (líðan), hvernig hann/hún bregst við meiðslum (viðbrögð) eru ákvörðuð af bæði 

persónulegum og umhverfistengdum ástæðum (Clement o.fl., 2013). Algengt er að þegar 

einstaklingur meiðist koma fram neikvæðar tilfinningar, sem leiða til neikvæðra viðbragða. Í 

gegnum tíðina hafa einstaklingar, sem eru að byrja í endurhæfingu sýnt merki um þunglyndi 

og vonleysi vegna minnkunar á þátttöku í íþróttum (Clement, Arvinen-Barrow og Fetty, 2015). 

Eftir því sem líður á endurhæfingatímabilið geta komið upp merki um slæma fylgni og 

sinnuleysi, útskýringin fyrir því gæti verið vegna lítillar hvatningar og / eða óþolinmæði. 

Rannsókn var gerð á hegðun íþróttamanna í gegnum meiðsla- og endurhæfingaferilinn, 

niðurstaðan var sú að viðbrögð þátttakenda mætti skipta niður í þrjá fasa (Clement o.fl., 2015). 

Með því að bera þessa fasa saman við gerð endurhæfingaráætlana er hægt að hlúa betur að 

einstaklingum og vera til staðar í gegnum ferlið.  

1. Fasi – Viðbrögð við meiðslum 

2. Fasi – Viðbrögð við endurhæfingu 

3. Fasi – Viðbrögð við endurkomu að íþróttinni 

Yfir endurhæfingartímabilið geta einstaklingar þróað með sér kvíða gagnvart því að snúa aftur 

að iðkun íþróttagreinar sinnar, þess vegna er mikilvægt að athuga hvort einstaklingurinn er 

andlega reiðubúinn (e. psychological readiness) (Barber-Westin og Noyes, 2011; Forsdyke, 

Smith, Jones og Gledhill, 2016). Mikilvægt er að vera meðvitaður um að líkamlegur 

undirbúningur er ekki hið sama og andlegur undirbúningur, og er því ekki alltaf sjálfsagt að 

þessir þættir séu samstilltir (Burland o.fl., 2018). Þegar einstaklingur er að snúa aftur að 

íþróttinni þarf hann að hemja sig, og með aðstoð þjálfara að byrja aftur í lágri ákefð á meðan 

hann er að byggja upp sjálfstraustið á ný. Ákefðin hækkar síðan eftir því hversu mikið 

einstaklingur og þjálfari treysta sér til (Filbay og Grindem, 2019).  

Sálfræðilegar áherslur í endurhæfingaráætlun 
Endurhæfing getur verið erfitt ferli þar sem það tekur ekki einungis á líkamlegum þáttum. 

Endurhæfingin getur valdið streitu, kvíða, óánægju og fleiru. Með það í huga er mikilvægt  að 

veita einstaklingum verkfæri/æfingar til þess að draga úr áhrifum þessa. Þar sem viðbrögð gegn 

meiðslum hjá íþróttafólki hefur verið skipt niður í fasa, er hægt greina frá æfingum sem hægt 

er að framkvæma í hverjum fasa (Clement o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun 

á slíkum æfingum hafa skilað jákvæðum áhrifum á bæði einstaklinginn og endurhæfingarferlið 
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sjálft (Cohen o.fl., 2013; Driediger o.fl., 2006). Eftirfarandi æfingar er  hægt að nýta í hvern 

fasa. 

Skynmynda þjálfun  
Skynmynda þjálfun nýtist íþróttafólki gríðarlega vel þar sem hún hefur sýnt fram á bætta 

frammistöðu og aukið hvatningu (Arvinen-Barrow o.fl., 2015; Driediger o.fl., 2006). Hlutverk 

skynmynda þjálfunar í endurhæfingu getur verið ýmis konar; hvetjandi, stuðlað að 

markmiðasetningu, aukið þrautseigju og viðhaldið jákvæðu viðhorfi í gegnum 

endurhæfingarferlið (Driediger o.fl., 2006). Skynmyndaþjálfun hefur þann eiginleika að  geta 

snert öll fimm skilningarvitin; lyktar-, bragð-, hreyfi, sjón- og lyktarskyn (Driediger o.fl., 

2006). 

