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Fremra Krossbandslit 

 
Markmið / Áherslur Skilyrði til þess að hefja næsta fasa 

1. Fasi 

Vakta vökva í hnélið, huga að verkjastillingu með notkun þjöppunar 

og kuldameðferðar, miðað að hlutlausri réttu í hné. 

Bólgur og vökvi í hné eru ekki til staðar. Full aðgerðarlaus 

hreyfiferill í hnélið, geta til þess að rétta úr fætinum án hindrunar. 

2. Fasi 

Kynna bæði styrktar- og vöðvaþjálfun, samræmi í styrk á milli beggja 

fremralæra orðið 80% og styrk á milli fóta í hopphreyfingum orðið 

80%, taugavöðvaþjálfun til þess að virkja stöðu- og hreyfiskyn; 

liðleiki, snerpa, stöðugleiki og plyometrísk þjálfun. 

Samræmi í styrk á milli beggja fremralæra orðið 80%. Samræmi í 

styrk á milli fóta í hopphreyfingum orðið 80% (lengd mæld með 

þremur einfættum hoppum). Stjórn á lengingu í hné með þunga. 

Hefur náð góðum tökum á stöðu- og hreyfiskyni. 

3. Fasi 

Auka ákefð og álag á styrktarþjálfun, samræmi í styrk milli fremralæra 

og hopphreyfinga orðið 90%, æfingar þar sem ytri þættir hafa áhrif, 

áætlun verður meira sérsniðin að kröfum íþróttarinnar / einstaklings. 

Þolæfingar eins og lág ákefðarhlaup er leyft. Stignun á ákefð í 

samræmi við álagsþol. 

Samræmi í styrk á milli beggja fremralæra orðið 90%. Samræmi í 

styrk á milli fóta í hopphreyfingum orðið 90% (lengd mæld með 

þremur einfættum hoppum). Geta til þess að framkvæma allar 

æfingar verkjalaus og líkamlega geta til þess að takast á við 

æfingarálag. 

 

4. Fasi Sérhæfð áætlun tekur gildi þar sem áherslur liggja í kröfum 

íþróttarinnar og tryggja að endurkoma einstaklings sé örugg. 
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Æfingar fyrir fremra krossbandslit 

1. Fasi: 
 

Æfing Aðgerðarlaus lenging í hné 

   
Endurtekningar 2 mín / á meðan sársauki leyfir  

   
Sett 3 til 4 sett 

   
Leiðbeiningar Sitja með stuðning undir ökkla á 

veika fæti. Halda þessari stöðu í 

nokkrar mínútur / á meðan 

sársauki leyfir. 

  

  

  

   

Markmið Virkja fulla lengingu í hreyfiferil 

hnéliðar  
    

 

 

 

 

 

Æfing Hæla drög 

    

Endurtekningar 5 til 10 endurtekingar 

   
Sett 3 til 5 sett 

    

Leiðbeiningar Liggur og dregur hælinn að þér. 

Stignun á ákefð í samræmi við 

álagsþol. 
  

  

   

Markmið Virkja hreyfiferil í hnélið 
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2. Fasi:  
 

Æfing Halda jafnvægi á einum fæti 

   
Endurtekningar 30 sekúndur 

   
Sett 3 til 5 sett 

    

Leiðbeiningar Stignun á æfingu væri að 

framkvæma æfingu á mjúku 

undirlagi. 
  

 

   

Markmið Virkja stöðu- og hreyfiskyn, 

ásamt því að þjálfa jafnvægi.  
    

 

 

 

 

 

 

Æfing Fótaréttur með lítilli mótstöðu 

   
Endurtekningar 12 til 15 endurtekingar 

   
Sett 3 til 4 sett 

  
 

Leiðbeiningar Lögð er áhersla á hæga og stýrða 

hreyfingu. Stignun á ákefð í 

samræmi við álagsþol.  
  

  

   

Markmið Styrkja fremralæri. 
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3.  Fasi:  
 

Æfing Fótapressa með einum fæti 

   
Endurtekningar 6 til 8 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Lögð er áhersla á hæga og stýrða 

hreyfingu. Stignun á ákefð í 

samræmi við álagsþol.  
  

