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Ágrip 

Þrátt fyrir ríka hefð fyrir handknattleik hér á landi, og mikinn almennan áhuga, þá hafa engar 

rannsóknir verið birtar á tíðni og eðli meiðsla í handknattleik á Íslandi.  

Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja tíðni og eðli meiðsla í handknattleik karla á 

Íslandi. Rannsóknin var framskyggn og þátttakendur voru 109 leikmenn frá sex félögum í 

tveimur efstu deildum karla. Notuð voru stöðluð skráningarblöð til að skrá meiðsli sem upp 

komu. Leikmenn sem meiddust skráðu meiðslin með hjálp sjúkraþjálfara, þjálfara og 

forráðamanna liðanna. Niðurstöður rannsóknarinnar munu sýna tíðni og alvarleika meiðsla, sem 

og þær leikaðstæður þegar meiðsli eiga sér stað í handknattleik karla á Íslandi. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að alls voru skráð 86 meiðsli, 53 (61,6%) 

vegna slysa og 33 (38,4%) vegna álags. Tíðni meiðsla var 15,0 meiðsli á hverjar 1000 klst í 

keppni og meiðsli á hverjar 1000 klst á æfingum. Hæst var hlutfall meiðsla í hnjám eða 24,4% af 

heildarfjölda meiðsla, þá á mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind eða 17,2% og því næst ökklum og 

á fótum/tám 11,6% hvort. Hlutfall bráðra meiðsla var hæst í hnjám (26,4%) og hæst var hlutfall 

álagsmeiðsla á mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind (33,3%). Algengustu áverkarnir urðu á 

liðböndum og sinum. Útileikmenn urðu hlutfallslega fyrir flestum meiðslum, en markverðir 

fæstum. 
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Abstract 

 
Injuries in Icelandic male team handball players 

 

Icelandic team handball has a rich tradition and interest among Icelandic nation. Dispite that fact 

no researches have been published wich discuss the incidence and nature of injuries in team 

handball in Iceland. 

The main goal in this research was to examine and document the incidence and nature of 

injuries in Icelandic male team handball. The research was prospective and there were 109 

players from 6 teams in premier and second division who participated. Injured players 

documented their status under supervision from their team physiotherapists, trainers and team 

delegates on a special form. This study will show the incidence and severity of injuries, as well 

as playing situations when injuries occur in Icelandic male team handball. 

The main results were that 86 injuries were recorded, 53 (61,6%) by accident, and 33 

(38,4%) because of overuse. The incidence- of injuries was 15.0 injuries/1000 hrs during games 

and 2.2 injuries/1000 hrs during training. The knee injury had the highest rate (24.4%), followed 

by low back/sacrum/pelvic region (17.2%), ankle (11.6%) and foot/toe (11.6%). Injuries by 

accident were most common in knees (26.4%), but overuse injuries were most common low 

back/sacrum/pelvic region (33.3%). The most common types of injuries were on ligaments and 

tendons. Back players were injured most commonly, but goalkeepers least.   
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1 Inngangur 

 

Þróun alþjóðlegs handknattleiks 

Upphaf handknattleiksiðkunar má rekja til síðasta áratugar átjándu aldar. Um staðsetningu ber 

heimildum hins vegar ekki saman. Upphaf handknattleiksiðkunar er talið vera í Danmörku, 

Þýskalandi, Noregi og Svíþjóð  skömmu fyrir aldamótin 1900 (Herb, e.d.), en samkvæmt bókinni 

Strákarnir okkar sem rituð er af Sigmundi Ó. Steinarssyni (1993) er íþróttin talin eiga rætur sínar 

að rekja til nemenda við danskan gagnfræðaskóla sem stunduðu handknattleik skömmu fyrir árið 

1900. Íþróttin fór að breiðast hratt út eftir 1920 og fór fyrsti opinberi alþjóðlegi leikurinn fram 

árið 1925 á milli liða frá Þýskalandi og Belgíu. Handknattleikur var kynntur á ÓL 1936 í Berlín 

og var þá leikinn utanhúss, en varð ekki fullgild Ólympíugrein fyrr en 1972 í Munchen og þá 

sem innanhússíþrótt (Herb, e.d.).  

Alþjóða handknattleikssambandið (International Handball Federation, IHF) var stofnað 

1946 og árið 2009 voru 166 aðildarsambönd innan þess. Í dag er handknattleikur leikinn í 180 

löndum af 19 milljónum leikmanna í meira en 795.000 liðum (International Handball Federation, 

e.d.).  

Handknattleikur barst til Íslands skömmu eftir 1920 þegar Valdimar Sveinbjörnsson 

kynnti leikinn fyrir nemendum í Barnaskólanum í Reykjavík haustið 1921 (Steinarsson, 1993).  

Lúðvík Geirsson (1991) getur þess í bók sinni Haukar í 60 ár að Valdimar Sveinbjörnsson hafi 

kynnt handknattleik fyrir hafnfirskum ungmennum snemma sumars 1925. „Námskeiðinu lauk 

með kappmóti í handknattleik sem fram fór á Hvaleyrarholtsvellinum í lok júní“ (Geirsson, 

1991: 8). Valdimar var leikfimikennari við Flensborgarskólann um tveggja ára skeið og hafði 

lært handknattleik á Staten Gymnastik Institut í Kaupmannahöfn.  

