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Ágrip 
Athygli á skyndilegum hjartastoppum knattspyrnumanna hefur á undanförnum árum aukist 

töluvert, meðal annars vegna slíkra atvika sem hafa verið að eiga sér stað innan 

knattspyrnuvallarins. Markmið þessarar ritgerðar er að koma upplýsingum um skyndileg 

hjartastopp á framfæri þar sem farið er yfir orsakir og fyrirbyggingu hjartastoppa ásamt fyrstu 

viðbrögðum við þeim. Skyndileg hjartastopp í íþróttum er alvarlegt vandamál sem mikilvægt er 

að bregðast við en skjót og rétt viðbrögð nærstaddra við hjartastoppi annarra einstaklinga er 

lykilatriði í að draga úr dauðsföllum af völdum þeirra. Ritgerðin er heimildaritgerð og byrjaði 

heimildaleit í janúarmánuði árið 2022. 

Lykilorð: hjartastopp, knattspyrna, endurlífgun. 
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Abstract 
Attention to sudden cardiac arrests among footballers has increased considerably in recent 

years, partly due to such incidents within the football field. The aim of this essay is to provide 

information on sudden cardiac arrests where the causes, prevention and first reactions are 

reviewed. Sudden cardiac arrests in sports is an serious problem that is important to react to, 

but quick and correct response of bystanders to other people´s cardiac arrest is the key factor 

in reducing deaths due to it. This is a documentary essay and the searching for reference 

material began in January 2022. 

Keywords: cardiac arrest, football, cardiopulmonary resuscitation. 

 

 



 

 iii 

 
 
 
 
 

Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Nönnu Ýri Arnardóttur fyrir að 

veita mér góða leiðsögn, hvatningu og aðstoð. Auðvelt var að ná á henni og hún 

var ávallt tilbúin að veita ráðleggingar. Sérstakar þakkir fær Sylvía Sif 

Halldórsdóttir, kærasta mín, fyrir alla þá góðu aðstoð sem hún veitti mér og fyrir 

að hvetja mig áfram og hafa óbilandi trú á mér í gegnum vinnu þessarar 

ritgerðar. Hún hefur staðið þétt við bakið á mér í gegnum allt ferlið. 





 

 v 

Formáli 
Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til B.Ed. gráðu í kennarafræði á íþróttakjörsviði við 

Háskólann á Akureyri. Eftir að hafa alist upp í miklu knattspyrnuumhverfi og stundað íþróttina 

meirihluta ævi minnar lá beinast við að tengja lokaverkefnið við knattspyrnu. Eftir hjartastopp 

þeirra Emils Pálssonar og Christian Eriksen varð fljótlega ljóst að ég myndi tengja knattspyrnu 

og skyndileg hjartastopp saman. 

 





 

 vii 

Efnisyfirlit 
INNGANGUR ...................................................................................................................... 1 

1 HJARTA- OG ÆÐAKERFI ................................................................................................ 3 

1.1 HJARTA .............................................................................................................................. 3 
1.2 BLÓÐRÁS OG ÆÐAKERFI ......................................................................................................... 4 
1.3 LEIÐSLUKERFI HJARTANS ......................................................................................................... 5 
1.4 HJARTSLÁTTUR ..................................................................................................................... 5 

2 HJARTASTOPP .............................................................................................................. 6 

2.1 SKYNDILEG HJARTASTOPP MEÐAL ÍÞRÓTTAMANNA ....................................................................... 7 

COMMOTIO CORDIS .............................................................................................................. 8 

SLÁTTARLEPJANDI Í HÆGRI SLEGLI ........................................................................................... 10 
2.2 SKYNDILEGT HJARTASTOPP: CHRISTIAN ERIKSEN ........................................................................ 11 

BJARGRÁÐUR OG GANGRÁÐUR .............................................................................................. 12 
2.3 SKYNDILEGT HJARTASTOPP: EMIL PÁLSSON............................................................................... 14 

3 SKYNDILEGUR HJARTADAUÐI ...................................................................................... 16 

3.1 SKYNDILEGUR HJARTADAUÐI MEÐAL ÍÞRÓTTAFÓLKS .................................................................... 16 
3.2 SKYNDILEGUR HJARTADAUÐI MEÐAL KNATTSPYRNUMANNA .......................................................... 18 

DÆMI UM SKYNDILEGAN HJARTADAUÐA: MARC VIVIEN FOÉ ........................................................ 19 

4 SKIMUN .................................................................................................................... 19 

4.1 HJARTALÍNURIT .................................................................................................................. 20 
4.2 KNATTSPYRNUSAMBAND ÍSLANDS .......................................................................................... 22 

AFREKS LEIKMENN YNGRI FLOKKA ........................................................................................... 23 

5 FYRSTA HJÁLP ............................................................................................................ 23 

5.1 VIÐBRAGÐSÁÆTLANIR .......................................................................................................... 24 
5.2 AÐ GREINA SKYNDILEGT HJARTASTOPP ÍÞRÓTTAMANNS ............................................................... 25 
5.3 VIÐBRÖGÐ VIÐ SKYNDILEGU HJARTASTOPPI ............................................................................... 26 
5.4 ÁRANGURSRÍK ENDURLÍFGUN ................................................................................................ 27 
5.5 SKYNDIHJÁLP RAUÐA KROSSINS .............................................................................................. 29 

BÖRNIN BJARGA ................................................................................................................. 29 

6 UMRÆÐUR ................................................................................................................ 31 

7 LOKAORÐ .................................................................................................................. 34 

HEIMILDIR ....................................................................................................................... 36 





 

 ix 

Myndayfirlit 
Mynd 1: Fyrstu viðbrögð við hjartastoppi ................................................................................. 27 





 

 1 

Inngangur 
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heiminum (Higgins og Andino, 2013, bls. 1; Işın o.fl., 2021, bls. 

1) en hún er spiluð af fólki í öllum aldurshópum (Higgins og Andino, 2013, bls. 1). Íþróttin hefur 

fylgt mér frá blautu barnsbeini en ég hef iðkað hana frá því að ég man eftir mér. Enn þann dag 

í dag iðka ég knattspyrnu og stefni á að gera það sem lengst. Fyrir mér er þetta ekki bara leikur 

þar sem leikmenn eltast við bolta í 90 mínútur heldur liggur heilmikið á bakvið þessa vinsælu og 

skemmtilegu íþrótt. Eitt af því sem fylgir knattspyrnunni, eins og öðrum íþróttum, eru því miður 

skyndileg hjartastopp þrátt fyrir að tíðni þeirra sé ekki há (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 

2). Það er mín reynsla að knattspyrnunni fylgi ýmsar tilfinningar sem gefa íþróttinni lit. Í 

grunninn standa allir knattspyrnuunnendur saman þó svo þeir haldi með mismunandi liðum, 

komi frá mismunandi löndum og tali mismunandi tungumál, það er knattspyrnan sjálf sem 

tengir alla saman. Hjartastopp knattspyrnumanna hafa því óneitanlega áhrif á alla þá sem 

fylgjast með íþróttinni. Ég hef því ákveðið að fjalla um skyndileg hjartastopp íþróttamanna í 

þessari ritgerð og legg aðal áherslu á knattspyrnuleikmenn.  

Málefnið hefur hlotið mikla athygli undanfarin ár (Higgins og Andino, 2013, bls. 1; Işın o.fl., 

2021, bls. 1) vegna skyndilegra hjartastoppa sem hafa átt sér stað meðal atvinnumanna í 

knattspyrnu (Işın o.fl., 2021, bls. 1). Hjartastopp meðal knattspyrnumanna fangaði athygli mína 

fyrst árið 2012 en þá var ég einungis 13 ára gamall. Atvikið átti sér stað í leik í bikarkeppni á 

Englandi sem ég fylgdist með en í leiknum hneig leikmaður niður á miðjum vellinum í kjölfar 

hjartastopps. Níu árum seinna verð ég aftur vitni af slíkum atburði, þegar ég sé leikmann danska 

landsliðsins hníga niður í miðjum leik á heimsmeistaramóti. Í nóvember 2021 átti svipað atvik 

sér stað þegar íslenskur atvinnumaður í knattspyrnu fór í hjartastopp í miðjum leik. Þessi atvik 

vöktu óhug hjá mér sem knattspyrnumanni og knattspyrnuáhugamanni. Eftir atvikið í nóvember 

2021 fannst mér viðfangsefnið komið heldur nálægt mér en í kjölfarið gerði ég mér grein fyrir 

því að skyndileg hjartastopp geta komið fyrir alla, þar á meðal mig. Þetta vakti hjá mér mikla 

umhugsun, meðal annars um það hvernig staðið er að forvörnum gegn slíku hér á landi og 

kviknaði þannig áhugi minn á að skrifa um málefnið í þessari ritgerð.  
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Hjartastopp verður þegar skyndileg truflun verður á dæluvirkni hjartans (Dehkordi o.fl., 

2019, bls. 1) og hjartað hættir að slá (Macon, 2017) sem veldur því að blóð hættir að streyma 

til líffæra líkamans (MedlinePlus, e.d.). Hjartastopp eru meðal algengustu orsaka dauðsfalla í 

heiminum en þau geta átt sér stað hvar og hvenær sem er. Í Evrópu valda hjartastopp um 700 

þúsund dauðsföllum árlega (Dehkordi o.fl., 2019, bls. 1) en skjót endurlífgun er lykilatriði í því 

að auka líkur einstaklings í hjartastoppi á að lifa af (Dehkordi o.fl., 2019, bls. 1; Everson, 2013, 

bls. 412; Farrokhian, 2016, bls. 1; Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 3 og 9). Með 

hjartahnoði, sem er hluti af endurlífgun, má viðhalda blóðflæði til líffæra líkamans og koma í 

veg fyrir varanlegar skemmdir af völdum súrefnisskorts. Bæði erlendar og íslenskar rannsóknir 

hafa sannað mikilvægi þess að vitni hefji tafarlausar endurlífgunaraðgerðir til þess að auka líkur 

á lifun í kjölfar hjartastopps (Gestur Þorgeirsson, 2017).  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um algengi skyndilegra hjartastoppa meðal 

knattspyrnumanna, algengar orsakir þeirra og hvernig megi draga úr þeim skaða sem þau geta 

valdið. Ég mun meðal annars leitast svara við spurningum á borð við „hvernig er hægt að draga 

úr líkum á skyndilegu hjartastoppi meðal knattspyrnumanna?“, „hverjir eru í mestri hættu á að 

verða fyrir hjartastoppi?“ og „hvernig á að bregðast við hjartastoppi utan sjúkrahúss?“. Það er 

mín von að með þessum skrifum muni ég opnað augu fólks fyrir þessu viðamikla vandamáli sem 

knattspyrnuhreyfingin stendur frammi fyrir og að ég geti þannig lagt mitt að mörkum til þess að 

efla utanumhald og forvarnir í baráttunni gegn skyndilegum hjartastoppum knattspyrnumanna. 

Sem verðandi íþróttakennari og knattspyrnuþjálfari mun ég búa að dýrmætri þekkingu eftir 

gerð þessa verkefnis sem ég mun taka með mér í framtíðarstörf mín sem kennari og þjálfari. Ég 

tel mikilvægt að koma málefnum sem þessum á framfæri svo hægt sé að gera breytingar sem 

stuðla að færri tilfellum skyndilegra hjartastoppa meðal knattspyrnumanna ásamt bættri 

útkomu fyrir þá sem verða fyrir þeim.   
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1 Hjarta- og æðakerfi 
Hjarta- og æðakerfi mannslíkamans skiptist í þrjá meginhluta; hjartað sjálft, æðar og blóð 

(Widmaier o.fl., 2016, bls. 361). 

1.1 Hjarta 
Á degi hverjum slær hjartað í kringum 100 þúsund sinnum eða nálægt 35 milljón sinnum á ári. 

Þetta gera um 2,5 billjónir slaga á meðal lífstíð. Hjartað í okkur mönnunum er keilulaga vöðvi 

sem er fremur lítill að stærð, en því er oft líkt við stærðina á krepptum hnefa. Fullvaxið hjarta 

er í kringum 12 sentímetra langt, 9 sentímetra á breidd og 6 sentímetra á þykkt. Í líkama 

fullorðins karlmanns er meðal þyngd hjartans um það bil 300 grömm, samanborið við 250 

grömm hjá fullorðnum konum. Hjartað liggur á þindinni (e. diaphragm) miðsvæðis í 

brjóstholinu, eða á svæði sem nefnist miðmæti (e. mediastinum). Tveir þriðju hlutar hjartans 

liggja vinstra megin við miðlínu líkamans sem má miða við bringubein (Nielsen og Tortora, 2017, 

bls. 435-436). Trefjahimna sem nefnist gollurshús (e. pericardium) umvefur hjartað og heldur 

því á réttum stað ásamt því sem hún gefur því rými til þess að þenjast út upp að vissum mörkum. 

Gollurshúsið skiptist í tvö lög; trefjagollurshús (e. fibrous pericardium) og hálugollurshús (e. 

serous pericardium). Trefjagollurshúsið er ytra lagið og er það samofið þindinni. Hlutverk þess 

er að koma í veg fyrir að hjartað þenjist of mikið út ásamt því að veita hjartanu vernd. 