  

   

Markmið Auka styrk í vöðvum í kringum 

hnélið og byggja upp álagsþol.  
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Rifinn liðþófi 

 
Markmið / Áherslur Skilyrði til þess að hefja næsta Fasa - tímarammi 

1. Fasi 

Vakta bólgur og sársauka í hnélið, nýta kuldameðferð og þjöppun til 

verkjastillingar, virkja vöðva sem umkringja hnéliðinn, virkja 

lengingar hreyfiferil í hnélið, göngulag með litlum þunga á veika hnéð, 

styrktarþjálfun: mjöðm, kviður og fremralæri. 

4 til 6 vikur. Eðlilegt göngulag með litlum þunga á veika 

hnéð. Getuna til þess að lyfta og rétta úr fætinum án tafa. 

Samþykki fagaðila. 

2. Fasi 

Auka álag og ákefð frá fyrri fasa, æfa göngulag með engum stuðning, 

taugavöðvaþjálfun til þess að virkja stöðu- og hreyfiskyn; jafnvægi og 

plýómetrísk þjálfun, nýta bæði einhliða og tvíhliða æfingar. Þolæfingar 

eins og sund er leyft. 

6 til 14 vikur. Samræmi í styrk í fremra- og aftara læri milli 

fóta 70%. Jafnvægi í einfættri kyrrstöðu. Eymsli standa 

yfir í mesta lagi 24 tíma eftir hreyfingu. Geta til þess að 

stíga niður af 20 cm háu þrepi verkjalaus. 

3. Fasi 

Virkja eðlilegan hreyfiferil hnéliðar. Endurheimta stöðugleika í 

einfættum hreyfingum. Besta virkni í hnéliðnum. Undirbúningur fyrir 

endurkomu að íþróttinni. Þolæfingar eins og lág ákefðarhlaup er leyft. 

Stignun á ákefð í samræmi við álagsþol. 

14 til 22 vikur. Samræmi í styrk í fremra- og aftara læri 

milli fóta 85%. Samræmi í hopphreyfingum milli fóta 

einnig 85% (lengd mæld með þremur einfættum hoppum). 

Geta til þess að hlaupa verkjalaus. 

4. Fasi 
Sérhæfð áætlun tekur gildi þar sem áherslur liggja í kröfum 

íþróttarinnar og tryggja að endurkoma einstaklings verði örugg. 
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Æfingar fyrir rifinn liðþófa 

1. Fasi:  
 

Æfing Hnérétta með upphækkun 

   
Endurtekningar 8 til 10 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

   
Leiðbeiningar Hnérétta með upphækkun 

undir aftaralæri og lyfta síðan 

hælnum fyrir fulla réttu. 
  

  

   

Markmið Virkja fulla lengingu í 

hreyfiferil hnéliðar.  
    

 

 

 

 

 

 

 

Æfing Hálf hnébeygja á kassa 

    

Endurtekningar 10 til 12 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Hálf hnébeygja á kassa með 

stuðningi. Stignun á ákefð í 

samræmi við álagsþol. 
  

  

   

Markmið 

Virkja vöðva í kringum 

hnélið. 
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2. Fasi: 
Æfing Niðurstig og uppstig 

   
Endurtekningar 6 til 10 endurtekningar 

   
Sett 4 til 5 sett 

    

Leiðbeiningar Niðurstig og uppstig á 20 cm 

upphækkun.    

   

Markmið Byggja upp styrk og álagsþol 

í hnélið.   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Æfing Einhliða / Tvíhliða jafnvægi 

   
Endurtekningar 30 sekúndur 

   
Sett 3 til 4 sett 

  
 

Leiðbeiningar Einhliða og tvílhliða 

jafnvægis æfing þar sem 

einstaklingur heldur jafnvægi 

á óstöðugu yfirborði. 

 

 

 

   

Markmið Virkja stöðu- og hreyfiskyn. 

Þjálfa jafnvægi í hnélið  
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3. Fasi:  

 

Æfing Fótapressa 

   
Endurtekningar 10 til 12 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Áherslu á vöðvastyttingu. 

Stignun á ákefð í samræmi 

við álagsþol.    

  
 

Markmið Byggja upp styrk í frema og 

aftaralæri.   