Björn Pétursson (2006) segir einnig frá því í bók sinni Saga FH í 75 ár að þann 28. júní 

1925 hafi farið fram kappleikur í handknattleik milli karla og kvenna í Hafnarfirði fyrir tilstilli 

Valdimars Sveinbjörnssonar sem hafði verið með námskeið í bænum skömmu áður. Var íþróttin 

nýlunda en áhorfendum líkaði vel við það sem þeir sáu. 

Handknattleiksiðkun lá að mestu niðri í Hafnarfirði frá því að Valdimar hætti kennslu við 

Flensborgarskólann árið 1927 og þar til Hallsteinn Hinriksson hóf kennslu þar árið 1929. Þá 
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kenndi Valdimar við Menntaskólann í Reykjavík og lagði þar mikla rækt við handknattleik. Það 

má því segja að þeir Hallsteinn og Valdimar hafi unnið brautryðjendastarf við að kynna 

handknattleik á Íslandi (Geirsson, 1991).  

Fyrstu opinberu kappleikirnir fóru fram hér á landi árið 1928, en leikið var utanhúss 

(Steinarsson, 1993). Fyrsti kappleikurinn innanhúss í handknattleik fór fram milli drengja úr 

Flensborgarskólanum í Hafnarfirði og Menntaskólanum í Reykjavík. Leikurinn var leikinn í 

gamla leikfimihúsinu við Suðurgötu í Hafnarfirði í febrúar 1930 (Pétursson, 2006).  

Í bókinni Haukar í 60 ár er þess getið að Haukar hófu skipulegar handknattleiksæfingar 

veturinn 1932-1933 undir stjórn Óskars Evertssonar, eins af eldri félögum í félaginu, en hann 

hafði kynnst íþróttinni í leikfimitímum í Flensborg. Var þetta frekar frumstætt, þótt reynt væri að 

fara eftir þeim leikreglum sem kenndar voru. Leikurinn höfðaði sterkt til iðkenda sem 

skemmtileg og holl íþrótt. Haukar urðu fyrsta íþróttafélagið á Íslandi til að taka upp reglulegar 

handknattleiksæfingar og hafa haldið því síðan. Í ársbyrjun 1934 byrjuðu svo knattspyrnumenn 

úr Val að æfa handknattleik til að halda sér í þjálfun yfir veturinn. Fyrsti kappleikur Hauka var 

við MR og svo skömmu síðar við Val, eða þann 28. janúar 1934 í leikfimihúsinu við Suðurgötu í 

Hafnarfirði. Það mun að líkindum vera fyrsti opinberi kappleikurinn i handknattleik milli 

íþróttafélaga hérlendis. (Geirsson, 1991; Friðþjófsson, 1994).  

Á upphafsárum handknattleiksins var leikurinn leikinn án allra leikkerfa og leikmenn léku 

„frjálsan“ bolta. Það var svo Karl G. Benediktsson sem innleiddi leikkerfi í íslenskan 

handknattleik, fyrst sem þjálfari Fram í kringum 1960 og svo sem þjálfari A landsliðs karla frá 

árinu 1964-1967, og má því með sanni segja að hann sé höfundur þess handknattleiks sem 

leikinn er á Íslandi í dag (Steinarsson, 1993).  

Fyrsta Íslandsmótið í handknattleik var haldið 1940. Sex karlalið og þrjú kvennalið voru 

skráð til leiks. Fór mótið fram í íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar við Lindargötu í Reykjavík og 

var húsið þéttskipað áhorfendum. Reykjavíkurblöðin fjölluðu ítarlega um mótið og átöldu 

blaðamenn dómara fyrir að leyfa of grófan leik. Lið Vals bar sigur úr býtum á mótinu. 

(Friðþjófsson, 1994). 

Haustið 1941 var haldið í fyrsta sinn Íslandsmót í handknattleik utanhúss, þar sem leikið 

var á stórum velli (100x60m) með 11 leikmenn í hvoru liði. Markteigurinn náði 11 metra út frá 



16 

 

markinu og 13 metrar voru frá vítapunkti að marklínu (Friðþjófsson, 1994). Það má því segja að 

um býsna mikinn mun hafi verið að ræða á handknattleik innan- og utanhúss á upphafsárunum.  

Fyrsta keppnisferð íslensks handknattleiksliðs á erlendri grundu var svo árið 1949 þegar 

Íslandsmeistarar Ármanns gerðu góða ferð til Norðurlanda (Steinarsson, 1993). 

Fyrsti landsleikur Íslands var leikinn árið 1950. Íþróttasamband Íslands ákvað í kjölfar 

ferðar Ármanns til Norðurlandanna árinu áður að Ísland skyldi taka þátt í Heimsmeistarakeppni í 

handknattleik sem átti að fara fram í Svíþjóð í febrúarmánuði 1950. Þegar til kom var hætt við 

keppnina vegna ónógrar þátttöku, en í stað þess buðu Svíar Norðurlandaþjóðunum að koma og 

leika þar landsleiki. Það varð því úr að Ísland lék við Svíþjóð í Lundi þann 15. febrúar 1950 og 

beið lægri hlut 15-7, og svo fyrir Dönum 20-6. Fyrsti landsleikurinn hérlendis fór svo fram 23. 

maí 1950 í roki og rigningu á Melavellinum. Var þá leikið gegn Finnum og endaði leikurinn með 

jafntefli 3-3. (Steinarsson, 1993). 

Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) var stofnað árið 1957 (Íþróttasamband Íslands, 

e.d
a
.) og ári síðar tók íslenskt landslið þátt í stórmóti í handknattleik í fyrsta sinn, en það var á 

HM í Austur-Þýskalandi. Ísland tapaði þar fyrir Tékkóslóvakíu og Ungverjalandi en sigraði 

Rúmeníu (Steinarsson, 1993). Samkvæmt tölum frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) 

voru um 7000 skráðir handknattleiksiðkendur á Íslandi árið 2008 (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, e.d
b
.). 

Eins og gefur að skilja hafa miklar breytingar orðið á íþróttinni undanfarin 80 ár. Í 

upphafi komu menn saman tvö kvöld í viku við bágar aðstæður, miðað við það sem tíðkast í dag, 

til að iðka handbolta (Geirsson, 1991). Í dag eru bestu leikmenn heims atvinnumenn og æfa stíft 

allt árið um kring og huga vel að ýmsum þáttum eins og hvíld, næringu og andlegu atgervi.  

Handknattleikur hefur frá upphafsárum sínum breyst frá því að vera tiltölulega hægur leikur með 

markaskori í kringum 25 mörk samanlagt og yfir í nútíma handknattleik eins og við þekkjum 

hann sem er hraður leikur með tíðum árekstrum og pústrum á milli leikmanna þar sem 

markaskorun hefur aukist til muna. Ef borin eru saman úrslit leikja í dag og úrslit leikja sem 

leiknir voru fyrir um 25 árum síðan má sjá að í dag eru skoruð allt að tvöfalt fleiri mörk 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d
a
.)(Mynd 1). 
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Mynd 1. Meðaltal skoraðra marka í landsleikjum A landsliðs karla frá 1950-2009 og í efstu deild karla á 

Íslandi árin 1995-2009 (Handknattleikssamband Íslands, e.d
a
.) Samantekt; Elís Þór Rafnsson.  

 

Auk betra atgervis leikmanna þá hafa reglur handknattleiks verið þróaðar með það að markmiði 

að gera hann hraðari og áhugaverðari á að horfa. Má þar nefna reglur nr 7.2 um að leikmaður 

megi ekki halda knetti lengur en í 3 sekúndur í einu án þess að losa sig við hann og reglu 7.11. 

þar sem sóknarlið skal ógna marki andstæðings ef ekki á að dæma af þeim knöttinn 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d
b
.). Í reglu 13.2 eru tilmæli til dómara um að dæma ekki 

ótímabær aukaköst og draga þannig úr hraða leiksins (Handknattleikssamband Íslands, e.d
b
.). Sú 

reglubreyting sem hvað mest áhrif hefur haft á hraða og markafjölda í leikjum var tekin upp árið 

2001 (Hlynur Leifsson, IHF dómari, munnleg heimild 12. janúar 2010). Það er regla 11.3  um 

hraða miðju, þ.e. að hægt sé að hefja leik að nýju án þess að leikmenn andstæðinganna séu á 

eigin vallarhelmingi (Handknattleikssamband Íslands, e.d
b
.). Sú regla kippti fótunum undan því 

að hægt væri að draga úr hraða leiksins til þess að skipta út mörgum leikmönnum milli varnar og 

sóknar og breytti um leið kröfum um líkamlegt atgervi og fjölhæfni nútíma 

handknattleiksmanna. Eins og sjá má á mynd 1 þá varð mikil aukning á skoruðum mörkum í 

handknattleik í kjölfar breytingarinnar. Hæst var heildarskorið um 2006 og lækkaði lítillega eftir 

það. Það þarf ekki að þýða að hraði leiksins hafi minnkað aftur, heldur þvert á móti aukist þar 

sem varnarliðin eru orðin fljótari til baka í vörn til að verjast vaxandi fjölda marka eftir hraða 

miðju. 
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Líkamlegar kröfur til handknattleiksmanna 

Þrátt fyrir að handknattleiksmenn í dag verði sífellt fjölhæfari þá er ekki hjá því komist að sjá 

ákveðna tilhneigingu varðandi líkamlegt atgervi þeirra. Í handknattleik er mikið um líkamleg 

átök og pústra þar sem að sóknarmenn eru að reyna að komast framhjá varnarmönnum eða að 

skapa sér færi til þess að skjóta yfir varnarmúrinn. Þar af leiðir eru þeir leikmenn sem spila sem 

útileikmenn í sóknarleik gjarnan hávaxnir og þungir. Útileikmenn í sóknarleik sinna oft 

varnarhlutverki í miðjusvæði varnarinnar þar sem mest mæðir á henni. Það er kostur fyrir 

markverði að vera hávaxnir og breiðir til þess að loka sem stærstum hluta marksins. Hornamenn 

eru hins vegar oftast lágvöxnustu og léttustu leikmenn liðanna og búa gjarnan yfir líkamlegum 

eiginleikum eins og hraða, snerpu og stökkkrafti. Þeir eru gjarnan fyrstir upp að marki 

andstæðinganna í hröðum upphlaupum. Þeir þurfa gjarnan að stökkva inn í teiginn úr þröngum 

færum og nýtist því stökkkraftur vel.  