Hálugollurshúsið er himna í tveimur lögum, á milli þeirra er lítið magn af smurvökva (e. 

pericardial fluid) sem hefur það hlutverk að draga úr viðnámi þegar hjartað slær. Veggur 

hjartans skiptist í þrjú lög; ysta lagið nefnist hjartahimna (e. epicardium), miðlagið hjartavöðvi 

(e. myocardium) og innst er hjartaþel (e. endocardium). Áferðin sem hjartahimna gefur 

hjartanu er sleip og slétt en það inniheldur einnig eitla, æðar og taugar sem sjá um að næra 

hjartavöðvann. Hjartavöðvinn er sá hluti hjartans sem sér um að láta það slá. Sá hluti er einnig 

sá stærsti en hann myndar um 95% af þykkt hjartaveggjarins. Hjartavöðvinn samanstendur af 

sérstökum hjartavöðvaþráðum sem eru rákóttir líkt og beinagrindarvöðvar en sjálfráðir líkt og 

sléttir vöðvar. Hjartaþel er slétt æðaþel sem hefur það hlutverk að lágmarka núning milli blóðs 

og hjartaveggjar og kemur einnig í veg fyrir storknun blóðsins (Nielsen og Tortora, 2017, bls. 
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438-440). Hjartað er tvöföld dæla sem inniheldur fjögur hólf. Efri hlutinn samanstendur af 

tveimur gáttum (e. atria) og neðri hlutann mynda tveir sleglar (e. ventricle). Sleglarnir sjá um að 

dæla blóði til allra vefja líkamans í gegnum svokallaðar slagæðar (e. arteries). Hins vegar sjá 

gáttirnar um að taka við blóði frá bláæðum (e. veins) líkamans. Hægri hluti hjartans 

samanstendur af hægri gátt og hægri slegli. Hægri gáttin sér um að taka við súrefnissnauðu 

blóði frá vefjum líkamans og hægri slegillinn sér um að dæla því til lungnanna þar sem það 

súrefnismettast. Vinstri gátt og vinstri slegill tilheyra hins vegar vinstri hluta hjartans sem er 

sterkari en sá hægri. Vinstri gáttin sér um að taka á móti súrefnismettuðu blóði lungum og 

vinstri slegillinn dælir því síðan til allra vefja líkamans, nema lungnanna. Hjartanu er skipt í 

tvennt af þili sem kallast milligáttaskipt (e. interatiral septum) að ofanverðu en millisleglaskipt 

(e. interventricular septum) að neðan en það aðskilur hægri hlið hjartans frá þeirri vinstri. 

Hjartað inniheldur einnig svokallaða trefjagrind (e. fibrous skeleton) sem samanstendur af 

fjórum trefjabaugum (e. fibrous rings) úr þéttum bandvef sem umlykja allar fjórar lokur 

hjartans. Lokurnar sjá um að koma í veg fyrir að blóð renni til baka þegar hjartað dregst saman. 

Tvær lokur sem kallast gáttasleglalokur (e. atrioventricular valves, AV) hafa það hlutverk að 

tryggja einstefnu blóðs þegar sleglarnir dragast saman. Hins vegar eru tvær hálfmánalokur (e. 

semilunar valves, SL) sem sjá til þess að tryggja einstefnu blóðs þegar gáttir dragast saman. 

Hálfmánalokurnar tvær gangast undir nöfnunum ósæðarloka (e. aortic valve) og 

lungnastofnsloka (e. pulmonary valves). Gáttasleglalokurnar heita þríblöðkuloka (e. tricuspid 

valve) og tvíblöðkuloka (e. bicuspid valve) sem er jafnframt kölluð míturloka (e. mitral valve) 

(Nielsen og Tortora, 2017, bls. 440-447). 

1.2 Blóðrás og æðakerfi 
Í grófum dráttum skiptist blóðrásin í tvær megin rásir sem hjartað tengir saman. Þessar blóðrásir 

heita lungnablóðrás (e. pulmonary circulation) og kerfisblóðrás (e. systemic circulation). Vinstri 

slegill dælir súrefnisríku blóði til slagæða (e. arteries) sem greinast í minni slagæðar, svokallaða 

slagæðlinga (e. arterioles) sem flytja blóðið til háræða (e. capillaries) sem sjá um að hafa 

efnaskipti við vefi líkamans. Háræðarnar taka upp koltvíoxíð (CO2) sem og önnur úrgangsefni í 

vefjum, en skilja eftir súrefni (O2) sem vefirnir nota það meðal annars til þess að framleiða orku 

og viðhalda efnaskiptum. Bláæðlingar (e. venules) taka svo á móti súrefnissnauðu blóði frá 

háræðum og flytja það til bláæða (e. veins). Frá bláæðum fer blóðið til hægri gáttar hjartans og 
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þaðan flyst blóðið niður í hægri slegil. Hægri slegillinn sér svo um að dæla því til lungnanna þar 

sem blóðið losar sig við koltvíoxíð og tekur að nýju upp súrefni. Frá lungunum rennur blóðið inn 

í vinstri gátt og þaðan niður í vinstri slegil og ferlið endurtekur sig (Nielsen og Tortora, 2017, bls. 

447-448).  

1.3 Leiðslukerfi hjartans 
Þegar fóstur þroskast verður um það bil 1% af hjartavöðvaþráðunum að ósjálfráða frumum (e. 

autorhythmic cells) sem mynda endurtekna og taktmiðaða boðspennu (e. action potential) sem 

lætur hjartað slá. Frumurnar stilla taktinn fyrir samdrátt hjartans og virka því líkt og náttúrulegur 

gangráður (e. pacemaker) (Nielsen og Tortora, 2017, bls. 451). Saman mynda þær leiðslukerfi 

hjartans (e. cardiac conduction system) sem sér um að flytja boðspennu í gegnum 

hjartavöðvann og tryggir að hólf hjartans dragast saman á skipulagðan hátt (Nielsen og Tortora, 

2017, bls. 451; Widmaier o.fl., 2016, bls. 373-374). Leiðslukerfið gerir hjartað að árangursríkri 

dælu en jafnvel þótt hjartað sé fjarlægt úr líkamanum halda frumurnar áfram að hvetja það til 

að slá (Nielsen og Tortora, 2017, bls. 451). Leiðslukerfið samanstendur af skúta- og gáttahnút 

(e. sinoatrial node), gátta- og sleglahnút (e. atrioventricular), þráðaknippi (e. bundle of His) og 

leiðingarþráðum (e. Purkinje fibers). Í skúta- og gáttahnútnum, sem staðsettur er í hægri gátt, 

myndast boðspennan. Hún flyst þaðan til vöðvafrumna í gáttum og orsakar samdrátt í þeim. Frá 

gáttum flyst hún til gátta- og sleglahnúts sem staðsettur er á milli gátta og slegla. Hann sér um 

að hægja á flutningi boðspennunar og leyfir þannig gáttunum að tæma sig af blóði, inn í 

sleglana. Frá honum flyst boðspennan til þráðaknippis, sem skiptist í hægri og vinstri greinar (e. 

bundle branches). Með þeim flyst spennan til leiðingarþráða sem flytur hana til vöðvafruma í 

sleglum, valda þar samdrætti og í kjölfarið tæmingu sleglanna út í báðar blóðrásirnar (Widmaier 

o.fl., 2016, bls. 373-374). 

1.4 Hjartsláttur 
Hjartahringur (e. cardiac cycle) samanstendur af öllum þeim þáttum sem taka þátt í einum 

hjartslætti. Í venjulegum hjartahring dragast gáttirnar saman á meðan sleglarnir slaka á, og svo 

öfugt. Slagbil (e. systole) vísar til þess stigs sem á sér stað þegar hólf hjartans eru í samdrætti 

en talað er um hlébil (e. diastole) þegar hólfin slaka á. Einum hjartahring er hægt að skipta niður 

í þrjú tímabil; afslöppunar tímabil (e. relaxation period), gáttaslagbil (e. atrial systole) og 

sleglaslagbil (e. ventricular systole). Í lok hvers hjartahrings hefst afslöppunartímabilið en þá eru 
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öll fjögur hólf hjartans í hlébili. Á þessu tímabili hefst fylling sleglanna en hún klárast á 

gáttaslagbili, sem tekur við af afslöppunartímabilinu, þegar gáttirnar dragast saman. Í 

sleglaslagbili dragast sleglarnir saman og dæla blóði til vefja líkamanns. Þegar sleglarnir dragast 

saman hefst annar hjartahringur (Nielsen og Tortora, 2017, bls. 453). 

2 Hjartastopp 
Hjartastopp (e. cardiac arrest) er verulega alvarlegt og hættulegt ástand, en í hjartastoppi 

hættir hjartað að slá (Macon, 2017) vegna skyndilegrar truflunar á dæluvirkni þess (Dehkordi 

o.fl., 2019, bls. 1). Þegar það gerist hættir blóðið að streyma til heilans og annarra mikilvægra 

líffæra (MedlinePlus, e.d.). Ýmsir þættir geta valdið hjartastoppi (Macon, 2017) en hjartastopp 

getur komið skyndilega eða í kjölfar annarra einkenna (Rogers o.fl., 2021). Eins og áður hefur 

komið fram stjórnar leiðslukerfi hjartans hjartslættinum með myndun og flutningi boðspennu 

sem orsakar samdrátt (Nielsen og Tortora, 2017, bls. 451; Widmaier o.fl., 2016, bls. 373-374). 

Ef mynstur boðspennunnar breytist getur hjartslátturinn orðið óreglulegur en þetta er einnig 

þekkt sem hjartsláttartruflanir. Slíkar truflanir geta verið mismunandi en sumar þeirra geta 

valdið hjartastoppi (Macon, 2017). Meirihluti tilfella hjartastopps meðal fullorðinna er vegna 

hjartsláttartruflana sem eiga upptök sín í sleglum hjartans (Embætti Landlæknis, 2017) en sem 

dæmi um slíka truflun má nefna sleglatif (e. ventricular fibrillation) (Embætti Landlæknis, 2017; 

Macon, 2017). Hjartastopp getur leitt til alvarlegra atvika líkt og dauða sé ekki gripið inn í með 

viðeigandi hætti (Macon, 2017) en þau eru meðal algengustu orsaka dauðsfalla í heiminum 

(Dehkordi o.fl., 2019, bls. 1). Á Íslandi er hjartastopp orsök skyndilegs dauða í 80% tilfella meðal 

fullorðinna og er mikilvægt að þekkja einkennin og hver fyrstu viðbrögð eiga að vera til þess að 

auka líkur á lifun (Embætti Landlæknis, 2017). 

Hugtakið hjartaáfall (e. heart attack) er oft á tíðum ranglega notað þegar verið er að lýsa 

hjartastoppi. Hjartaáföll geta valdið hjartastoppi en þetta tvennt er ekki það sama. Orsök 

hjartaáfalls er stífla sem hindrar blóðflæði til hjartans. Í kjölfar hjartaáfalls getur komið drep í 

hjartavöðvavef vegna blóðflæðistaps (Rogers o.fl., 2021). 
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2.1 Skyndileg hjartastopp meðal íþróttamanna 
Tíðni skyndilegra hjartastoppa (e. sudden cardiac arrest) meðal íþróttamanna, 35 ára og yngri, 

er 2,2 til 9,8 á hverja 100 þúsund (2,2 til 9,8/100,000) á ári. Tíðnin er mun lægri hjá konum og 

hjá fólki sem flokkast ekki sem íþróttafólk (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 2). Skyndileg 

hjartastopp eru algengasta orsök fyrir skyndilegum dauða íþróttamanna eða 75% allra 

dauðsfalla sem eiga sér stað við æfingar eða keppnir (Siebert og Drezner, 2018, bls. 115). 

Orsakir skyndilegs hjartastopps geta verið af ýmsum toga en skyndilegt hjartastopp getur komið 

fyrir hvern sem er, jafnvel þótt einstaklingurinn sé hraustur, ungur að aldri og lifir heilsusamlegu 

lífi. Meðfæddir hjartasjúkdómar eða gallar í hjartavöðva sem ekki hafa verið greindir eru dæmi 

um það sem getur orsakað skyndilegt hjartastopp hjá íþróttamönnum (FIFA, e.d.-b). Mikil 

líkamleg áreynsla getur komið af stað lífshættulegum hjartsláttartruflunum eins og 

sleglahraðslætti (e. ventricular tachycardia) og sleglatifi hjá þeim sem eru með undirliggjandi 

hjarta- og æðasjúkdóma líkt og hjartavöðvakvilla (e. cardiomyopathy) og kransæðasjúkdóm (e. 

coronary artery disease) (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 3). Hjarta- og æðasjúkdómar 

sem valda því að einstaklingar verði fyrir skyndilegu hjartastoppi sýna oftar en ekki engin 

einkenni eða viðvörunarmerki um að hjartastopp sé í vændum (Siebert og Drezner, 2018, bls. 

115). Vegna þessa mæla Alþjóðaólympíunefndin (e. International Olympic Committee, IOC) og 

Alþjóðaknattspyrnusambandið (e. Fédération Internationale de Football Association, FIFA) með 

því að framkvæma skimun á íþróttamönnum fyrir keppnistímabil. Markmið skimunarinnar er að 

koma auga á mögulega hjarta- og æðasjúkdóma og gera viðeigandi ráðstafanir vegna þeirra, 

séu þeir til staðar (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 2). Einnig getur veirusýking í efri 

öndunarvegi líkt og flensa myndað bólgur í hjartavöðva sem kann að hafa slæm áhrif við mikla 

hreyfingu. Ýmis lyf, vímuefni og örvandi efni geta einnig aukið líkur á hjartastoppi við æfingar. 

Skyndilegt hjartastopp getur að auki orðið í kjölfar þess að hlutur eins og boltinn hittir í 

hjartastað á viðkvæmum tímapunkti í hjartahringnum (FIFA, e.d.-b). Ef til þess kemur að 

einstaklingur fái skyndilegt hjartastopp, þrátt fyrir fyrirbyggjandi ráðstafanir líkt og skimun, er 

mikilvægt að koma hringrás blóðsins aftur af stað. Það mun auka líkur einstaklingsins að lifa af. 

Þess vegna hafa verið lagðar fram aðgerðaráætlanir sem hægt er að grípa til þegar skyndileg 

hjartastopp verða. Þessar aðgerðir fela meðal annars í sér tafarlausa endurlífgun veitta af fyrsta 

aðkomu aðila (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 2). 
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FIFA hefur hafið skráningu á skyndilegum hjartastoppum tengdum knattspyrnu til að 

rannsaka viðfangsefnið betur. Svo virðist vera að þeir sem eru í mestri hættu á skyndilegum 

hjartastoppum í Bandaríkjunum eru karlkyns íþróttamenn af afrískum og karabískum uppruna, 

körfuboltamenn, knattspyrnumenn og þeir sem iðka amerískan fótbolta (Siebert og Drezner, 

2018, bls. 115). 