Jákvætt sjálfstal 
Sjálfstal er samtal sem einstaklingur á við sjálfan sig upphátt eða í hljóði í þeim tilgangi að 

hvetja sig áfram, hugga sig, sýna sér væntumþykju eða jafnvel til að bæta ákveðna færni. 

Jákvætt og hjálplegt sjálfstal eykur trú á eigin getu og getur haft áhrif á líðan okkar og hegðun. 

Jákvætt sjálfstal er mikilvægt verkfæri sem allt íþróttafólk ætti að nýta sér, þar sem það hefur 

sýnt fram á góð áhrif eins og: hvatningu, bætta frammistöðu sem og líðan (Park, Lim og Lim, 

2020). Þegar litið er til endurhæfingarferlisins geta komið hindranir sem hafa áhrif á 

frammistöðu og líðan, er því mikilvægt að falla ekki í „neikvæða gryfju“ heldur nýta reglulegt 

jákvætt sjálfstal til þess að komast undan því (Cohen o.fl., 2013). 

Markmiðasetning 
Markmiðasetning býður upp á jákvæð áhrif á sjálfstraust og hvatningu,  sem  skapar „sigra“ í 

gegnum bataferlið (Cohen o.fl., 2013). Markmið geta verið lítil sem stór en þurfa þó að vera 

raunveruleg. Markmiðasetning gerir einstaklingi kleift á að sjá greiða leið í gegnum 

endurhæfingarferlið, á sama tíma er hægt að sjá hversu mikið er búið að afreka, en þetta 

aðstoðar við að horfa fram á við og missa ekki trú á ferlinu (Brinkman, Baez, Genoese og Hoch, 

2019; Cohen o.fl., 2013). Markmiðasetning í bataferli getur bæði verið skammtíma og langtíma 

markmið ásamt því að vera samhliða áherslum og kröfum endurhæfingaráætlarinnar. Þegar 

litið er fram á við, getur ferlið til þess að geta snúið aftur að íþróttinni sinni verið langt og 

strembið, en það getur hjálpað að búa til skammtíma markmið, sem munu að lokum gera 

einstaklingi kleift á að afreka langtíma markmiði (Brinkman o.fl., 2019; Cohen o.fl., 2013).  

Samskipti 
Samskipti milli þjálfara og iðkanda eru mikilvæg þegar kemur að endurkomu í íþrótt. 

Mikilvægt er að tryggja góð samskipti og að þjálfari viti hvar einstaklingur stendur, bæði 

andlega og líkamlega (Ekstrand, Lundqvist, Davison, D’Hooghe og Pensgaard, 2019). Þegar 
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einstaklingur er að snúa aftur að íþrótt þarf hann að hemja sig, og með aðstoð þjálfara að byrja 

aftur af lágri ákefð á meðan hann er að  byggja sjálfstraust upp á ný (Cohen o.fl., 2013). 

Slökun 
Slökun (e. relaxation) er notuð til þess að róa einstakling (Schwab Reese, Pittsinger og Yang, 

2012). Í kjölfar meiðsla fylgja oft tilfinningar eins og kvíði og reiði, sem einnig hefur líkamleg 

áhrif, sem dæmi þá hafa þau áhrif á taugar og hjartslátt. Slökun mun aðstoða einstakling við að 

kljást við eða minnka slíkar tilfinningar (Schwab Reese o.fl., 2012). 

1. Fasi – Viðbrögð við meiðslum. Íþróttasálfræði æfingar sem kæmu að góðu gagni í þessum 

fasa væru jákvætt sjálfstal og slökun (Clement o.fl., 2015). 

Jákvætt sjálfstal: „Ég MUN koma sterkari tilbaka.“ 

Slökun: hugleiðsla, framsækin vöðvaslökun og öndunaræfingar. 