Þeir Šibila og Pori (2009) gerðu rannsókn á líkamssamsetningu 78 leikmanna hjá 

slóvensku A og 21 árs landsliðum karla í handknattleik árin 2000-2007 og báru niðurstöður 

saman eftir mismunandi leikstöðum leikmannanna í sóknarleik. Þeirra niðurstöður voru á þann 

veg að hornamenn skáru sig marktækt úr á þann hátt að hæð og þyngd og var magn húðfitu 

marktækt lægra en leikmanna í öðrum leikstöðum. Markverðir voru hávaxnir og þungir og höfðu 

marktækt hærri gildi húðfitu á brjóstkassa miðað við hina leikmannahópana og marktækt hærri 

gildi húðfitu undir herðablaði, á kvið og á síðu heldur en horna- og útileikmenn.  Línumenn og 

útileikmenn hafa svipaða líkamssamsetningu. Leikmenn virðast því hafa ákveðin líkamleg 

einkenni sem uppfylla kröfur þeirra leikstaða sem þeir leika í og/eða þeir leiti í stöður sem að 

þeirra líkamssamsetning nýtur sín í.  

Einn af mikilvægustu þáttum handknattleiksmanns er skotharka, þ.e. hversu hratt 

knettinum er kastað á markið. Skotharka ásamt nákvæmni í skotum er lykilþáttur í góðri 

skotnýtingu og um leið árangri í sóknarleik. Marques og félagar (2007) gerðu rannsókn á 

tengslum skothörku, vöðvaafls og hraða hreyfingar í bekkpressu. Þeir skoðuðu 14 

handknattleiksmenn á afreksstigi. Hámarksafl var ákvarðað með hámarksgetu í bekkpressu en 

ein yfirvinnanleg (concentrísk) lyfta með 26, 36, eða 46 kg var notuð til að ákvörðunar. 

Þátttakendur byrjuðu að lyfta 26 kg, en juku þyngdina um 5-10 kg þar til þeir gátu ekki 

framkvæmt heppnaða lyftu. Framkvæmd var ein lyfta með hverri þyngd og 3 mínútna hvíld var á 
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milli lyfta. Tilfærsla stangarinnar, meðalhraði (m/s) og meðalafl (W) var skráð með teljara 

(rotary encoder), sem staðsettur var á enda stangarinnar og skráði staðsetningu og hreyfiátt 

hennar. Skotharkan var svo mæld með radarbyssu og voru handknattleiksmennirnir látnir skjóta 

á markið eftir þriggja skrefa atrennu. Helstu niðurstöður þeirra voru á þann veg að marktæk 

fylgni var á milli skothörku og hámarksstyrks í bekkpressu (r = 0,64: p = 0,014), hámarksafls 

með 36 kg þyngd (r = 0,59: p = 0,028) og 46 kg þyngd (r = 0,58: p = 0,029), hámarkshraða 

stangarinnar með 26 kg þyngd (r = 0,56: p = 0,036) og með 36 kg þyngd (r = 0,63: p = 0,017). 

Ályktun höfunda er á þann veg að skotharka afreksmanna í handknattleik sé tengd hámarksstyrk, 

hámarksafli og hraða lyftu. Þar af leiðandi ættu þjálfunaráætlanir til að auka skothörku 

afreksmanna í handknattleik að innihalda æfingar sem auka bæði styrk og afl í efri útlimum.  

Kounalakis og félagar (2008) birtu niðurstöður rannsóknar á loftfirrtri getu í efri útlimum 

hjá afreksmönnum í handknattleik. Rannsakendur notuðu hjól fyrir efri útlimi til að framkvæma 

Wingate Test á 28 manna rannsóknarhópi, en Wingate test er próf sem notað er til að ákvarða 

hámarks loftfirrt afl og loftfirrta getu með vinnu í 30 sekúndur (Smith og Hill, 1991; Sports 

fittness advisor, e.d.). Þeir báru saman niðurstöður hjá 21 handknattleiksmanni úr efstu deild 

karla í Grikklandi við 9 manna viðmiðunarhóp sem samanstóð af háskólanemum með hliðstæð 

gildi aldurs, hæðar og líkamsmassa. Þátttakendur voru látnir hita upp í 5 mínútur og voru svo 

látnir hjóla á hjóli fyrir efri útlimi í 30 sekúndur með mótstöðu sem samsvaraði 6% af 

líkamsþyngd þeirra. Eftir prófið voru þátttakendur látnir sitja i 7 mínútur meðan blóðprufur voru 

teknar úr þeim til að mæla mjólkursýrugildi. Niðurstöður þeirra voru á þann veg að loftfirrt geta í 

efri útlimum handknattleiksmanna var mjög mikil og marktækt meiri en í viðmiðunarhópi. Þar að 

auki var endurheimt handnattleiksmanna marktækt hraðari en viðmiðunarhóps. Höfundar 

ályktuðu sem svo að meira afl og hraðari endurheimt súrefnis í vinnandi vöðvum gæti verið rakið 

til sérstakrar þjálfunaraðlögunar hjá afreksmönnum handknattleik.  

Gorostiaga og félagar (2005) birtu niðurstöður rannsóknar sem þeir gerðu á tveimur 

handknattleiksliðum á Spáni. Annað liðið var atvinnumannalið, eitt af bestu handknattleiksliðum 

í heimi, en hitt liðið var áhugamannalið úr spænsku annarri deildinni. Rannsakendur báru saman 

líkamlega eiginleika s.s. hæð og massa, líkamlega þætti er nýtast í leik s.s. stökkkraft og 

skothörku, og aðra þætti varðandi líkamlegt atgervi eins og vöðvastyrk, afl, hraða og úthald. 