Commotio cordis 

Commotio cordis (CC) er latneskt heiti yfir „uppnám í hjarta“ (Farrokhian, 2016, bls. 1) og er 

skilgreint sem skyndilegt hjartastopp eftir að hjartað hefur orðið fyrir utan að komandi höggi 

(Davey o.fl., 2018, bls. 225; Farrokhian, 2016, bls. 1). Högg á brjóstkassa geta valdið alvarlegum 

afleiðingum (Farrokhian, 2016, bls. 1) eins og sleglatifi sem getur leitt til dauða ef ekki er 

brugðist við á réttan hátt (Davey o.fl., 2018, bls. 225; Everson, 2013, bls. 412). Commotio cordis 

er nokkuð sjaldgæfur atburður en á sama tíma alvarlegur þar sem að hlutfall þeirra sem lifa af í 

kjölfar hans er fremur lágt (Davey o.fl., 2018, bls. 227). Í rannsókn sem Egger o.fl. (2020, bls. 84) 

gerðu þar sem tilfelli skyndilegra hjartadauða og hjartastoppa sem áttu sér stað við 

knattspyrnuiðkun voru skoðuð, var commotio cordis sjaldgæf orsök, eða í um 9% tilfella. Helsta 

orsökin fyrir commotio cordis var högg frá bolta í bringuna en 43% þeirra sem urðu fyrir 

commotio cordis lifðu af. 

Commotio cordis er algengast meðal ungs, hrausts íþróttafólks (Everson, 2013, bls. 412) en 

flest högg sem valda commotio cordis eiga sér stað við iðkun íþrótta, bæði á æfingum og í 

keppni (Davey o.fl., 2018, bls. 225). Meðalaldur þeirra sem lenda í commotio cordis er 15 ár en 

einungis hafa 9% af tilkynntum tilvikum verið hjá einstaklingum eldri en 25 ára. Hæsta tíðnin er 

þó meðal ungra karlkyns íþróttamanna (Farrokhian, 2016, bls. 1). Mikilvægt er að greina 

commotio cordis fljótt (Davey o.fl., 2018, bls. 225) og sé það greint skal einstaklingi vera veitt 

viðeigandi skyndihjálp (Davey o.fl., 2018, bls. 225; Farrokhian, 2016, bls. 1) sem felur í sér 

hjartahnoð og tafarlausa notkun hjartastuðtækis (e. defibrillator) (Farrokhian, 2016, bls. 1). 

Með viðeigandi endurlífgun er hægt að draga úr líkum á andláti vegna commotio cordis 

(Everson, 2013, bls. 412; Farrokhian, 2016, bls. 1) og því er æskilegt að hafa hjartastuðtæki 

aðgengileg í skólum og á íþróttasvæðum. Einnig er hægt að reyna að fyrirbyggja dauða af 

völdum commotio cordis með notkun brynju í íþróttum (Everson, 2013, bls. 412). Auk þess er 
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mikilvægt að leita tafarlaust læknisaðstoðar í kjölfar allra hjartavandamála sem koma upp 

(Davey o.fl., 2018, bls. 227).  

Utan að komandi högg á hjartað geta bæði valdið commotio cordis og contusio cordis en 

helsti munurinn er sá að commotio cordis hefur einungis áhrif á rafleiðni hjartans en veldur ekki 

áverkum á það, eins og contusio cordis. Þegar um commotio cordis ræðir veldur högg á 

brjóstkassa samstundis sleglatifi (Farrokhian, 2016, bls. 1) en sleglatif er tegund 

hjartsláttartruflunar sem verður þegar að frávik í leiðslukerfi hjartans valda því að sleglarnir 

dragast ekki saman sem skyldi heldur tifa þeir. Þetta leiðir til þess að hjartað dælir ekki blóði til 

líkamans (John Hopkins Medicine, e.d.) og hníga einstaklingar því venjulega strax niður í kjölfar 

höggs. Flestir missa meðvitund samstundis en í kringum 20% einstaklinga eru enn þá með 

meðvitund í nokkrar sekúndur eftir höggið. Enn færri eru með meðvitund lengur en nokkrar 

sekúndur (Davey o.fl., 2018, bls. 226). Sleglatif getur valdið hjartastoppi og skyndilegum dauða 

og eru tafarlausar aðgerðir því mikilvægar til þess að bjarga þeim sem verða fyrir því (John 

Hopkins Medicine, e.d.). Mikilvægasta breytan, þegar kemur að sleglatifi í tilfellum commotio 

cordis, virðist vera tímasetning á höggi utan að komandi hlutar á hjartastað, í hjartahring. Aðeins 

valda þau högg sem eiga sér stað á 20 til 40 millisekúndna glugga á upphalla T-bylgjunnar 

(snemma í endurskautun slegla) sleglatifi. Aðrar breytur geta einnig skipt máli en dæmi um þær 

eru til dæmis staðsetning höggs, hraði höggs, hversu harður hluturinn er sem veldur högginu 

og lögun hans. Eftir því sem hraði hlutar sem veldur höggi á brjóstkassa eykst, aukast einnig 

líkurnar á sleglatifi af hans völdum. Einnig aukast þessar líkur eftir því sem hluturinn er harðari 

ásamt því sem að minni og kúlulaga hlutir eru líklegri til að valda sleglatifi en flatir hlutir 

(Farrokhian, 2016, bls. 1). 

Greint hefur verið frá skyndilegum hjartadauða (e. sudden cardiac death, SCD) í kjölfar 

brjóstholsáverka síðan á 18. öld en vegna ófullnægjandi skráninga er tíðni commotio cordis ekki 

að fullu þekkt. Þrátt fyrir það er commotio cordis talið vera næst algengasta orsök skyndilegs 

dauða meðal íþróttafólks og þá sérstaklega hjá íshokkí- og hafnaboltaleikmönnum, þar sem 

leikið er með kylfum, og knattspyrnumönnum, þar sem mikil líkamleg snerting á sér stað 

(Farrokhian, 2016, bls. 1). 
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Sláttarlepjandi í hægri slegli  

Sláttarlepjandi í hægri slegli (e. arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia, 

ARVC/D) er sjaldgæfur arfgengur hjartavöðvasjúkdómur sem einkennist af minnkandi virkni 

hægri slegils vegna breytinga í vöðvalagi slegilsins sem truflar rafboðsflutning í hjartanu. Kvillinn 

getur valdið hjartsláttartruflunum í sleglinum og skyndilegum hjartadauða. ARVC/D er næst 

algengasta ástæða skyndilegs hjartadauða meðal einstaklinga yngri en 35 ára og veldur um 20% 

dauðsfalla í þessum aldurshópi. Algengasta orsök skyndilegs hjartadauða er 

ofvaxtarhjartavöðvakvilli (e. hypertrophic cardiomyopathy). Kvillinn er mun algengari hjá 

körlum en konum en hann er einnig algengari meðal einstaklinga af ítölskum og grískum ættum. 

Engin ein greiningaraðferð getur greint kvillann en í dag er hann greindur með klínískri skoðun, 

hjartalínuriti og myndgreiningu. ARVC/D hefur oftast ríkjandi frílitnings arfleið (e. autosomal 

dominant inheritance) þrátt fyrir að víkjandi form finnist einnig. Þrátt fyrir að afbrigðileiki finnist 

oftast í hægri slegli vegna sjúkdómsins geta einnig komið upp kvillar í vinstri slegli en alvarleg 

skerðing á virkni vinstri slegils getur stundum verið fyrsta birtingarmynd sjúkdómsins hjá 

einstaklingum. Óháð því hvoru megin einkennin koma fram getur sjúkdómurinn að lokum leitt 

af sér hjartabilun (e. heart failure). Meingerð ARVC/D stafar af frávikum í frumutengjum sem 

geta orðið vegna stökkbreytinga á frumuviðloðunarpróteinum eða innanfrumu-boðþáttum. 

Fjöldi gena hafa verið tengd við meingerð ARVC/D en desmoglein-2 og desmocollin-2 hafa verið 

sérstaklega tengd við kvillann. Algengast er að einstaklingar verði varir við einkenni ARVC/D eins 

og yfirlið og hjartsláttartruflanir fyrir fertugt og eða látist jafnvel úr sjúkdómnum. Um þriðjungur 

einstaklinga upplifa einkenni fyrir þrítugsaldurinn en ARVC/D getur haft í för með sér alvarlegar 

afleiðingar eins og sleglatakttruflanir (e. ventricular arrhythmias), skerðingu á dæluvirkni 

hjartans og jafnvel dauða. Keppnisíþróttir hafa verið tengdar við tvöfalt aukna hættu á 

sleglatakttruflunum og öðrum tengdum einkennum ásamt ótímabærum dauða í samanburði 

við einstaklinga sem ekki stunda keppnisíþróttir. Mikilvægt er að greina sjúkdóminn frá öðrum 

sjúkdómum sem hafa svipuð einkenni, eins og íþróttahjarta (e. athlete's heart), hjartastækkun 

í íþróttamönnum sem ekki orsakast af hjartasjúkdómi, til þess að reyna að koma í veg fyrir 

alvarlegar afleiðingar hans en einstaklingum með ARVC/D er yfirleitt ráðlagt að hætta að stunda 

keppnisíþróttir, ólíkt einstaklingum með íþróttahjarta. Meðferð við ARVC/D miðar fyrst og 

fremst að því að reyna að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar sjúkdómsins og hægja á þróun 

hjartabilunar hjá einstaklingum með hann. Algengt er að einstaklingar séu settir á fyrirbyggjandi 
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lyfjameðferð með ýmsum lyfjum. Einstaklingum er ráðlagt að hætta að stunda keppnisíþróttir 

en á sama tíma er þeim einnig ráðlagt að stunda reglulega hreyfingu sem hluta af heilbrigðum 

lífsstíl en passa þarf að æfa ekki af fullri ákefð og vera vel á verði um einkenni 

hjartsláttartruflana. Tíðar þrekæfingar auka líkurnar á sleglahraðslætti, sleglatifi og hjartabilun. 

Einnig er stundum mælt með ígræðslu bjargráðs (e. implantable cardioverter-defibrillator, ICD) 

til að fyrirbyggja skyndidauða vegna ARVC/D ásamt því sem brennsla (e. ventricular tachycardia 

ablation) hefur gefið góða raun til þess að koma í veg fyrir endurtekin köst af sleglahraðslætti 

(Li o.fl., 2018, bls. 11-13, 17-18).  

2.2 Skyndilegt hjartastopp: Christian Eriksen 
Í gegnum árin hefur heimsathygli fylgt skyndilegum hjartastoppum knattspyrnumanna og var 

þar enginn breyting á sumarið 2021 en þá fór fram Evrópumótið í knattspyrnu fyrir árið 2020 

(Işın o.fl., 2021, bls. 1). Snemma í umræddu móti varð danski atvinnumaðurinn Christian Eriksen 

fyrir skyndilegu hjartastoppi í miðjum keppnisleik (Bonn, 2022; Işın o.fl., 2021, bls. 1) gegn 

finnska landsliðinu (Bonn, 2022) en atvikið fékk heimsathygli, meðal annars vegna 

árangursríkrar endurlífgunartilraunar sem fram fór á vellinum (Işın o.fl., 2021, bls. 1). Leikurinn 

var opnunarleikur danska liðsins í riðlakeppni mótsins sem fram fór á Parken í Kaupmannahöfn. 

Atvikið átti sér stað þegar 42 mínútur stóðu á klukkunni. Leikurinn var í kjölfarið stöðvaður og 

Eriksen veitt læknisaðstoð. Læknalið Dana staðfesti síðar að hann hafi orðið fyrir hjartastoppi 

og verið meðvitundarlaus í um fjórar mínútur. Leikurinn var sýndur í beinni útsendingu og var 

því atburðarásin fest á filmu. Loks þegar björgunaraðilar notuðu hjartastuðtæki tókst þeim að 

koma hjarta hans til að starfa sjálfkrafa á ný og um leið endurlífga knattspyrnumanninn sem þá 

var 29 gamall. Eriksen var staðráðinn í því að koma sér aftur inn á knattspyrnuvöllinn og sagði 

snemma í janúar árið 2022 að markmið hans væri að spila á næsta heimsmeistaramóti í Qatar. 

Hann hefur jafnað sig að fullu en eftir atvikið var græddur í hann bjargráður (Bonn, 2022). Eftir 

að hafa fengið bjargráðinn græddan í sig sneri Eriksen í ensku úrvalsdeildina (e. English Premier 

League) en hann spilaði sinn fyrsta leik eftir atvikið með nýja liði sínu Brentford einungis átta 

mánuðum eftir að hann fékk skyndilegt hjartastopp á Evrópumótinu. Eriksen sem er nú þrítugur 

að aldri er fyrsti leikmaðurinn til að spila með bjargráð í ensku úrvalsdeildinni. Vegna þess að 

Eriksen fékk bjargráð eftir atvikið þurfti hann að yfirgefa ítalska stórliðið Inter Milan sem hann 

var þá að mála hjá. Ástæðan fyrir félagskiptunum er einföld, en reglur ítalska 
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knattspyrnusambandsins kveða á um að enginn knattspyrnuleikmaður með ígrædd tæki líkt og 

bjargráð má spila í deildum þar í landi. Reglurnar ná bæði yfir leikmenn sem spila á 

áhugamannastigi sem og á atvinnumannastigi (Reed, 2022). Í frétt sem birt var á vefsíðunni 

Fótbolti.net í miðjum marsmánuði þessa árs kom fram að Eriksen hafi verið valinn aftur í danska 

landsliðið, aðeins 276 dögum eftir hjartastoppið (Elvar Geir Magnússon, 2022). 