    
 

 

 

 

 

 

 

Æfing Fótapressa með einum fæti 

   
Endurtekningar 6 til 8 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Lögð er áhersla á hæga og 

stýrða hreyfingu. Stignun á 

ákefð í samræmi við álagsþol.  
  

  

   

Markmið Þjálfa upp styrk í kringum 

hnéliðinn og stjórn á 

hreyfiferil.  
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Hnéskeljarsinabólga 

 
Markmið / Áherslur Skilyrði til þess að hefja næsta Fasa 

1. Fasi 

Ísómetrískur fasi sem einblínir á að styrkja sinina án þess að 

réttivöðvinn þurfi að mynda mikinn kraft. Áherslur eru að draga úr 

æfingum sem valda sársauka og krefjast mikillar kraftmyndunar. 

Æfingar sem krefjast aðeins 70% af samdráttarálagi í fremra læri. 

Full aðgerðarlaus lenging í hnélið. Beygingargeta er 

jöfn í báðum hnéliðum. Verkur í hné hefur minnkað. 

Getuna til þess að rétta úr fætinum án hindrunar. 

Samræmi í styrk milli fremralæris orðið 70%. 

2. Fasi 

Isótróníski fasinn sem einblínir á að gera hreyfingu með stöðuga 

þyngd eða mótstöðu. Bæta vöðvamassa í kringum réttivöðvann. 

Nýta þungar-hægar endurtekningar, einhliða og tvíhliða æfingar. 

Þolæfingar eins og lág ákefðarhlaup er leyft. Stignun á ákefð í 

samræmi við álagsþol. 

Samræmi í styrk milli hnéliða í hámarks afkastagetu 

80%. Getuna til þess að hlaupa í ákveðinn tíma án 

þess að finna fyrir verk. Samræmi í hopphreyfingum 

milli fóta er 80%. 

3. Fasi 

Kynna réttivöðvann fyrir kraftmyndun og auka álagsþol. 

Undirbúningur fyrir endurkomu að íþrótt. Áætlun verður meira 

sérsniðin að kröfum íþróttar. 

Getuna til þess að framkvæma fótapressu með 150% 

af eigin líkamsþyngd, sársaukalaus. Álagsþol í 

samræmi við æfingarákefð. 

4. Fasi 
Sérhæfð áætlun tekur gildi þar sem áherslur liggja í kröfum 

íþróttarinnar og tryggja að endurkoma einstaklings verði örugg. 
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Æfingar fyrir hnéskeljarsinabólgu 

1. Fasi:  

 

Æfing Isometrísk fremralæris rétta 

   
Endurtekningar 30 til 45 sekúndur 

   
Sett 3 til 4 sett 

   
Leiðbeiningar Isómetrísk fremralæris rétta 

þar sem haldið er réttu stöðu. 

Stignun í samræmi við 

álagsþol. 

  

  

  
 

Markmið Einangra styrk í fremralæri, 

Halda beygingu í hné á milli 

30-60°.  
    

 

 

 

 

Æfing Spænsk hnébeygja 

    

Endurtekningar 30 til 45 sekúndur 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Nota sterka teygju til þess að 

komast í hnébeygju. Teygjan 

er sett bakvið hnéliðinn til 

þess að kalla fram kraft úr 

fremralæri. 

 

 

 

   

Markmið Styrkja fremralæri og 

réttivöðvann án þess að 

krefjast mikillar 

kraftmyndunar. 
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2. Fasi: 

 

Æfing Splitt hnébeygja 

   
Endurtekningar 12 til 15 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Ísótrónísk splitt hnébeygju 

með áherslu á þunga og hæga 

endurtekningu. Þyngd miðast 

við 15RM. Stignun í 

samræmi við álagsþol. 

 

 

 

 

   

Markmið Undirbúa hnéið fyrir einhliða 

þjálfun.  
    

 

 

 

 

 

Æfing Fótapressa 

   
Endurtekningar 6 til 8 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

  
 

Leiðbeiningar Nýtt verður bæði einhliða og 

tvíhliða þjálfun. Framkvæmd 

æfinga verður hæg og þung.  
 

 

   

Markmið Nýta hæga-þunga þjálfun til 

þess að þjálfa upp styrk og 

álagsþol.  
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3. Fasi: 

 

Æfing Spretthlaup 

   

Endurtekningar 

10 m hröðun/10 m 

hraðaminnkun 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Spretturinn verður á lágri 

ákefð. Heildarlengd er 20 m. 