Helstu niðurstöður varðandi samanburð liðanna má sjá í Töflu 1. 
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Tafla 1. Helstu niðurstöður samanburðar á leikmönnum liða úr rannsókn Gorostiga o.fl. (2005). 

  
     Atvinnumenn Áhugamenn P 

Líkamsmassi (kg) 95,2 ±13 84,2 ±10 < 0,05 

Fitufrír massi (kg) 81,7 ±9 72,4 ±7 < 0,05 

Styrkur Bekkpressa (kg) 107 ±12 83 ±10 0,001 

Afl Bekkpressa (W) 451 ±31,5 359 ±20 < 0,05 

 
Hnébeygja (W) 776 ±97,2 648 ±97,2 < 0,05 

Skotharka Kyrrstaða (km/klst) 85,7 ±6,8 78,5 ±5,8 < 0,05 

 
Atrenna (km/klst) 91,1 ±7,9 82,4 ±5,0 < 0,05 

 

Ekki fannst marktækur munur á milli liða á hæð leikmanna né hlutfalli líkamsfitu. Marktæk 

fylgni var hjá báðum liðum milli afls í efri útlimum (lyfta með 30% af hámarksstyrk) og 

skothörku úr standandi stöðu (Atvinnumenn: r = 0,67: p < 0,05; Áhugamenn: r = 0,71: p = 0,01). 

Hjá atvinnumönnunum var einnig marktæk fylgni milli skothörku með þriggja skrefa atrennu og 

lyftu með 30% af hámarksgetu (r = 0,72: p < 0,05) sem og afls í hnébeygju með þyngd 

samsvarandi 100% af líkamsmassa viðkomandi (r = 0,62: p < 0,05). Ályktun höfunda er á þá leið 

að vöðvastyrkur og afl sé ótvíræður kostur í handknattleik. Hjá atvinnumönnunum getur afl í efri 

útlimum skýrt skothörku. Loftháð þol virðist ekki vera takmarkandi þáttur afreksmennsku í 

handknattleik. 

Gorostiaga og félagar (2006) birtu niðurstöður rannsóknar sem þeir gerðu á þjálfunarálagi 

og líkamsástandi yfir heilt keppnistímabil hjá atvinnumönnum í handbolta. Þeir mældu 11 þætti, 

s.s. hámarksstyrk, stökkkraft, afl, hraða, úthald og skothörku. Gerðar voru fjórar mælingar á 

leikmönnunum á 45 vikna tímabili. Helstu niðurstöður þeirra voru á þann veg að marktæk fylgni  

fannst á milli styrktarþjálfunar og skothörku úr kyrrstöðu sem og milli þolþjálfunar með mikilli 

ákefð og árangurs við þolhlaup (r = 0,95, p < 0,05, n = 5). Neikvætt línulegt samband (r = -0,79: 

p < 0,01: n = 10; r = -0,93: p < 0,05: n = 5) fannst á milli þolþjálfunar með lítilli ákefð og 

vöðvaafls í neðri útlimum. Ályktun höfunda var á þá leið að það álag sem lagt var á leikmennina 

yfir keppnistímabilið orsakaði marktæka aukningu í hámarksstyrk og sérhæfðum styrk í efri 

útlimum. Leggja ætti mikla áherslu á ákafa hlaupaþjálfun og styrktarþjálfun fyrir neðri útlimi yfir 

keppnistímabilið en verja minni tíma í æfingar með lítilli ákefð. 
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Aydog og félagar (2005) gerðu rannsókn á hæð ristarboga meðal iðkenda í fimm 

íþróttagreinum og báru þær saman við viðmiðunarhóp. Þeirra niðurstöður voru þær að 

ristarbogar handknattleiksmanna er marktækt lægri á báðum fótum en hjá viðmiðunarhópi (AI 

index: hægri; 44,86 móti 55,77: vinstri; 41,99 móti 53,73: p = 0,049).  

 

Meiðsli í handknattleik 

Íþróttir og leikir hafa verið stundaðir á Íslandi frá upphafi byggðar. Í fornsögum okkar er margra 

afreksmanna getið sem hlutu aðdáun fyrir líkamlegt atgervi sitt. Snemma hafa menn gert sér 

grein fyrir áhættunni sem fylgdi slíkri iðkun því að í Mannhelgisbálki Jónsbókar frá árinu 1281 

var sett inn ákvæði um áhættutöku sem enn er í fullu gildi. Þar stendur; „Nú gengur maður til 

leiks, fangs eða skinndráttar at vilja sínum, þá ábyrgist hann sik sjálfr at öllu, þó at hann fái mein 

eða skaða af“ (Matthíasson, 2005: 127). Í Grágás var svipuð regla, en ítarlegri, þar sem ábyrgð 

iðkanda er í gildi svo fremi sem andstæðingur vilji ekki vinna hinum mein eða af hljótist örkuml 

eða bani (Matthíasson, 2005).  