Ekki er vitað með vissu hvað olli skyndilegu hjartastoppi Eriksen (Bonn, 2022) en hann hefur 

gefið það út að ekki sé þekkt saga um hjartasjúkdóma í hans fjölskyldu en hins vegar hefur hann 

verið skimaður reglulega í gegnum sinn atvinnumannaferil. Danski knattspyrnumaðurinn sagði 

í viðtali við BBC (e. British Broadcasting Company) að hann vonaðist til þess að vitundarvakning 

á skyndilegum hjartastoppum myndi aukast. Einnig vonast hann til að meira fjármagn verði sett 

í málefnið til að reyna enn frekar að koma í veg fyrir að aðrir ungir knattspyrnuleikmenn verði 

fyrir samskonar atviki í framtíðinni. Enska úrvalsdeildin hefur sagt frá því að hún sé búin að gera 

meira en tvö þúsund hjartastuðtæki aðgengileg fyrir knattspyrnufélög á Englandi og Wales 

(Reed, 2022). 

Dæmi um aðra knattspyrnumenn sem hafa einnig fengið græddan í sig bjargráð eru Fabrice 

Muamba og Daley Blind. Muamba spilaði hins vegar aldrei atvinnumanna knattspyrnu aftur eftir 

atvikið en Blind spilar hins vegar í dag sem fyrirliði hollenska liðsins Ajax (Bonn, 2022). 

Bjargráður og gangráður 

Ein forvörn gegn skyndilegum hjartadauða íþróttamanna er ígræddur bjargráður (Almeida o.fl., 

2015, bls. 412). Bjargráður (e. Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD) er lækningatæki sem 

notað er til að meðhöndla lífshættulegar hjartsláttartruflanir sem geta valdið hjartastoppi, eins 

og sleglatif og sleglahraðsláttur en hann getur einnig gripið inn í ef hjartsláttur verður of hægur. 

Við hjartsláttartruflanir gefur bjargráðurinn frá sér veika raförvun sem nægir oft til að stöðva 

hraðtakt af völdum þeirra. Ef það dugir ekki til gefur bjargráðurinn frá sér rafstuð sem fær 

hjartað til að slá eðlilega á ný. Bjargráðurinn getur einnig komið í veg fyrir alvarlega hægan 

hjartslátt með því að örva hjartað, rétt eins og gangráður gerir. Þannig getur hann komið í veg 

fyrir skyndidauða af völdum hjartsláttartruflana en hann hefur þó engin áhrif á undirliggjandi 

sjúkdóma sem valda hjartsláttartruflunum og getur ekki komið í veg fyrir dauða af völdum 

lokastigs hjartabilunar (Landspítali, 2021-a, bls. 1-2). Heilbrigðum einstaklingum með bjargráð 

hefur fjölgað mikið á undanförnum árum, meðal annars vegna fjölskyldusögu um 
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hjartavandamál. Hann er því í slíkum tilvikum notaður sem forvörn, en skyndilegur hjartadauði 

getur verið fyrsta birtingarmynd hjartasjúkdóma. Því fyrr sem hjartastuði er veitt þegar 

lífshættulegar hjartsláttartruflanir eiga sér stað því meiri líkur eru á að endurlífgun verði 

árangursrík (Almeida o.fl., 2015, bls. 414-415). Þegar bjargráður er græddur í fólk er honum 

komið fyrir undir fitulagi húðarinnar ofan á brjóstvöðva en neðan við viðbeinið, oftast vinstra 

megin. Þetta er gert í gegnum lítinn skurð sem er oft um átta sentímetrar á lengd. Ein, tvær eða 

þrjár leiðslur eru þræddar inn í bláæð og að hægri hjartahólfum en fjöldi leiðsla fer eftir þörfum 

hvers einstaklings fyrir sig (Landspítali, 2021-a, bls. 1-2). Staðsetning bjargráðs honum kleift að 

grípa inn í og veita hjartanu viðeigandi aðstoð um leið og þess þarfnast, sem leiðir til 95 til 99% 

árangurs (Almeida o.fl., 2015, bls. 414).  

Í bjargráðnum er rafhlaða sem endist í fimm til níu ár. Bjargráðurinn geymir aðgengilegar 

upplýsingar um hjartslátt, hjartsláttartruflanir og hans eigin viðbrögð við þeim. Bjargráður hefur 

valmöguleika um að láta slökkva á rafstuðsvirkni sinni og með því virkar hann eingöngu eins og 

venjulegur gangráður (Landspítali, 2021-a, bls. 1-2) en gangráður er græddur í einstaklinga 

þegar leiðslukerfi hjarta þeirra verður fyrir ákveðnum truflunum. Afleiðingar slíkra truflana geta 

sem dæmi verið hjartsláttarhlé, óreglulegur eða hraður hjartsláttur. Í flestum tilvikum er 

gangráður notaður sem meðferð við hægum hjartslætti en hann er ekki notaður sem meðferð 

við hröðum hjartslætti. Gangráður er um það bil fimm sentímetrar í þvermál og er honum komið 

fyrir undir húð fyrir neðan viðbeinið, vinstra eða hægra megin (Landspítali, 2021-b, bls. 1). 

Ígræðsla bjargráða hefur vaxið mikið á undanförnum árum og eru miklar deilur um hvort 

leyfa eigi íþróttamönnum sem hafa fengið bjargráð að taka þátt í keppnisíþróttum. Ráðleggingar 

sem snúa að því að meina íþróttamönnum með bjargráð aðgang í keppnisíþróttir eru aðallega 

byggðar á upplýsingum um áhættur sem fylgja því að vera með bjargráð. Nýlegar rannsóknir 

virðast gefa til kynna að þátttaka einstaklinga með bjargráð í íþróttum sé ekki eins skaðleg og 

áður var talið. Ákvarðanir um hvort víkja eigi einstaklingum með bjargráð úr íþróttum ættu að 

vera metnar út frá einstaklings tilfellum og hafa margir læknar því kosið að taka ákvörðun sjálfir 

um hvort einstaklingar eigi að hætta íþróttaiðkun sinni eða ekki. Slíkum læknisfræðilegar 

ákvörðunum sem eru skjólstæðingsmiðaðar hefur farið fjölgandi á undanförnum árum. 

Einstaklingar með bjargráð eiga að fá viðeigandi ráðgjöf lækna um áhættur tengdar 

íþróttaiðkun. Í dag er enn mörgum spurningum ósvarað og mikilvægt er að halda rannsóknum 

á þessu sviði áfram. Nýlegar rannsóknir veita þó vísbendingar um að taka megi 
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einstaklingsmiðaða ákvörðun um iðkun íþrótta hjá íþróttamönnum með bjargráð (Almeida o.fl., 

2015, bls. 412). 

2.3 Skyndilegt hjartastopp: Emil Pálsson 
Knattspyrnumaðurinn Emil Pálsson hefur líkt og Eriksen verið mikið í fréttum á undanförnum 

mánuðum. Emil hefur verið atvinnumaður í knattspyrnu í Noregi frá árinu 2018 en hann hné 

niður á vellinum í leik Sogndal og Stjördals-Blink og fór í hjartastopp þann 1. nóvember 2021 

(Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, 2021). Emil var 28 ára gamall þegar atvikið átti sér stað en 

leikurinn var stöðvaður þegar Emil hné niður á tólftu mínútu leiksins (Árni Sæberg, 2021) en 

vegna skjótra viðbragða náðist að bjarga lífi Emils með endurlífgun á vellinum (Þorkell Gunnar 

Sigurbjörnsson, 2021). Hann lá á vellinum í um það bil tíu mínútur en var kominn til meðvitundar 

áður en hann yfirgaf völlinn með sjúkraþyrlu sem flutti hann á sjúkrahúsið í Bergen, þar sem 

hann dvaldist í nokkra daga (Árni Sæberg, 2021; Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, 2021). 

Leikurinn var í kjölfarið blásinn af (Árni Sæberg, 2021). 

Þorkell Gunnar íþróttafréttamaður á Ríkisútvarpinu (RÚV) tók viðtal við Emil stuttu eftir að 

atvikið átti sér stað en viðtalið var birt einungis tíu dögum eftir að Emil fór í hjartastopp. Í 

viðtalinu segir Emil að líkamlegur stígandi eftir sjúkrahúsdvölina hafi verið mikill og tjáði hann 

frá því að honum liði eins og hann væri orðin manneskja á ný. Einnig tjáir hann frá því að hann 

muni allt skýrt frá deginum sem hann fór í hjartastopp þar til um það bil fimm mínútum áður 

en það atvikast. Rútína hans þennan leikdag var eins og hún er venjulega og segist hann ekki 

hafa fundið fyrir neinu öðruvísi en vanalega í upphitun fyrir leikinn. Á sjöundu mínútu leiksins 

skorar lið hans mark og segist hann muna eftir því að hafa fagnað því með liðsfélögum sínum 

og að leikurinn hafi svo farið aftur í gang. Frá markinu liðu um fimm mínútur þangað til hann fór 

í hjartastopp, en eins og áður hefur komið fram segist hann ekki muna eftir þessu tímabili. Á 

þessum fimm mínútum tók Emil þó fullan þátt í leiknum og framkvæmdi auk þess langa 

sendingu rétt áður en hann hneig niður og hjarta hans stoppaði. Eftir að hafa horft á 

myndupptöku af atvikinu lýsir hann því að hann hnígi niður á svipaðan hátt og Eriksen gerði á 

Evrópumótinu. Á sjúkrahúsinu í Bergen gekkst Emil undir ýmsar rannsóknir sem miðuðu að því 

að greina orsök hjartastoppsins. Þegar viðtalið var tekið höfðu læknar hans ekki komist að því 

hver orsökin væri. Hann segir þó að ekkert óeðlilegt hafi fundist að hjarta hans annað en það 
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að hann er með svokallað íþróttahjarta. Hins vegar munu hjartarannsóknir á honum halda áfram 

í framhaldinu (Emil Pálsson, 2021). 

Emil sagðist hafa horft á leikinn sem Eriksen fór í hjartastopp í og munað eftir því að hafa 

hugsað um að ef þetta gæti gerst við hann, ætti þetta að geta gerst við hvern sem er, þar sem 

leikmaður líkt og Eriksen hefur farið í helstu hjartarannsóknir í gegnum ferilinn. Emil segir að 

hann hafi gengist undir hjartarannsókn á hverju ári síðustu fjögur árin fyrir hjartastoppið og að 

ekkert óeðlilegt hafi fundist í þeim rannsóknum. Emil fékk græddan í sig bjargráð eftir 

hjartastoppið líkt og Eriksen. Hann segir að með tækinu fái hann aukna vernd ásamt því sem 

hann upplifir aukið öryggi, bæði líkamlegt og andlegt, þar sem að tækið getur bjargað honum 

frá öðru hjartastoppi (Emil Pálsson, 2021). 

Fyrsta hjálp sem Emil fékk á vettvangi segir hann að megi nota sem skólabókardæmi þar 

sem að hann hafi verið í stuttan tíma púlslaus og að fyrsta stuð sem hann fékk með 

hjartastuðtæki hafi verið árangursríkt. Það að hann hafi farið í hjartastopp inni á miðjum 

knattspyrnuvelli segir hann að hafi verið lán í óláni, þar sem öll aðstoð var stutt frá honum og 

endurlífgunin tók því stuttan tíma (Emil Pálsson, 2021). 

Emil mætti sem gestur í útvarpsþátt hjá Fótbolti.net þann 11. desember 2021 og ræddi um 

umrætt hjartastopp sem hann fór í rúmum fimm vikum áður. Á þeim tímapunkti var hann 

byrjaður að mæta í ræktina til þess að æfa sig og gat í raun gert allt sem hann vildi þar svo lengi 

sem hann færi ekki yfir ákveðinn púls. Í þættinum tjáir hann frá því að hann hafi munað eftir sér 

fyrst um sólarhring eftir að atvikið átti sér stað þar sem að honum var haldið sofandi eftir að 

hann var endurlífgaður. Þegar hann vaknaði á sjúkrahúsinu segist hann muna eftir því að ein af 

fyrstu spurningum sem hann spurði læknana að var um hvort hjartastoppið gæti mögulega 

tengst bóluefninu sem hann fékk við Covid-19 að einhverju leiti en læknarnir útilokuðu það 

strax. Hann segist ekki vita um framtíð sína sem knattspyrnumaður þegar hann var spurður í 

viðtalinu (Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson, 2021). Rúmum þremur og hálfum 

mánuði eftir að Emil Pálsson fór í hjartastopp bárust þó jákvæðar fréttir af honum þar sem 

myndband var birt af honum á samfélagsmiðlum félagsins Sarpsborg 04, en hann var að á láni 

frá félaginu þegar hann fékk hjartastopp. Á myndbandinu var sýnt frá Emil á fyrstu æfingu hans 

með bolta eftir hjartastoppið. Þegar myndbandið var birt hafði orsök hjartastoppsins ekki enn 

verið fundin en hann sagði þó bataferlið ganga vel (Aron Guðmundsson, 2022). Í miðjum 

marsmánuði hafði Fótboli.net samband við Emil sem sagði frá því að hann mætti byrja að æfa 
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knattspyrnu á nýjan leik snemma sumars 2022. Einnig sagðist hann hafa verið í sambandi við 

teymið í kringum Christian Eriksen varðandi eigin endurkomu í knattspyrnuna (Sæbjörn Þór 

Þórbergsson Steinke, 2022). 

3 Skyndilegur hjartadauði 
Skyndilegur hjartadauði (e. sudden cardiac death) er skyndilegur og óvæntur dauði af völdum 

skertrar virkni hjartans, eða skyndilegs hjartastopps (Cleveland Clinic, 2019). Skyndilegur 

hjartadauði er ein algengasta dánarorsök heims og er með hærri tíðni meðal ungs fólks en á ári 

hverju deyja um 350.000 einstaklingar í Evrópu skyndilega og óvænt og eru tölurnar svipaðar í 

Bandaríkjunum. Stór meirihluti slíkra dauðsfalla er af völdum sjúklegs ástands í hjarta. Tíðni 

skyndidauða er talin vera 1,3 til 6,5 á hverja 100 þúsund manns á ári fyrir einstaklinga sem eru 

yngri en 35 ára (Markwerth o.fl., 2020, bls. 483 og 489). 

3.1 Skyndilegur hjartadauði meðal íþróttafólks 
Skyndilegur hjartadauði er gríðarlegur harmleikur undir öllum kringumstæðum, sama á hvaða 

aldri einstaklingar sem verða fyrir honum eru (Emery og Kovacs, 2018, bls. 31). Þó svo að 

regluleg íþróttaiðkun hafi óumdeilanlega jákvæð áhrif á heilsu fólks (Markwerth o.fl., 2020, bls. 