Byrjar á 10 m lágákefðar 

hröðun síðan tekur við 10 m 

af hraðaminnkun. Stignun í 

samræmi við álagsþol. 

 

 

 

   

Markmið 

Kynna hnéið fyrir leiklíkum 

æfingum. 

    
 

 

 

 

 

Æfing Blak - hopp 

   
Endurtekningar 8 til 10 endurtekningar 

   
Sett 3 til 4 sett 

    

Leiðbeiningar Lág ákefðarhopp, með 

áherslu á mjúkar lendingar. 

Stignun í samræmi við 

álagsþol. 

 

 

   

Markmið 

Kynna hnéið fyrir leiklíkum 

æfingum. 
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Brjóskbreytingar 

 
Markmið / Áherslur Skilyrði til þess að hefja næsta Fasa 

1. Fasi 

Virkjun liðamóta og frumvörn. Virkjun hreyfisviðs hnéliðar. 

Liðleiki. Huga að verkjastillingu með notkun þjöppunar og 

kuldameðferðar. Virkja vöðva í kringum hnéliðinn. Göngulag 

með stignun á þyngdarlagi. 

 Eðlilegt göngulag framkvæmt. Bólgur og sársauki hafa 

minnkað.  

2. Fasi 

Hagnýt endurbygging og stignandi álag á liðamót. Auka álag frá 

fyrri fasa. Fara úr kyrrstöðu æfingum í dýnamískar æfingar. 

Taugavöðvaþjálfun til þess að stuðla að stöðu- og hreyfiskyni; 

plýómetrískar æfingar. Einhliða æfingar sem venja liðinn á 

samslátt. Þolæfingar eins og lág ákefðarhlaup er leyft. 

Geta til þess að framkvæma fullan hreyfiferil í hnélið án 

hindrunar. Samræmi í styrk milli fóta í hopphreyfingum er ekki 

minni en 90% (lengd mæld með þremur einfættum hoppum). 

Getuna til þess að skokka í 10 mín án eymsla. 

3. Fasi 
Sérhæfð áætlun tekur gildi þar sem áherslur liggja í kröfum 

íþróttarinnar og tryggja að endurkoma einstaklings verði örugg. 
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Æfingar fyrir brjóskbreytingar 

1. Fasi: 

 

Æfing Virk hæla drögum (1 orð?) 

   
Endurtekningar 5 til 10 endurtekningar 

   
Sett 3 til 5 sett 

   
Leiðbeiningar Sitja og draga hælinn að þér 

með aðstoð teygju eða reipi. 

Stignun á ákefð í samræmi 

við álagsþol. 

  

  

   

Markmið Virkja fulla lengingu í 

hreyfiferil hnéliðar  
    

 

 

 

 

 

 

Æfing Hjóla 

    

Endurtekningar 5 til 10 mínútur 

   
Sett 2 til 3 sett 

    

Leiðbeiningar Hjóla með lítilli mótstöðu. 

Athuga að sætið sé hátt til 

þess að sporna gegn mikilli 

beygju í hnélið.  

 

 

   

Markmið Auka álagsþol og styrkja 

hreyfiferil hnéliðar.  
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2. Fasi: 

 

Æfing Vegg seta 

   
Endurtekningar 30 til 45 sekúndur 

   
Sett 3 til 5 sett 

    

Leiðbeiningar Sitja upp við vegg með 90° 

beygju í hnélið. Athuga að 

mjóbak sé flatt upp við 

vegginn. Stignun í samræmi 

við álagsþol. 

 

 

 

   

Markmið styrkja vöðva í kringum 

hnélið án þess að krefjast 

mikillar kraftmyndunar 
 

 

    

 

 

 

 

 

Æfing Hjól með þungri mótstöðu 

   
Endurtekningar 30 sekúndur / 2 mín 

   
Sett 3 til 5 sett 

  
 

Leiðbeiningar Hjólað er með þunga 

mótstöðu í 30 sekúndur síðan 

er "hvílt" í 2 mín þar sem 

mótstaða er lítil sem engin. 