 

Skilgreining meiðsla 

Meiðsli í handknattleik hafa verið skráð með ýmsum hætti. Í sumum rannsóknum hafa 

rannsakendur talið alla þá áverka sem leikmenn hafa orðið fyrir (Langevoort o.fl. 2006). Aðrir 

hafa skráð þá áverka þar sem stöðva hefur þurft leiki og hlynna að leikmönnum (Asembo og 

Wekesa, 1998) en flestir hafa einungis talið þá áverka sem orsakað hafa fjarveru frá iðkun (Time 

loss injuries)(Nielsen og Yde, 1988; Seil, o.fl. 1998; Olsen o.fl. 2006)(Tafla 2).   

Þrátt fyrir að handknattleikur njóti sífellt meiri vinsælda og útbreiðslu eru tiltölulega fáar 

birtar rannsóknir til á meiðslum í handknattleik samanborið við t.d. knattspyrnu og 

körfuknattleik. Þó hafa nokkrir höfundar birt greinar en það hefur þó oft verið þrautin þyngri að 

bera saman niðurstöður vegna mismundandi skráningarforms og lítils samræmis í uppsetningu 

rannsókna, skilgreiningu meiðsla og rannsóknarhópa. Rannsóknirnar hafa ýmist verið 

framskyggnar (prospective) (Nielsen og Yde 1988; Seil o.fl. 1998; Asembo og Wekesa 1998; 

Wedderkop o.fl. 1999; Olsen o.fl. 2006), eða afturskyggnar (retrospective) (Dirx o.fl. 1992; 

Reckling o.fl. 2003; Langevoort o.fl. 2006).  
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Tíðni og alvarleiki meiðsla í handknattleik 

Tíðni meiðsla í handknattleik 

Nokkrar framskyggnar rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni og eðli meiðsla í handknattleik. 

Samanburður á rannsóknum sem þessum getur verið varasamur þar sem sömu skilgreiningar 

meiðsla eru ekki endilega lagðar til grundvallar. Eftirfarandi rannsóknir eru allar með sömu 

skilgreiningu á meiðslum, þ.e. meiðsli sem verða við æfingar eða keppni og valda fjarveru frá 

iðkun í a.m.k. eina æfingu eða leik (Tafla 2). 

 

Tafla 2. Framskyggnar rannsóknir á meiðslum sem valda fjarveru frá iðkun (Time loss injuries). 

    

Meiðslatíðni/1000 iðkaðar klst. 

  Höfundar Ár Kyn Aldur (ár) Æfingar Leikir Heild Annað 

 Nielsen og Yde 1988 Drengir 7-18 1,7 8,9 
  Nielsen og Yde 1988 Stúlkur 7-18 2,2 11,4 
   Nielsen og Yde 1988 Karlar >18 2,4 13,3 

   Nielsen og Yde 1988 Konur >18 0,7 13,8 
   Yde og Nielsen 1990 Bæði 6-18 1,9 10,0 4,1 

  Seil o.fl. 1998 Karlar 25,8 0,6 14,3 2,5 
  Olsen o.fl. 2006 Bæði 17 0,9 9,9 2,3 Enginn kynjamunur 

 
 

Olsen og félagar (2006) rannsökuðu meiðslamynstur í handknattleik meðal 428 norskra 

ungmenna af báðum kynjum. Há tíðni meiðsla hjá ungmennunum vakti athygli höfunda. Ekki 

fannst kynjamunur í rannsókninni. Seil og félagar (1998) birtu niðurstöður rannsóknar sinnar á 

186 handknattleiksmönnum úr þriðju efstu deild (4 lið) og úr landsvæðaskiptri fjórðu deild (12 

lið). Þeir fylgdust með leikmönnunum yfir eitt keppnistímabil, frá 1. júlí 1995 til 31. maí 1996.  

Nielsen og Yde (1988) gerðu rannsókn á meiðslatíðni handknattleiksmanna hjá félagsliði 

í Danmörku. Þeir fylgdu eftir 221 iðkanda af  báðum kynjum yfir eitt keppnistímabil, frá 

september 1985 til júní 1986. Þeir skiptu hópnum í tvo aldursflokka; 7-18 ára og eldri en 18 ára. 

Eins og sjá má á töflu 2 þá er lítill munur á meiðslatíðni milli kynja eldri en 18 ára í keppni en 

talsverður á æfingum. Einnig er athyglisvert að sjá hversu há meiðslatíðnin er hjá báðum yngri 

hópunum og hliðstæð niðurstöðum Olsen og félaga (2006) og Yde og Nielsen (1990) en þeir 
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rannsökuðu meiðslatíðni hjá 302 dönskum ungmennum í handknattleik (94), körfuknattleik (56) 

og knattspyrnu (152). 

Langevoort og félagar (2006) birtu niðurstöður samantektar þeirra varðandi meiðsli á 

stórmótum í handbolta (Mynd 2). Þar kom fram að tíðni meiðsla sem orsökuðu fjarveru frá iðkun 

beggja kynja var að meðaltali 27/1000 klst. (CI: 22-32) og marktækt hærri hjá körlum en konum. 

Konur urðu að meðaltali fyrir marktækt fleiri meiðslum án snertingar en karlar (20% á móti 12% 

allra meiðsla: p < 0,001). Athygli vekur ef litið er á mynd 2 hversu há meiðslatíðni var meðal 

kvenna á ÓL 2004 samanborið við hin mótin. Meiðslatíðni karla var marktækt hærri að meðaltali 

en kvenna (p < 0,001).  