489), eiga skyndileg dauðsföll sér endurtekið stað við líkamlega áreynslu (Işın o.fl., 2021, bls. 1; 

Markwerth o.fl., 2020, bls. 489). Erfitt er að sjá á eftir íþróttafólki verða fyrir slíkum atburði þar 

sem það lifir gjarnan heilsusamlegu lífi (Emery og Kovacs, 2018, bls. 31). Þrátt fyrir að 

skyndidauði meðal ungs fólks í keppnisíþróttum sé sjaldgæfur, þekkist fyrirbærið vel (Baldur 

Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83) en skyndidauði er algengari hjá ungu fólki sem stundar íþróttir, 

samanborið við ungt fólk sem ekki stundar íþróttir (Baldur Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83; 

Markwerth o.fl., 2020, bls. 489). Hreyfingin sjálf er hins vegar ekki talin vera áhætta ein og sér 

(Markwerth o.fl., 2020, bls. 489) heldur getur líkamleg áreynsla leitt til aukinnar hættu á 

skyndilegu hjartastoppi eða hjartadauða meðal þeirra sem eru með undirliggjandi 

hjartasjúkdóma (Işın o.fl., 2021, bls. 2; Markwerth o.fl., 2020, bls. 489). Tíðni skyndidauða meðal 

ungs íþróttafólks er mismunandi milli þýða en til að mynda er tíðni skyndilegs hjartadauða 0,5 

á hverja 100 þúsund manns meðal bandarísks skólaíþróttafólks milli 12 og 24 ára aldurs. Hins 
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vegar er tíðnin meðal íþróttafólks á Ítalíu á aldursbilinu 14 til 35 ára, 3,6 á hverja 100 þúsund 

manns. Áhætta fyrir skyndilegum hjartadauða er talin vera sérstaklega mikil meðal einstaklinga 

sem stunda knattspyrnu og körfuknattleik en einnig er skýr munur milli kynja þar sem áhættan 

er meira en tvöfalt hærri meðal karla (2,62/100.000) en kvenna (1,07/100.000) (Markwerth 

o.fl., 2020, bls. 489). Ástæðuna má líklega rekja til almennt aukinnar þátttöku karla í íþróttum, 

tíðni æfinga þeirra og álags (Işın o.fl., 2021, bls. 2). Einnig er talið að skyndilegur hjartadauði sé 

algengari meðal karlkyns íþróttamanna sem eru dökkir á hörund samanborið við hvíta karlkyns 

íþróttamenn (Emery og Kovacs, 2018, bls. 31-32). Í rannsókn Egger o.fl. (2020, bls. 81) sem 

skoðaði tilfelli skyndilegra hjartadauða og hjartastoppa sem áttu sér stað við knattspyrnuiðkun 

víðsvegar um heiminn var langstærsti hluti leikmannanna karlkyns, eða um 96%. 

Skyndilegur hjartadauði orsakast vanalega af takttruflunum í hjarta eins og sleglatifi en 

ýmislegt getur orsakað þessar truflanir (Almeida o.fl., 2015, bls. 413). Algengustu orsakirnar eru 

meðfæddir hjartagallar (Markwerth o.fl., 2020, bls. 489) en tölfræðigögn sýna að meira en 

helmingur allra skyndilegra dauðsfalla meðal íþróttafólks stafa af hjarta- og æðasjúkdómum 

(Işın o.fl., 2021, bls. 2). Sem dæmi um þá má nefna hjartavöðvakvilla (e. cardiomyopathy), 

kransæðasjúkdóma og arfgengar hjartsláttartruflanir (Markwerth o.fl., 2020, bls. 489). Hjá 

ungum íþróttamönnum, undir 35 ára, er algengasta ástæðan ofvaxtarhjartavöðvakvilli (Işın o.fl., 

2021, bls. 2) en hins vegar sýndi rannsókn sem gerð var á Ítalíu fram á að helsta orsök skyndilegs 

hjartadauða hjá ungum íþróttamönnum þar í landi væri sláttarlepjandi í hægri slegli. Mismunur 

á niðurstöðum skýrist helst af svæðisbundnum mun á Bandaríkjunum og Evrópu, en einnig er 

munur á rannsóknaraðferðum (Almeida o.fl., 2015, bls. 413). Ofvaxtarhjartavöðvakvilli er þó að 

verða sífellt sjaldgæfari orsök skyndilegs hjartadauða íþróttamanna, vegna aukinnar skimunar 

fyrir þátttöku í keppnum (Işın o.fl., 2021, bls. 2). Hins vegar er helsta orsök skyndilegs 

hjartadauða hjá íþróttafólki eldra en 35 ára kransæðadjúkdómur (e. coronary artery disease) 

(Işın o.fl., 2021, bls. 2; Markwerth o.fl., 2020, bls. 489). Notkun ýmissa lyfja getur einnig valdið 

ýmsum fylgikvillum sem geta leitt til skyndilegs hjartadauða en aðrar ástæður sem geta legið að 

baki eru neysla ýmissa löglegra og ólöglegra efna og langvarandi streita (Markwerth o.fl., 2020, 

bls. 489-491). 
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3.2 Skyndilegur hjartadauði meðal knattspyrnumanna 
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt heims (Higgins og Andino, 2013, bls. 1; Işın o.fl., 2021, bls. 1; 

Santos-Lozano o.fl., 2017, bls. 1420) en talið er að um 260 milljónir manna iðki hana (Işın o.fl., 

2021, bls. 1) í öllum aldurshópum (Higgins og Andino, 2013, bls. 1). Knattspyrnunni fylgja 

óumflýjanlegar áhættur rétt eins og öðrum íþróttum og er skyndilegur hjartadauði ein af þeim, 

líkt og atvinnumennirnir Marc-Vivien Foe, Daniel Jarque og Miklós Fehér urðu fyrir (Işın o.fl., 

2021, bls. 1). Skyndilegur hjartadauði meðal atvinnumanna í íþróttum getur haft töluverð áhrif 

á samfélög. Í atvinnumanna knattspyrnu þurfa leikmenn að vera í góðu líkamlegu formi til þess 

að geta spilað leikinn. Sem dæmi má nefna að í 90 mínútna leik hlaupa atvinnumenn um það 

bil 10 kílómetra af meðal ákefð, sem er nálægt hinum loftfirrta þröskuldi eða um 80-90% af 

hámarks hjartslætti (Santos-Lozano o.fl., 2017, bls. 1420). Skyndidauði atvinnumanna í 

knattspyrnu fær því oftar en ekki meiri athygli en skyndidauði meðal almennings vegna þess 

hve vel atvinnumenn eru líkamlega á sig komnir. Það er ljóst að knattspyrna tengist skyndilegum 

dauðsföllum en samkvæmt ítalskri rannsókn á tæplega helmingur (44,9%) af öllum 

íþróttatengdum skyndilegum hjartadauða þar í landi sér stað í knattspyrnu en í Ísrael er þetta 

hlutfall í kringum 39%. Í Tyrklandi var gerð rannsókn á skyndilegum hjartadauða í knattspyrnu á 

árunum 2011 til 2019. Niðurstöður hennar sýndu að skyndilegur hjartadauði er ekki óalgengari 

hjá knattspyrnumönnum sem ekki teljast sem atvinnumenn en þar í landi þurfa atvinnumenn 

að gangast undir viðamikla skimun fyrir hvert keppnistímabil. Sama á ekki við um þá sem ekki 

teljast til atvinnumanna en þeim er ekki gerð krafa til þess að gangast undir slíka skimun (Işın 

o.fl., 2021, bls. 2-6). Eins og áður hefur komið fram má draga úr líkum á skyndidauða hjá 

íþróttafólki með slíkri skimun (Arnar Sigurðsson o.fl., 2013, bls. 283; (Baldur Þórólfsson o.fl., 

2012, bls. 83; Işın o.fl., 2021, bls. 2) ásamt því sem hægt er að auka líkur einstaklinga sem fara í 

hjartastopp á að lifa af með tafarlausum endurlífgunaraðgerðum (Gestur Þorgeirsson, 2017; 

Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 3) og greiðum aðgangi að hjartastuðtæki (Emery og 

Kovacs, 2018, bls. 38; Işın o.fl., 2021, bls. 6; Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 3; Siebert og 

Drezner, 2018, bls. 115). Í tyrknesku rannsókninni kom fram að flest tilfelli dauðsfalla áttu sér 

stað hjá þeim sem ekki teljast sem atvinnumenn en skortur var á neyðarhjálparbúnaði á þeim 

völlum sem leikirnir fóru fram á, en einungis voru hjartastuðtæki tiltæk á völlunum í um 5% 

tilfella (Işın o.fl., 2021, bls. 6). 
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Önnur rannsókn sem gerð var á árunum 2000 til 2017 sem skoðaði hjartatengd atvik sem 

áttu sér stað í leikjum og á æfingum meðal atvinnumanna í knattspyrnu sýndi að af 89 skráðum 

dauðsföllum voru 59 þeirra vegna hjarta- og æðasjúkdóma. Í niðurstöðunum kom fram að tíðni 

skyndilegs hjartadauða hjá þessum hópi er tiltölulega lág núorðið en þrátt fyrir það er hún hærri 

meðal atvinnumanna í knattspyrnu heldur en meðaltíðni skyndilegra hjartastoppa meðal 

íþróttamanna á heimsvísu (Santos-Lozano o.fl., 2017, bls. 1420).  

Dæmi um skyndilegan hjartadauða: Marc Vivien Foé 

Marc Vivien Foé, sem þá var atvinnumaður í knattspyrnu, lést af völdum skyndilegs hjartastopps 

árið 2003 inni á knattspyrnuvelli á meðan leik stóð í móti á vegum FIFA. Atvikið varð til þess að 

FIFA innleiddi fjölda aðgerða til þess að auka vitund á skyndilegum hjartastoppum meðal 

knattspyrnumanna. Árið 2006 kom FIFA á skyldubundinni læknisfræðilegri skoðun sem ætlað 

er að greina undirliggjandi hjarta- og æðasjúkdóma hjá leikmönnum og á skoðunin að eiga sér 

stað árlega fyrir keppnir. Í dag veitir FIFA dómurum, leikmönnum, íþróttafræðingum og 

starfsmönnum sambandsins viðbragðsþjálfun við skyndilegum hjartastoppum. Árið 2016 hóf 

FIFA einnig að bjóða upp á ókeypis diplómanám á netinu í svokölluðum 

knattspyrnulæknisfræðum (e. football medicine). Náminu er ætlað að fræða lækna svo að þeir 

geti lagt sitt af mörkum til þess að koma í veg fyrir skyndileg hjartastopp í knattspyrnu. Árið 

2018 fór FIFA síðan af stað með stóra herferð um skyndileg hjartastopp, meðal annars með 

kynningum, fræðsluplakötum og ráðstefnum, en aðal vopn þeirra var að nota vinsældir 

knattspyrnunnar til að vekja athygli á þessu mikilvæga viðfangsefni. Markmið herferðarinnar 

var að leitast eftir því að hægt væri að bjarga fleiri einstaklingum sem verða fyrir skyndilegu 

hjartastoppi, hvort sem það er innan knattspyrnuvallarins eða hjá almenningi (FIFA, e.d.-b). 

4 Skimun 

Sýnt hefur verið fram á að minnka megi líkur á skyndidauða hjá íþróttafólki með því að 

framkvæma reglubundna skimun á áhættuþáttum (Arnar Sigurðsson o.fl., 2013, bls. 283; Baldur 

Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83) með skoðun sjúkrasögu, líkamlegri skoðun og hjartalínuriti (Arnar 

Sigurðsson o.fl., 2013, bls. 283). Með læknisskoðun er hægt að skima fyrir bæði hugsanlegum 
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áhættuþáttum fyrir skyndilegum hjartadauða og öðrum líkamlegum vandamálum (Heron og 

Cupples, 2014, bls. 1). Árið 1982 lögfesti Ítalía skimun fyrir áhættuþáttum sem tengja má við 

skyndidauða íþróttamanna en síðan sú skimun hófst hefur tíðni skyndidauða í íþróttum þar í 

landi lækkað jafnt og þétt (Baldur Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83). Ýmsar stofnanir hafa mælt 

með því að skima keppnisíþróttafólk fyrir hjarta- og æðasjúkdómum sem geta leitt til skyndilegs 

hjartadauða innan íþróttavallar, áður en keppnistímabil hefjast. Misjafnt er þó hvernig 

skimuninni er háttað milli landa, deilda og keppnisstiga (Emery og Kovacs, 2018, bls. 32). 

Evrópska knattspyrnusambandið styður árlega læknisskoðun knattspyrnumanna sem taka þátt 

í Evrópukeppni. Atvinnumenn í knattspyrnu þurfa því að gangast árlega undir læknisskoðun fyrir 

tímabil og einnig þurfa leikmenn sem semja við ný félög að standast læknisskoðun þeirra. FIFA 

voru fyrstir til að innleiða læknisskoðanir fyrir atvinnumenn í knattspyrnu en eftir jákvæða 

reynslu á aðferðum Ítala jukust vinsældir á viðfangsefninu. Einnig vakti atvik Fabrice Muamba 

mikla athygli á viðfangsefninu, þar sem hann hneig niður í leik með liði sínu Bolton Wanderers 

í Englandi og var endurlífgaður með árangursríkum hætti árið 2012 (Heron og Cupples, 2014, 

bls. 1). Bandarísku hjartasamtökin (e. American Heart Association) hafa einnig gefið út 

leiðbeiningar um skimun íþróttamanna en þær leiðbeiningar eru ekki eins og þær sem notast 

er við á Ítalíu. Í leiðbeiningunum er mælt með að heilsufarssaga íþróttamannsins og hans 

nánustu ættingja sé tekin og hjartaskoðun framkvæmd en þar í landi er ekki mælt með því að 

framkvæma hjartalínurit til skimunar. European Society of Cardiology (ESC) leggur hins vegar til 

að slík skimun byggi á sjúkrasögu einstaklings, klínískri skoðun og 12-leiðslu hjartalínuriti (Baldur 

Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83).  