Stignun í samræmi við 

álagsþol. 

 

 

 

 

   

Markmið Auka álagsþol og styrkja 

hreyfiferil hnéliðar.  
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Sálfræðilegi / Andlegi hluti endurhæfingar 

 
Viðbrögð Innsýn 

1. Fasi Viðbrögð við meiðslum 

Einstaklingar eru oft með neikvæð viðbrögð til að byrja með gagnvart meiðslum og 

túlka þau oft verri en þau eru. Gott er að fá faglega skoðun frá lækni til þess að fá 

góðan skilning á stöðunni og hvað tekur við. Stuðningur frá fólkinu sem stendur þér 

nær er mikilvægur hvort sem það er; fjölskylda, vinir, liðsfélagar eða þjálfari. 

2. Fasi Viðbrögð við endurhæfingu 

Viðbrögð við endurhæfingu eru mismunandi en sama hver þau eru þá hafa þau áhrif á 

ferlið. Það getur reynst erfitt að fara úr ákefð íþróttarinnar yfir í ákefð endurhæfingar. 

Mikilvægt er að horfa fram á við og treysta því að ferlið muni skila sér. Félagslegur 

stuðningur getur skipt sköpum. 

3. Fasi Viðbrögð við endurkomu að íþróttinni 

Tilfinningar eins og kvíði og undirliggjandi áhyggjur af endurmeiðslum er gjarnan 

hægt að finna í einstaklingum sem eru að snúa aftur eftir meiðsl. Andlega reiðubúinn 

er ekki hið sama og líkamlega reiðubúinn, því eru ekki sjálfsagt að þeir þættir séu 

samstilltir. Þegar endurkoma að íþrótt er að eiga sér stað er mikilvægt að byrja rólega 

og fá góða tilfinningu áður en ákefð er hækkuð. Sjálfstraustið kemur með tímanum. 
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Sálfræðileg þjálfun í bataferli 

1. Fasi: 

Sjálfstal, jákvætt sjálfstal hefur áhrif á hvatningu, frammistöðu og líðan. Þegar litið er til 

fyrsta fasa „viðbrögð við meiðslum“ er mikilvægt að falla ekki í „neikvæða gryfju“. Horfa 

fram á við og nýta jákvætt sjálfstal. Dæmi: 

• „Ég MUN koma sterkari til baka.“ 

Relaxation, eða slökun er notuð til þess að róa einstakling. Í kjölfar meiðsla fylgja oft 

tilfinningar eins og kvíði og reiði, sem einnig hefur líkamleg áhrif; taugar og hjartslátt. 

Slökun mun aðstoða einstakling við að kljást við eða minnka slíkar tilfinningar. Dæmi:  

• hugleiðsla, framsækin vöðvaslökun og öndunaræfingar. 

2. Fasi: 

Markmiðasetning býður uppá jákvæð áhrif á sjálfstraust og hvatningu, þar sem þetta skapar 

„sigra“ í gegnum bataferlið. Markmið geta verið lítil sem stór en þurfa þó að vera 

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

endurhæfingarferlið, þetta aðstoðar hann við að horfa fram á við og  missa ekki trú á ferlinu.  

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

frammistöðu og aukið hvatningu. Hlutverk skynmynda þjálfunar í endurhæfingaferlinu getur 

verið ýmis konar; hvetjandi, stuðlað að markmiðasetningu, aukið þrautseigju og viðhaldið 

jákvæðu viðhorfi í gegnum endurhæfingarferlið. Dæmi:  

• Sjá fyrir sér framkvæmd ákveðnar styrktaræfingar áður en hún er raunverulega 

framkvæmd. 

• Sjá fyrir sér endurkomu sína að íþróttinni. 

3. Fasi: 

Samskipti milli þjálfara og iðkanda eru mikilvæg, einkum þegar það kemur að endurkomu að 

íþrótt. Þegar einstaklingur er að snúa aftur að íþróttinni þarf hann að temja sig, og með aðstoð 

þjálfara að byrja aftur á lágri ákefð á meðan hann er að er byggja upp sjálfstraustið á ný.  

Markmiðasetning kemur sér einnig vel fyrir hér, þar sem hún getur aðstoðað einstakling við 

að temja sig og komið í veg fyrir mistök. 