 

 

Mynd 2. Niðurstöður rannsóknar Langevoort og félaga frá 2006 ásamt meðaltalstölum. (HMkk 01= 

heimsmeistaramót karlalandsliða 2001, Emkv 02= Evrópumót kvennalandsliða 2002, HM 2003= 

Heimsmeistaramót 2003, ÓL2004= Ólympíuleikarnir 2004) 

 

Samanburður við aðrar íþróttagreinar 

Lítið hefur verið gert af samanburðarrannsóknum í íþróttum þar sem meiðslatíðni í handknattleik 

hefur verið borin saman við aðrar íþróttagreinar. Yde og Nielsen (1990) rannsökuðu meiðslatíðni 

hjá 302 börnum og unglingum (6-18 ára) í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik hjá 

dönsku félagsliði. Þar kom fram að heildarmeiðslatíðnin var hæst í knattspyrnu (5,6/1000 klst.), 
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næst hæst í handknattleik (4,1/1000 klst.) og lægst í körfuknattleik (3,0/1000 klst.). Í keppni voru 

flest meiðsli í handknattleik (10/1000 klst.) og knattspyrnu (9,9/1000 klst.) og lægst í 

körfuknattleik (5,7/1000 klst.).  Á æfingum var meiðslatíðnin hins vegar hæst í körfuknattleik 

(2,4/1000 klst.), því næst í handknattleik (1,9/1000 klst.) en lægst í knattspyrnu (1,7/1000 klst.).  

Hootman og félagar birtu árið 2007 niðustöður úr yfirgripsmikilli rannsókn á meiðslum 

sem orsaka fjarveru frá iðkun. Spannaði samantektin yfir árin 1988-2004 og var tekin saman af 

Íþróttasambandi bandarískra háskóla (National Collegiate Athletic Association - NCAA). 

Samantektin náði til 15 íþróttagreina beggja kynja, átta kvennagreina og sjö karlagreina (mynd 

3). Helstu niðurstöður voru á þann veg að tíðni meiðsla var marktækt hærri í keppni (13,8/1000 

klst.) heldur en á æfingum (4/1000 klst.). Niðurstöður samantektarinnar má sjá á mynd 3 hér að 

neðan.  

 

  

Mynd 3. Niðurstöður samantektar Hootman og félaga (2007). Meiðslatíðni í mismunandi íþróttagreinum. 

Samantekt frá Íþróttasambandi bandarískra háskóla 1988-2004. 
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Maehlum og Daljord (1984) gerðu rannsókn á bráðameiðslum í íþróttum við bráðamóttökuna 

á Ullevål sjúkrahúsinu í Osló. Þeir tóku saman allar komur sem voru vegna íþróttaiðkunar yfir 

eitt ár. Reyndust þær vera 4673 eða 6,3% af heildarkomufjölda ársins og þar af voru karlmenn 

70,5% tilfella. Helstu niðurstöður þeirra voru á þann veg að meðal karla voru komur eftir 

knattspyrnuiðkun 35,4%, áverkar eftir skíðaiðkun voru í 18,3% tilfella, handknattleikur var orsök 

9,1% tilfella og hjólreiðar í 7,5% tilfella. Konur komu oftast vegna skíðaiðkunar eða í 23,8% 

tilfella, því næst vegna handboltaiðkunar eða í 18,5% tilfella, knattspyrna var orsakavaldur í 

11,7% tilfella og hjólreiðar í 9,1% tilfella. 

 

Meiðslatíðni eftir mismunandi leikstöðum 

Lítið hefur verið rannsakað varðandi tíðni og eðli meiðsla eftir leikstöðum í handknattleik. Þó 

geta Seil og félagar (1998) þess í rannsókn sinni að hornamenn hlutu 36% áverkanna. 

Útileikmenn hlutu 33%  áverkanna, línumenn 19% og  markverðir meiddust í 12% tilfella. Þrátt 

fyrir að þeir sæju þennan mun á  milli leikstaða var hann ekki marktækur, heldur meira ákveðin 

tilhneiging. 

Reckling og félagar (2003) gerðu rannsókn á 100 handknattleiksiðkendum af báðum 

kynjum á aldrinum 8-18 ára. Þeir fundu út að langflest meiðsli urðu við sóknarleik eða í 86,2% 

tilfella. Þar voru 29% meiðsla á útlileikmönnum 27,5% meiðsla urðu á línumönnum, 17% á 

markvörðum, og 12,7% á hornamönnum. Einungis 13,8% slysa urðu á leikmönnum í vörn. 

Meiðslatíðnin var hæst hjá þeim sem léku í miðri vörninni eða 6,4%, en lægst hjá 

hornamönnunum eða 2,1%. Þeir leikmenn sem léku milli hornamanna og miðjumanna í vörninni 

meiddust í 5,3% tilfella. Ekki var getið um hvort um tölfræðilegan marktækan mun væri að ræða 

né hvort leiðrétt hafi verið fyrir fjölda í hverri leikstöðu. 

 

Staðsetning meiðsla 

Nokkuð er til af rannsóknum á handknattleik þar sem staðsetning meiðsla hefur verið kortlögð. 