4.1 Hjartalínurit 
Hjartalínurit (e. electrocardiogram, ECG/EKG) er tæki sem mælir rafvirkni hjartans. Notast er 

við rafskaut sem eru sett á nokkra mismunandi staði á brjósti og útlimum til þess að fá sem 

flestar upplýsingar og hægt er frá mismunandi stöðum hjartans. Slíkt línurit getur hjálpað til við 

greiningu á ýmsum frávikum frá því eðlilega í hjartanu en hafa skal í huga að það getur einungis 

gefið vísbendingar um slík frávik ef þau hafa áhrif á flutning rafboða í hjartanu (Widmaier o.fl., 

2016, bls. 376). Skyndidauði knattspyrnumanna í fremstu röð hefur verið skoðaður í gegnum 

árin og eru orsök margra þeirra tilfella rakin til undirliggjandi hjartasjúkdóma. Á hjartalínuriti 

geta komið fram breytingar bæði vegna lífeðlisfræðilegra þátta sem rekja má til íþróttaiðkunar 
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og hjartasjúkdóma (Arnar Sigurðsson o.fl., 2013, bls. 284-285). Hjartalínuritin geta því gefið hátt 

hlutfall af fölskum jákvæðum niðurstöðum vegna breytinga sem verða oft á hjörtum 

íþróttamanna (Baldur Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83). Algengt er því að hjartalínurit ungra 

íþróttamanna teljist óeðlileg, þó svo að skýring þess sé óljós (Arnar Sigurðsson o.fl., 2013, bls. 

283) en hjá allt að 80% vel þjálfaðra íþróttamanna sjást frávik frá því sem teljast eðlileg 

hjartalínurit. Sú staðreynd hefur verið einn helsti rökstuðningur þeirra sem draga gagnsemi 

hjartalínurits við skimun íþróttamanna í efa. Mikið hefur því verið deilt um gagnsemi 

hjartalínurita við slíka skimun (Baldur Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83) og óvíst hversu mikið 

hjartalínurit komi að gagni við skimun á áhættuþáttum skyndidauða hjá afreksíþróttafólki. 

Mikilvægt er þó að gera greinarmun á því hvort breytingarnar séu af völdum hjartasjúkdóma 

eða annarra lífeðlisfræðilegra þátta þar sem að óeðlilegt hjartalínurit íþróttamanns getur verið 

birtingarmynd hjartasjúkdóms sem kann að auka hættu á skyndidauða í einstökum tilfellum 

(Arnar Sigurðsson o.fl., 2013, bls. 283). Með notkun hjartalínurits við skimun má því í sumum 

tilfellum lækka tíðni skyndilegra hjartastoppa og þar af leiðandi einnig draga úr tíðni á 

ótímabærum dauða íþróttamanna (Gradidge o.fl., 2013, bls. 54). Eins og áður hefur komið fram 

mæla bandarísku hjartasamtökin ekki með því að hjartalínurit sé notað við skimun 

íþróttamanna þar sem að þau teljast of kostnaðarsöm og ósértæk við greiningu hjartasjúkdóma 

meðal íþróttamanna (Baldur Þórólfsson o.fl., 2012, bls. 83).  

Í rannsókn Arnars Sigurðssonar o.fl. (2013) sem gerð var á Íslandi á árunum 2008 til 2010 

var algengi og þýðing óeðlilegs hjartalínurits hjá knattspyrnumönnum skoðað samanborið við 

hjartaómskoðanir. Rannsóknin var fyrst sinnar tegundar á Íslandi en hún var gerð á íslenskum 

knattspyrnumönnum sem tóku þátt í Evrópukeppni karla með sínum liðum á þessum árum. 

Leikmennirnir sem tóku þátt í rannsókninni voru 159 talsins og voru á aldrinum 16 til 45 ára, 

með meðalaldurinn 25,5 ár. Samkvæmt kröfum Evrópska knattspyrnusambandsins (e. Union of 

European Football Associations, UEFA) þurftu allir íslensku leikmennirnir að gangast undir 

nákvæma læknisskoðun, hjartalínurit og hjartaómskoðun. Notast var við viðmið og staðla 

European Society of Cardiology (ESC) og American Society of Echocardiography (ASE). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að alls 84 leikmenn (53%) höfðu óeðlilegt hjartalínurit. Með 

hækkandi aldri leikmanna mátti sjá að algengi óeðlilegs hjartalínurits minnkaði. 

Hjartaómskoðun sýndi hins vegar fram á að veggþykkt, þvermál og massi vinstri slegils jókst 

með hækkandi aldri, sem og þvermál vinstri gáttar. Þó fannst ekki munur á því milli leikmanna 
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sem voru með eðlilegt eða óeðlilegt hjartalínurit. Rannsóknin gefur til kynna ályktanir um að 

tíðni óeðlilegs hjartalínurits hjá íslenskum knattspyrnumönnum sé fremur há en á sama tíma 

bendi ekki til undirliggjandi hjartasjúkdóma. Einnig ber að nefna að hjartalínurit sýni ekki fram 

á gagn í skimun fyrir áhættuþáttum skyndidauða, séu notaðir þeir staðlar sem rannsóknin 

notaðist við. Endurskilgreina mætti þá staðla enn frekar til að nýta megi hjartalínurit enn betur 

við skimun íþróttamanna. Einnig bendir umrædd rannsókn til þess að hefðbundnir staðlar frá 

ASE, við flokkun ómskoðana í eðlilegar og óeðlilegar eigi einfaldlega ekki við þá íþróttamenn 

sem stunda íþróttir sem krefjast mikillar snerpu og þols, líkt og knattspyrnan gerir. Talið er að 

stækkun vinstri gáttar sé fremur saklaus aukaverkun hjá vel þjálfuðum íþróttamönnum og hún 

sé ekki undanfari hjartasjúkdóms. 

4.2 Knattspyrnusamband Íslands 
Leyfiskerfi Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) heldur utan um læknisskoðun íslenskra 

leikmanna. Samkvæmt átjándu grein leyfisreglugerðar KSÍ skulu allir leyfisumsækjendur í efstu 

deild ganga úr skugga um að allir leikmenn sem gjaldgengir eru með meistaraflokk fari einu sinni 

á ári í almenna læknisskoðun. Leyfisumsækjandi þarf að leggja fram staðfestingu læknis á að 

læknisskoðun hafi farið fram með leyfisumsókn áður en keppnistímabil hefst. Á ári hverju leika 

íslensk félög í mótum á vegum UEFA. Mótareglur gera kröfur um að allir þeir leikmenn sem taka 

þátt með sínu liði þurfa að undirgangast mun ítarlegri læknisskoðun. Leikmenn sem taka þátt í 

slíkum mótum þurfa ekki að undirgangast hina almennu læknisskoðun sem KSÍ gerir kröfur til, 

vegna þess að skoðun sem UEFA krefst er mun víðtækari. Hin almenna læknisskoðun felur í sér 

hlustun á hjarta og lungum, skoðun á kvið sem og útlimum. FIFA gefur fram tilmæli um almenna 

læknisskoðun og KSÍ vinnur út frá þeim. Í gögnum KSÍ er mælt með því að sú læknisskoðun sem 

framkvæmd er á leikmönnum efstu deilda sé í samræmi við tilmæli FIFA. Með almennri 

læknisskoðun leikmanna er aðallega farið yfir meiðsla sögu þeirra og reynt er að koma auga á 

frávik sem gætu leitt í ljós alvarlega áhættuþætti fyrir heilsu leikmanna. Fyrir unga leikmenn 

getur læknisskoðunin haft jákvæð áhrif á heilsu í framtíðinni þar sem að skoðunin gæti verið 

eina skiptið sem þeir leiti til læknis á tímabilinu. Eftir fremsta megni skal reyna að klára alla 

læknisskoðun um það bil sex vikum áður en æfingar hefjast á undirbúningstímabili. Það er gert 

til að hægt sé að framkvæma frekari rannsóknir á einstaka leikmönnum ef þurfa þykir. 

Sjúkrasaga leikmanns skal vera könnuð með tilliti til fyrri íþróttameiðsla, veikindasögu, 
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andlegrar heilsu, lyfjanotkunar og heilsufarsvandamála svo eitthvað sé nefnt. Líkamleg skoðun 

felur hins vegar í sér að skoða hjarta-, æða- og öndunarkerfi, húð, höfuð og vöðva- og 

beinabyggingu meðal annars. Í læknisskoðuninni skal sérstaklega rýnt í sögu um 

hjartsláttartruflanir, heilahristinga eða stækkuð líffæri (Knattspyrnusamband Íslands, 2021, bls. 

1-2). 

Læknisskoðunin leiðir í ljós hvort leikmaðurinn geti byrjað strax að stunda knattspyrnu á 

komandi tímabili. Komi fram fjölskyldusaga sem gefi til kynna einkenni eða sögu um 

hjartavandamál, skal það skoðað nánar. Komi fram alvarlegar athugasemdir eftir læknisskoðun 

getur það þýtt að möguleiki sé á að leikmaðurinn þurfi jafnvel að hætta knattspyrnuferli sínum 

í samráði við fagaðila til þess að vernda eigin heilsu (Knattspyrnusamband Íslands, 2021, bls. 1-

2). 

Afreks leikmenn yngri flokka 

Þeir sem teljast til afreks leikmanna yngri flokka eru leikmenn sem eru eldri en tólf ára (4., 3. og 

2. flokkur) sem spila með liði sem er efst í keppnisröð í sínum aldursflokki og hafa einnig verið 

valdir til þátttöku á afreks- og landsliðsæfingu á vegum KSÍ. Útlistuð eru tilmæli um 

læknisskoðun þessara leikmanna sem unnin voru af Dr. Emil Lárusi Sigurðssyni og formanni 

heilbrigðisnefndar KSÍ, Reyni Birni Björnssyni. Læknisskoðunin á að hafa sömu megin áherslu 

eins og sú skoðun sem leikmenn efstu deildar gangast undir. Þessi skoðun er þó frábrugðin hinni 

þar sem tilmælin felast í því að lagðar séu átta spurningar fyrir leikmenn/forráðamenn sem snúa 

að heilsufari leikmanna. KSÍ gerir ráð fyrir því að spurningunum sé svarað og sambandið látið 

vita. Séu spurningunum svarað neitandi þá þykir ekki tilefni til þess að skoða leikmanninn nánar. 

Sé þeim þó svarað játandi þarf að halda skoðun áfram innan heilbrigðiskerfisins 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2020, bls. 1-2). 

5 Fyrsta hjálp 

Fjöldinn allur af alvarlegum hjartagöllum greinist því miður ekki alltaf með hefðbundinni skimun 

(FIFA, e.d.-b) og munu skyndileg hjartastopp íþróttamanna áfram eiga sér stað þrátt fyrir hinar 

bestu fyrirbyggjandi aðgerðir (Emery og Kovacs, 2018, bls. 38). Samkvæmt FIFA ætti því að vera 
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skylda að hafa starfsfólk sem er þjálfað til að takast á við skyndileg hjartastopp á öllum æfingum 

og keppnum liða. Starfsfólk sem vinnur í kringum lið, eins og til dæmis þjálfarar og liðsstjórar, 

ætti að vera fært um að framkvæma endurlífgun og hafa kunnáttu á notkun hjartastuðtækis 

(FIFA, e.d.-b). Með hjartahnoði, sem er hluti af endurlífgun, má viðhalda blóðflæði til líffæra 

líkamans og koma í veg fyrir varanlegar skemmdir af völdum súrefnisskorts. Bæði erlendar og 

íslenskar rannsóknir hafa sannað mikilvægi þess að vitni hefji tafarlausar endurlífgunaraðgerðir 

til þess að auka líkur á lifun í kjölfar hjartastopps (Gestur Þorgeirsson, 2017). Einnig hefur það 

sýnt sig að greiður aðgangur að hjartastuðtækjum í íþróttamannvirkjum beri góðan árangur í 

endurlífgun (Emery og Kovacs, 2018, bls. 38; Işın o.fl., 2021, bls. 6; Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 

2021, bls. 3; Siebert og Drezner, 2018, bls. 115).  

5.1 Viðbragðsáætlanir 
Þar sem að skyndilegt hjartastopp er lífshættulegur atburður þá eru neyðaraðgerðaráætlanir 

mikilvægar til að draga úr alvarlegum afleiðingum sem þau geta haft. Þjálfun þeirra sem talin 

eru líkleg til að vera fyrstu aðilar á vettvang er einn þáttur í því. Fyrstu viðbragðsaðilar sem koma 

að íþróttamanni á leikvöllum geta til dæmis verið þjálfarar, læknateymi liða, aðrir íþróttamenn 

(samherjar/mótherjar), starfsfólk íþróttamannvirkja og/eða áhorfendur. Hjartastopp sem eiga 

sér stað utan sjúkrahúss, eins og til dæmis á knattspyrnuvelli, reynist oft vera einstaklingum 

banvænt. Fyrir fram undirbúnar aðgerðaráætlanir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif á bata 

einstaklinga sem verða fyrir skyndilegum hjartastoppum (Siebert og Drezner, 2018, bls. 115-

116). Álit sérfræðinga er að sérhver íþróttafélög, íþróttamannvirki og skólar eigi að hafa 

skriflega neyðaraðgerðaráætlun og aðgengileg hjartastuðtæki (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 

2021, bls. 9). 

Á heimasíðu FIFA er að finna nákvæmt efni um skyndileg hjartastopp. Þar er meðal annars 

hægt að finna fræðslu um skyndileg hjartastopp og hvernig skal bregðast rétt við þegar slíkur 

atburður verður innan knattspyrnunnar. Þar koma einnig fram upplýsingar um möguleg merki 

þess þegar skyndilegt hjartastopp á sér stað og einnig neyðaráætlun um hvernig skal 

meðhöndla einstakling sem verður fyrir skyndilegu hjartastoppi (FIFA, e.d.-b). 