2. Fasi – Viðbrögð við endurhæfingu. Íþróttasálfræði æfingar sem kæmu að góðu gagni í 

þessum fasa væru markmiðasetning og skynmyndaþjálfun (Clement o.fl., 2015). 

Markmiðasetning: Ná fullri lengingu í hnélið fyrir vikulok. 

Skynmyndaþjálfun: Sjá fyrir sér að framkvæma ákveðna styrktaræfingu áður en 

hún er raunverulega framkvæmd. 

3. Fasi – Viðbrögð við endurkomu að íþróttinni. Íþróttasálfræði æfingar sem myndu koma að 

góða gagni í þessum fasa væru að þjálfari og iðkandi  settu reglulega  markmið sem  tryggðu 

að einstaklingur væri andlega reiðubúinn til þess að hefja æfingar að fullu (Clement o.fl., 2015). 
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Framkvæmd 
 

Undirbúningur fyrir þetta verkefni hófst í janúar 2021, almennum upplýsingum,  rannsóknum 

og greinum á vettvangi rannsókna íþróttameiðsla var safnað. Handbókin sem ég bjó til er 

samansafn af áætlunum og æfingum sem hægt væri að framkvæma í hverjum fasa. Allar þær 

æfingar sem teknar eru fyrir er hægt að framkvæma í venjulegum æfingasal eða í aðstöðu 

sjúkraþjálfunar. Köflunum í handbókinni var  skipt niður eftir meiðslum og síðan dæmi um 

æfingar. Að lokum er fjallað um sálfræðilegu hlið endurhæfingar.  

Myndir af æfingum sem notaðar eru í handbók voru teknar í æfingaaðstöðu Orkuhússins í 

Urðarhvarfi. Myndavélin sem var notuð; Sony Alpha 6400. Úrvinnsla á myndum fór síðan fram 

í gegnum forritið Adobe Photoshop. 
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Umræður 
 

Markmiðið með þessu verkefni er að taka saman endurhæfingaáætlanir fyrir algengustu 

hnémeiðsl í íþróttum í samræmi við rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessum vettvangi. 

Meiðsl geta verið misstórar hindranir en með því að sjá skýra mynd af bataferlinu og hvað þarf 

að gera til þess að geta snúið aftur að íþróttinni getur skipt sköpum fyrir íþróttamanninn. Loka 

niðurstaðan í verkefninu er sú að hægt er að skipta endurhæfingarferlinu niður í fasa. Greint er 

frá því hver markmiðin væru með hverjum fasa og hver skilyrðin væru til þess að hefja þann 

næsta. Allar áætlanir eru með það sameiginlegt að í lokafasa endurhæfingar er tekið mið af 

kröfum íþróttar, til þess að tryggja það að sá hinn sami væri „til í spil“. Ásamt því að huga að 

líkamlegum undirbúningi í gegnum bataferlið er farið yfir andlega þætti og hvaða sálfræðilegu 

verkfæri væri hægt að nýta í gegnum ferlið og í endurkomu að íþróttinni. 

Meiðsl geta haft mikil áhrif á feril íþróttamanna, þó að áætlanir séu gerðar til þess að gefa 

innsýn eða yfirlit yfir bataferlið þýðir það ekki að öll ferli séu eins. Ferlin þurfa að vera 

einstaklingsbundin og með markmið áætlana í huga. Þó getur hvert endurhæfingartímabil verið 

lærdómsríkt og sýnt fram á mikilvægi styrktar- og forvarnaræfinga þar sem hnémeiðsl geta 

fylgt einstaklingi lengi eftir að íþróttaferlinum lýkur. Tilgangur og markmið handbókarinnar er 

að gefa einstaklingum í endurhæfingarferli aukinn skilning á áherslum og markmiðum 

endurhæfingaráætlana með því að gefa skýra mynd af  sjálfu bataferlinu sem og yfirsýn á hver 

næstu skref eru til þess að geta snúið aftur að íþrótt sinni heill heilsu sem fyrst aftur. 
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