Samkvæmt heimasíðu FIFA ættu öll samtök eins og skólar og félög sem koma með einhverju 

móti nálægt knattspyrnu að vera undirbúin fyrir það að bregðast við þegar leikmaður fer í 

hjartastopp. Einnig er mikilvægt að hægt sé að nálgast skriflega neyðaráætlun fyrir skyndileg 
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hjartastopp, sem er auðveld fyrir alla að fara eftir en það mun tryggja skilvirk og skipulögð 

viðbrögð. FIFA mælir með að aðgerðaráætlanir samtaka séu æfðar árlega í það minnsta. Í slíkum 

aðgerðaráætlunum ætti meðal annars að koma fram hvernig bera á kennsl á skyndilegt 

hjartastopp, hvernig bregðast skal við, hvernig endurlífgun skal beitt og hvernig skal óska eftir 

aðstoð (FIFA, e.d.-b). 

5.2 Að greina skyndilegt hjartastopp íþróttamanns 
Eins og áður hefur komið fram getur líkamleg áreynsla aukið hættuna á skyndilegu hjartastoppi 

hjá íþróttamönnum sem eru með undirliggjandi hjartakvilla (Siebert og Drezner, 2018, bls. 117). 

Mikilvægt er að fara eftir merkjum sem gefa til kynna að um hjartastopp sé að ræða þegar aðili 

sem fyrstur er á vettvang ber kennsl á það (FIFA, e.d.-b). Almenn einkenni hjartastopps eru þau 

að einstaklingur hnígur niður, verður meðvitundarlaus og svarar ekki áreiti (Embætti 

Landlæknis, 2017). Ef leikmaður hnígur niður án nokkurra snertinga, við annan leikmann, 

hindrun eða boltann gefur það til kynna að líklegt sé að um skyndilegt hjartastopp sé að ræða 

(FIFA, e.d.-b). Ávallt skal gera ráð fyrir því að þeir íþróttamenn sem hníga niður innan vallar án 

augljósra áverka og eru meðvitundarlausir hafi orðið fyrir hjartastoppi, þangað til annað er 

sannað. Séu áverkar frá utan að komandi hlut orsök fyrir því að íþróttamenn hnígi niður, líkt og 

þegar um commotio cordis ræðir, skulu þeir einnig meðhöndlaðir eins og þegar um skyndilegt 

hjartastopp er að ræða. Í yfir 50% tilvika þegar íþróttamenn fá hjartastopp koma fram 

vöðvakippir í kjölfar þess að þeir hníga niður (Siebert og Drezner, 2018, bls. 117) en einnig geta 

komið fram flogalík einkenni (FIFA, e.d.-b; Siebert og Drezner, 2018, bls. 117). Einnig eru dæmi 

um það að íþróttamenn taki andköf í kjölfar hjartastopps (Siebert og Drezner, 2018, bls. 117) 

og jafnvel getur öndunin virst eðlileg um tíma (FIFA, e.d.-b). Þetta getur misskilist sem eðlileg 

öndun og er mikilvægt að rangtúlka ekki þessi merki í byrjun en það getur tafið 

endurlífgunarferlið á margvíslegan hátt hjartastopps (FIFA, e.d.-b; Siebert og Drezner, 2018, bls. 

117). Til þess að forðast lífshættulegar tafir á endurlífgun skal gera ráð fyrir því að þessi atriði 

geta gerst í tilfellum af skyndilegu hjartastoppi meðal íþróttamanna (Siebert og Drezner, 2018, 

bls. 117). Framkvæma skal viðeigandi endurlífgun, nema sannað sé að ekki er um hjartastopp 

að ræða (FIFA, e.d.-b; Siebert og Drezner, 2018, bls. 117). 
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5.3 Viðbrögð við skyndilegu hjartastoppi 
Mikilvægustu viðbrögð almennings sem verða vitni að hjartastoppi er að hringja á hjálp í síma 

neyðarlínunnar, 112 og hefja hjartahnoð (Embætti Landlæknis, 2017). Ef að íþróttamaður 

hnígur niður við iðkun í sinni íþrótt án sýnilegrar ástæðu, sýnir engin viðbrögð og andar ekki 

eðlilega er mikilvægt fyrir nálægustu aðila að hefja tafarlausa endurlífgun (FIFA, e.d.-b; 

Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 6). Meðhöndlun skyndilegs hjartastopps hjá 

íþróttamönnum innan vallar hefst með skjótri greiningu. Þegar hjartastopp hefur verið staðfest 

ætti neyðaraðgerðaráætlun að vera virkjuð tafarlaust (Siebert og Drezner, 2018, bls. 118). Ef 

um marga björgunaraðila er að ræða skal verkum vera skipt á milli manna. Einn skal hefja 

endurlífgun án tafar, á meðan annar hringir á neyðarhjálp. Sá þriðji skal sækja nálægasta 

hjartastuðtæki, ef ekkert slíkt er á vellinum, og tengja við einstaklinginn (Panhuyzen-Goedkoop 

o.fl., 2021, bls. 6; Siebert og Drezner, 2018, bls. 118). Endurlífgun á að fara fram á þeim stað 

þar sem íþróttamaðurinn hnígur niður til að fyrirbyggja tafir á endurlífgun sem geta fylgt því að 

færa einstaklinginn úr stað. Hjartahnoð ætti að jafnaði að vera 5 til 6 sentímetrar að dýpt og 

gefa þarf brjóstkassanum tækifæri á að þenja sig út að fullu eftir hvert hnoð. Hnoðað skal 100 

til 120 sinnum á mínútu og skal því haldið áfram þangað til hjartastuðtæki hefur verið tengt og 

það byrjar að greina hjartslátt íþróttamannsins (Siebert og Drezner, 2018, bls. 118). Þeir aðilar 

sem sjá um endurlífgunina skulu fylgja leiðbeiningum hjartastuðtækisins (Panhuyzen-Goedkoop 

o.fl., 2021, bls. 6). Hjartastuðtæki eru nokkuð nákvæm og geta greint á milli þess hvort hægt sé 

að gefa einstaklingum í hjartastoppi stuð eða ekki. Ef um sleglatif eða sleglahraðslátt er að ræða 

gefur tækið stuð og í kjölfar þess skal hjartahnoði haldið áfram. Ef hjartastuðtæki ráðleggur ekki 

að einstaklingurinn fái stuð skal hjartahnoði haldið áfram þar til fagmenn í neyðarhjálp taka við 

eða þar til að einstaklingurinn byrjar að hreyfa sig (Siebert og Drezner, 2018, bls. 118). Á mynd 

1 má sjá leiðbeiningar um viðbrögð við hjartastoppi á knattspyrnuvelli sem FIFA (e.d.-a.) hefur 

gefið út. 
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Mynd 1: Fyrstu viðbrögð við hjartastoppi 

 

5.4 Árangursrík endurlífgun 
Endurlífgun sem kemur sjálfvirkri blóðrás einstaklings af stað er talin árangursrík (Siebert og 

Drezner, 2018, bls. 118). Þar sem að skyndileg hjartastopp gera ekki boð á undan sér og geta 

komið fyrir hvern sem er, hefur það sýnt sig að tafarlaus endurlífgun nærstaddra gefur bestar 

líkur á að einstaklingur í hjartastoppi lifi af. Til þess að bæta endurlífgun á íþróttamönnum er 

mælt með því að allir aðilar sem koma nálægt íþróttaviðburði auki vitund sína á endurlífgun og 

notkun á hjartastuðtæki. Þetta á til að mynda við um leikmenn, þjálfarateymin, dómara og 

áhorfendur. Rannsókn sem gerð var á áhrifum tafarlausrar endurlífgunar íþróttaiðkenda í 

hjartastoppi sýndi fram á að endurlífgun sem veitt er strax eftir hjartastopp skilar bestum 

árangri. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að notkun hjartastuðtækis samhliða 

grunnendurlífgun eykur líkur á björgun ásamt því sem seinkun á endurlífgun um meira en fimm 
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mínútur tengist hærri tíðni dauðsfalla (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 3). Með viðeigandi 

undirbúningi (Siebert og Drezner, 2018, bls. 118) og tafarlausum aðgang að hjartastuðtæki má 

því stórauka líkur íþróttamanna, sem verða fyrir skyndilegu hjartastoppi, á að lifa af. Einnig 

skiptir tíminn sem líður frá því að einstaklingur hnígur niður þar til hann fær hjartastuð máli (Işın 

o.fl., 2021, bls. 6; Siebert og Drezner, 2018, bls. 116-117) og ræður miklu um niðurstöðu 

endurlífgunar. Þessi tími skal vera innan þriggja mínútna svo að bestum árangri sé náð (Siebert 

og Drezner, 2018, bls. 116-117) en notkun á hjartastuðtæki innan við þriggja til fimm mínútna 

frá hjartastoppi eykur talsvert líkur á jákvæðri niðurstöðu einstaklinga sem verða fyrir 

hjartastoppi eða um 50-70%. Endurlífgun án eða með töfum á notkun hjartastuðtækis gefur 

minni líkur á að einstaklingur í hjartastoppi lifi af (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 6) en 

við rannsókn kom í ljós að endurlífgun með notkun á hjartastuðtæki leiddi af sér 85% 

lifunarhlutfall en hlutfallið lækkaði töluvert þegar endurlífgun var framkvæmd án þess að nota 

hjartastuðtæki, eða niður í 35% (Egger o.fl., 2020, bls. 85). Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

brýn þörf er á því að hafa greiðan aðgang að hjartastuðtæki (Egger o.fl., 2020, bls. 85; 

Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 9) á almenningsstöðum, í skólum, í íþróttamannvirkjum 

(Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 9) og á á keppnis- og æfingavöllum bæði hjá 

áhugamanna- og atvinnumannaliðum (Egger o.fl., 2020, bls. 85). Sterklega er mælt með því að 

hafa hjartastuðtæki til staðar á öllum íþróttaviðburðum en það tryggir að tækið sé notað innan 

æskilegs tímaramma (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 9) og eykur þannig líkurnar á því að 

einstaklingar lifi af skyndileg hjartastopp (Egger o.fl., 2020, bls. 85). Auk þess er mikilvægt að 

þjálfa leikmenn, þjálfara og annað starfsfólk sem kemur nálægt knattspyrnu í endurlífgun (Egger 

o.fl., 2020, bls. 86).  

Eins og áður hefur komið fram hneig knattspyrnumaðurinn Fabrice Muamba skyndilega 

niður eftir að hafa orðið fyrir hjartastoppi í miðjum leik (Gradidge o.fl., 2013, bls. 53; Heron og 

Cupples, 2014, bls. 1). Þegar atvikið átti sér stað var hann einungis 23 ára gamall, en 

hjartastoppið stóð yfir í 78 mínútur (Gradidge o.fl., 2013, bls. 53). Eins og fyrr segir var hann 

endurlífgaður með árangursríkum hætti (Gradidge o.fl., 2013, bls. 53; Heron og Cupples, 2014, 

bls. 1) og fluttur á sjúkrahús þar sem hann dvaldi í nokkrar vikur. Ekki er sömu sögu að segja af 

ítalska knattspyrnumanninum Piermario Morosini sem lést eftir að hafa orðið fyrir hjartastoppi 

í leik á Ítalíu nokkru seinna þar sem ekki tókst að endurlífga hann. Talið er að mögulegt hefði 
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verið að  koma í veg fyrir bæði atvikin, með fullnægjandi skimun í því fyrra, og fullnægjandi 

þekkingu viðbragðsaðila á endurlífgun í því seinna (Gradidge o.fl., 2013, bls. 53). 

5.5 Skyndihjálp Rauða krossins 
Það getur skipt sköpum að kunna skyndihjálp þegar á reynir. Rauði kross Íslands heldur úti 

skyndihjálparnámskeiði sem veitir þeim sem þau sækja kunnáttu til þess að aðstoða og jafnvel 

bjarga einstaklingum í neyð. Með þjálfun fólks í skyndihjálp er óneitanlega verið að bjarga 

mannslífum. Í fjölmörg ár hefur eitt af meginverkefnum Rauða krossins hér á landi verið 

útbreiðsla skyndihjálpar. Á námskeiðunum sem Rauði krossinn býður upp á er lögð áhersla á að 

kenna réttu viðbrögðin í neyð sem og einfaldar skyndihjálparaðferðir. Nokkur mismunandi 

námskeið fyrir hópa eru í boði, en þau geta tekið á móti allt að 30 manns. Fræðsluefnið í heild 

er unnið af Rauða krossinum og hægt er að fá námskeiðin kennd á íslensku, pólsku og ensku. 

Venjan er að á hverju námskeiði sé farið yfir grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð. 

Námskeiðið „Bjargvættir“ er þriggja klukkustunda námskeið sem Rauði krossinn heldur úti. Það 

er ætlað ungmennum á aldrinum tólf til sextán ára, sem hafa áhuga á að læra grunnatriði 

skyndihjálpar og öðlast lágmarksfærni í að veita aðstoð í neyðartilfellum. Einnig er í boði 

námskeið sem ber heitið „slys og veikindi barna – skyndihjálp“ en það nýtist meðal annars 

kennurum og íþróttaþjálfurum. Rauði krossinn heldur einnig úti skyndihjálparforriti sem heitir 

„Skyndihjálparappið“. Forritið býður upp á skyndihjálparkennslu á skilvirkan og aðgengilegan 

hátt. Allar upplýsingar innan forritsins eru vistaðar þar inni sem gerir notendum kleift að nálgast 

upplýsingarnar án þess að vera í netsambandi. Forritið er hægt að sækja í öll snjalltæki 

notendum að kostnaðarlausu (Rauði krossinn á Íslandi, e.d.). 

Börnin bjarga 

Þar sem skjót endurlífgun nærstaddra eykur líkur á björgun þeirra sem verða fyrir hjartastoppi 

er mikilvægt að nærstaddir hafi grunnþekkingu á endurlífgun. Æskilegt er að byrja þjálfun í 

endurlífgun á grunnskólaaldri eða hjá börnum á 10 til 12 ára aldri (Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 

2021, bls. 9) en árið 2015 hóf evrópska endurlífgunarráðið verkefnið „Börnin bjarga“ í þeim 

tilgangi að innleiða endurlífgunarkennslu í grunnskólum. Þjóðir sem höfðu innleitt slíka kennslu 

barna frá 12 ára aldri sýndu jákvæð áhrif hvað varðar þátttöku vitna og lifun eftir hjartastopp. 

Börn geta tekið þátt í að breiða út boðskapinn um mikilvægi málefnisins út í samfélagið og eru 
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því áhrif endurlífgunarkennslu til barna mikil (Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir og Valgerður 

Hermannsdóttir, e.d.). 

Mikil vinna hefur farið í að koma endurlífgunarkennslu inn í grunnskóla á Íslandi. Kennslan 

er enn ekki orðin hluti af skyldunámsefni barna hér á landi en hefur komið fram í ýmsum skólum 

í tengslum við til dæmis val og lífsleikni. Skortur á dúkkum og þjálfun kennara til verksins eru 

atriði sem talin eru hamla því að kennslan sé hluti af námsefninu (Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir og 

Valgerður Hermannsdóttir, e.d.). 
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6 Umræður 
Hvernig má það vera að atvinnumenn í íþróttum sem lifa heilbrigðum lífsstíl og eru oftar en ekki 

með læknateymi í kringum sig geti orðið fyrir skyndilegu hjartastoppi sem geta leitt til dauða? 

Þessari spurningu er ekki auðveldlega svarað, en með aukinni fræðslu á viðfangsefninu og 

forvörnum tel ég að líklega megi draga úr dauðsföllum af völdum skyndilegra hjartastoppa 

meðal íþróttamanna. Það hefur sýnt sig að allir geta orðið fyrir skyndilegu hjartastoppi óháð 

aldri, lifnaðarháttum og líkamsformi (FIFA, e.d.-b). Samkvæmt Panhuyzen-Goedkoop o.fl. 

(2021, bls. 2) er tíðni skyndilegra hjartastoppa meðal íþróttafólks undir 35 ára 2,2 til 9,8 á hverja 

hundrað þúsund árlega og eru karlmenn þar í meirihluta. Orsakir geta verið af ýmsum toga en 

sem dæmi um þær má nefna undirliggjandi hjarta- og æðasjúkdóma (FIFA, e.d.-b; Panhuyzen-

Goedkoop o.fl., 2021, bls. 2), veirusýkingar og notkun ýmissa efna (FIFA, e.d.-b). Tafarlaus 

endurlífgun hefur sýnt sig að það gefi einstaklingum í hjartastoppi mestar líkur á að lifa af en 

auk þess eru meiri líkur á að endurlífgun verði árangursrík ef hjartastuðtæki er notað samhliða 

tafarlausu hjartahnoði (Panhuyzen-Goedkoop o.fl. 2021, bls. 3 og 9). Eftir því sem lengri tími 

líður frá því að einstaklingur fer í hjartastopp og þangað til endurlífgun er hafin dregur úr 

lífslíkum einstaklinga, þrátt fyrir að seinkunin sé ekki meiri en fimm mínútur. Af niðurstöðum 

rannsóknar Panhuyzen-Goedkoop  og félaga má draga þær ályktanir að verulega mikilvægt er 

að starfsmenn íþróttamannvirkja og aðrir sem koma nálægt íþróttaviðburðum þurfi ekki síður 

en almenningur að hafa þekkingu á fyrstu viðbrögðum þegar slík atvik eiga sér stað og að 

hjartastuðtæki séu sem víðast tiltæk. 

Íþróttaiðkun hefur óumdeilanlega jákvæð áhrif á heilsu fólks en þrátt fyrir það getur 

skyndidauði vegna hjartastoppa átt stað við líkamlega áreynslu (Markwerth o.fl., 2020, bls. 

489). Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi en henni fylgja eins og öðrum íþróttum 

óumflýjanlegar áhættur (Işın o.fl., 2021, bls. 1). Áhugavert er að tíðni skyndidauða er meiri 

meðal ungra sem stunda íþróttir heldur en ungra sem stunda ekki íþróttir en þrátt fyrir það er 

hreyfingin sjálf ekki talin vera aðal orsökin (Markwerth o.fl., 2020, bls. 489). Ég tel nokkuð ljóst 

að seint verði hægt að koma alfarið í veg fyrir skyndileg hjartastopp meðal knattspyrnumanna 

en þrátt fyrir það tel ég mikilvægt að haldið sé áfram að vinna að forvörnum gegn þeim með 

rannsóknum og fræðslu. Á Íslandi tel ég að gera megi miklar úrbætur á þessu þar sem að mín 

upplifun er sú að knattspyrnumenn hér á landi upplifi minna öryggi en til dæmis leikmenn í 
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öðrum löndum Evrópu. Í mörgum deildum í Evrópskri knattspyrnu er staðið betur að 

læknisskoðun, samanborið við Ísland, og öflug læknateymi eru víða í kringum leikmenn. Litlar 

sem engar forvarnir gegn skyndilegum hjartastoppum eru viðhafðar fyrir leikmenn í neðri 

deildum hér á landi og engin reglugerð kveður á um að læknateymi séu viðstödd leiki í þeim 

deildum. Eftir minni bestu vitund er einungis gerð krafa um að leikmenn í efstu og næstefstu 

deild karla og leikmenn í efstu deild kvenna hér á landi gangist undir læknisskoðun árlega en 

samkvæmt leyfiskerfi sem Knattspyrnusamband Íslands gaf út árið 2021 eru þessar 

læknisskoðanir ekki eins ítarlegar og þær eru til dæmis í evrópukeppnum. Persónulega upplifi 

ég óöryggi sem leikmaður í neðri deildum Íslands þar sem að ekki er gerð krafa um að leikmenn 

þessa deilda kunni að bera kennsl á hjartastopp og að beita fyrstu hjálp við þeim. Oft er talað 

um að einn af betri stöðum til að verða fyrir hjartastoppi sé inni á vellinum vegna þess að þar 

eru viðbragðsaðilar í mikilli nálægð við leikmenn en þessu skýrði Emil Pálsson (2021) til dæmis 

frá í viðtali eftir að hann varð fyrir skyndilegu hjartastoppi í knattspyrnuleik. Eins og áður hefur 

komið fram er tafarlaus endurlífgun með notkun hjartastuðtækis mikilvæg til þess að draga úr 

líkum á dauða af völdum hjartastopps (Işın o.fl., 2021, bls. 6; Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, 

bls. 9; Siebert og Drezner, 2018, bls. 117) og er því mikilvægt að leikmenn, þjálfarar, dómarar 

og áhorfendur hafi kunnáttu á réttum fyrstu viðbrögðum þegar slík atvik eiga sér stað 

(Panhuyzen-Goedkoop o.fl., 2021, bls. 9). Ég upplifi mikinn skort á slíkri fræðslu í neðri deildum 

Íslands og er því hræddur um að þekkingarleysið sem er til staðar í þessum deildum hafi áhrif á 

gæði endurlífgunar sem beitt er ef ég sem leikmaður færi í hjartastopp á vellinum. Einnig tel ég 

að ég sem leikmaður þyrfti á meiri fræðslu og þjálfun að halda til þess að öðlast aukið öryggi við 

að beita árangursríkri endurlífgun ef einhver í kringum mig, til dæmis liðsfélagi minn, færi í 

hjartastopp á æfingu eða í leik. Á vellinum sem ég æfi er einnig langt í næsta hjartastuðtæki auk 

þess sem að ekki allir leikmenn míns liðs vita með vissu hvar það er staðsett. Ég tel því að 

stórauka megi fræðslu og utanumhald í þessum efnum í neðri deildum knattspyrnu á Íslandi en 

auk þess tel ég einnig að gera megi betur í efri deildunum.  

Það ætti að mér finnst að vera til neyðaraðgerðaráætlanir við skyndilegum hjartastoppum 

fyrir hvert lið á Íslandi auk þess sem ég tel brýnt að koma eigi á skyldu um að allir leikmenn liða 

í íslenskum deildum sæki endurlífgunarnámskeið. Þetta tel ég að þurfi að vera gert í samvinnu 

við KSÍ en á vef þeirra er ekkert fræðsluefni að finna um hjartastopp né skyndihjálp. Það á ekki 
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að skipta máli af hvaða kyni leikmenn eru eða í hvaða deild þeir spila, íslensk knattspyrna á að 

vera örugg fyrir alla.  

Einnig tel ég að bæta þurfi skimun knattspyrnumanna á Íslandi og datt mér fyrst í hug að 

árangursríkt yrði að gera öll íslensk lið skyldug til þess að senda sína leikmenn í læknisskoðun 

fyrir keppnistímabil. Ég tel þó að þetta séu nokkuð óraunhæfar kröfur þar sem að þetta gæti 

orðið kostnaðarsamt fyrir liðin og ólíklegt að öll lið hafi fjármagn til þess að uppfylla þessar 

kröfur. Í kjölfarið datt mér í hug að árangursríkt gæti verið að skima flesta einstaklinga á Íslandi 

fyrir undirliggjandi kvillum sem gætu leitt til skyndilegs hjartastopps, óháð kyni og hvort þeir æfi 

íþróttir eða ekki. Hugmyndin er sú að hægt væri að bjóða öllum nemendum í 10. bekkjum 

landsins í læknisskoðun þeim að kostnaðarlausu og tel ég að með því gæti mögulega verið hægt 

að koma auga á ógreinda hjarta- og æðasjúkdóma og þannig draga úr fjölda tilfella skyndilegra 

hjartastoppa, og þar með skyndilegra hjartadauða, meðal íþróttafólks, og almennings, á Íslandi. 

Ég geri mér þó grein fyrir því hve umfangsmikið verkefni þetta yrði en tel þó að það muni 

mögulega borga sig að skoða þessa hugmynd nánar. Einnig tel ég gríðarlega mikilvægt að 

skyndihjálp verði innleidd inn í Aðalnámskrá grunnskóla, sem skyldunámskeið fyrir börn í öllum 

skólum en með innleiðingunni tel ég að draga megi úr líkum á dauðsföllum, því eins og kom 

fram í heimild Hrafnhildar Lilju Jónsdóttur og Valgerðar Hermannsdóttur (e.d.) geta börnin líka 

bjargað sé þeim kennt réttu viðbrögðin.  
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7 Lokaorð 
Skyndileg hjartastopp knattspyrnuleikmanna eru heilmikið áfall fyrir þá sjálfa og samfélög í 

heild, þar sem að knattspyrna er gríðarlega vinsæl íþrótt um allan heim. Þó svo að skyndileg 

hjartastopp þeirra séu ekki algeng er tíðnin hærri en hjá einstaklingum sem stunda ekki íþróttir. 

Mikilvægt er að setja aukinn kraft í læknisskoðanir og skimanir, þá sérstaklega fyrir 

knattspyrnumenn sem spila á Íslandi. Það er ljóst að ekki er hægt að koma í veg fyrir hjartastopp 

meðal knattspyrnuleikmanna en ýmislegt er þó hægt að gera til þess að draga úr tíðni þeirra, til 

dæmis með aukinni fræðslu og forvörnum. Á vef KSÍ er fræðsluefni skyndilegra hjartastoppa 

ábótavant en ekkert efni um hjartastopp eða skyndihjálp er þar að finna. Ég tel mikilvægt að KSÍ 

útbúi neyðaraðgerðaráætlanir fyrir öll félög í landinu til að fara eftir. 

Erfitt er að koma alfarið í veg fyrir að hjartastopp eigi sér stað meðal knattspyrnumanna og 

er því mikilvægt að reynt sé að draga úr líkum á dauðsföllum af völdum þeirra með viðeigandi 

skyndihjálp. Mikilvægt er að brugðist sé hratt og rétt við þegar einstaklingar verða fyrir 

hjartastoppi utan sjúkrahúss en tafarlaust hjartahnoð og tafarlaus notkun á hjartastuðtæki eru 

lykilþættir í því að auka líkur einstaklinga í hjartastoppi á að lifa af. Ég tel það því gríðarlega 

mikilvægt að hjartastuðtæki séu á öllum knattspyrnuvöllum á Íslandi og að allir leikmenn, 

dómarar og þjálfarar leiti á skyndihjálparnámskeið til þess að geta brugðist rétt við og bjargað 

þannig mannslífum. Mín tillaga er að innleiða skyndihjálparnámskeið og fræðslu um hjartastopp 

í öllum grunnskólum landsins sem skyldunámskeið. Ef við vöndum til verka er það mín trú að 

dauðsföllum af völdum skyndilegra hjartastoppa muni fækka með næstu kynslóðum með 

aukinni skimun og fræðslu. 

Ég hef komist að því við vinnslu þessarar ritgerðar að ungir karlar virðast vera með hærri 

tíðni á skyndilegum hjartastoppum en ungar konur og virðast karlkyns íþróttamenn af afrískum 

og karabískum uppruna vera í áhættuhóp í Bandaríkjunum. Mikið fagnaðarefni er að sjá 

knattspyrnumennina Emil Pálsson og Christian Eriksen koma til baka eftir að hafa orðið fyrir 

skyndilegu hjartastoppi innan knattspyrnuvallar. Christian Eriksen hefur náð fyrri styrk og er 

byrjaður að spila knattspyrnu á meðan Emil er byrjaður að æfa en þeim var báðum veitt 

tafarlaus og árangursrík skyndihjálp inni á vellinum sem gerði það að verkum að þeir lifðu af. Af 

báðum þessum atvikum tel ég að draga megi töluverðan lærdóm sem knattspyrnuhreyfingin 

getur nýtt sér í framtíðinni. 
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Sjálfur hef ég lært heilmikið um hjartastopp og því sem þeim við kemur og þennan lærdóm 

mun ég taka með mér í minn bakpoka. Ég mun nýta mér þessa þekkingu í mínu framtíðarstarfi 

sem íþróttakennari, þjálfari og leikmaður og stefni ég á að afla mér enn meiri þekkingu á þessu 

sviði í náinni framtíð. Einnig vona ég að þú, lesandi góður, hafir haft gagn af lestrinum. 
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