Það hefur þó reynst varasamt að bera allar rannsóknirnar saman vegna þess hve misjafnar þær 

forsendur eru sem gefnar eru við söfnun gagna. Í sumum þeirra er verið að greina áverka sem 

valda fjarveru frá iðkun (Nielsen og Yde, 1988; Yde og Nielsen, 1990; Seil o.fl. 1998; Olsen o.fl. 
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2006), í öðrum rannsóknum áverka sem orsaka hlé á leikjum (Asembo og Wekesa 1998) og í enn 

öðrum rannsóknum er verið að greina alla áverka sem verða í leik eða á æfingu (Langevoort o.fl. 

2006).  

Asembo og Wekesa (1998) gerðu rannsókn á meiðslamynstri í handknattleik á 10. 

Austur- og Mið Afríkumeistaramótinu sem haldið var í apríl 1995. Þeir skoðuðu alla áverka sem 

orsökuðu hlé á leiknum eða ollu því að leikmenn þurftu að fara af leikvelli. Meiðsli karlanna 

dreifðust með þeim hætti að 43% áverkanna urðu á höfði, 18% á bol, um 4% á eftri útlim og um 

12% á neðri útlimum.  

Langevoort og félagar (2006) skráðu öll meiðsli á þremur stórmótum hjá báðum kynjum 

(mynd 2) og fundu út að helstu meiðsli karla á stórmótum eru á höfði (34%), hné (14%), bol 

(14%) og ökkla (12%). Eru niðurstöður þeirra býsna ólíkar þeim niðurstöðum sem sjá má í töflu 

3 og því varasamt að bera þær saman.  

Í töflu 3 má sjá samantekt úr flestum þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

staðsetningu þeirra meiðsla sem orsaka fjarveru frá iðkun.  

 

Tafla 3. Samantekt á meiðslum sem orsaka fjarveru frá iðkun. Skipt eftir líkamssvæðum. 

Ártal Höfundar Kyn 
Aldur 
(ár) 

Neðri útlimir 
(%) 

Efri útlimir 
(%) 

Bolur/bak 
(%) 

Annað 
(%) 

1988 Nielsen og Yde Bæði >18 43 48 
 

9 

1990 Yde og Nielsen Bæði 6-18 65 30 
 

5 

1992 Dirx o.fl. Bæði >12 54 31 5 10 

1998 Seil o.fl. Karlar 25,8 54 37 2 7 

2003 Reckling o.fl. Bæði 8-18 58 35 3 4 

2006 Olsen o.fl. Bæði 17 50 35 10 5 

2006 Langevoort o.fl. Bæði >18 52 19 11 18 

 

Meiðsli eftir líkamshlutum 

Þeir rannsakendur sem skoðað hafa á staðsetningu meiðsla sem valda fjarveru frá iðkun hjá 

börnum og unglingum (Nielsen og Yde, 1988; Yde og Nielsen, 1990;  Dirx o.fl. 1992; Reckling 

o.fl. 2003) hafa allir fundið hátt hlutfall meiðsla á ökklum (24-40%) og fingrum (16-32%). Með 

hækkandi aldri virðist hlutfall hnjámeiðsla aukast en Reckling og félagar (2003) fundu út að af 



27 

 

12 skráðum áverkum á fremra krossbandi hjá handknattleiksiðkendum 8-18 ára var enginn áverki 

hjá börnum 8-12 ára, einn áverki hjá  hópnum 12-14 ára og 11 í hópnum 15-18 ára. Olsen og 

félagar (2006) fundu hátt hlutfall hnjámeðsla meðal 17 ára ungmenna eða 28%.  

Seil og félagar (1998) fundu út í rannsókn sinni á þýskum 3. dg 4. deildar 

handknattleiksmönnum að þeir líkamshlutar sem oftast urðu fyrir meiðslum vegna slysa voru hné 

(20%), fingur (18%), ökklar (15%) og axlir (14%). Helstu meiðsli vegna álags voru í öxlum 

(19%), mjóbaki (17%), hnjám (16%) og mjaðmasvæði (10%). 

Í samantekt Langevoort og félaga (2006) kemur fram að af öllum áverkum sem leikmenn 

hlutu á þremur stórmótum í handknattleik er hlutfall hnjámeiðsla (14%) og ökklameiðsla (12%),  

eða rúmlega fjórðungur allra áverka við handknattleiksiðkun. 

Bahr (2001) sagði í samantekt sinni að tíðni alvarlegra hnjááverka í íþróttum, sérstaklega 

slita á fremra krossbandi sé vaxandi áhyggjuefni. Hæsta tíðni sést meðal ungra 15-25 ára 

íþróttamanna sem stunduðu íþróttir eins og knattspyrnu, körfuknattleik og handknattleik sem 

krefðust mikilla snúninga og hraðra hreyfinga. Tíðnin er 3-5 sinnum hærri hjá konum en körlum.  

 

Tegundir meiðsla 

Í flestum þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á því hvers lags áverkum handknattleiksmenn 

verða fyrir við íþróttaiðkun sína ber saman um það að tognanir á liðböndum og vöðvum eru 

algengustu meiðslin (Dirx o.fl. 1992; Seil o.fl. 1998; Reckling o.fl. 2003; Langevoort o.fl. 2006; 

Hootman o.fl. 2007). Asembo og Wekesa (1998) komust að því að maráverkar voru tæp 65% 

allra áverka sem þeir skráðu. Skurðir voru rúm 10%, liðbandatognanir og  liðhlaup í 8% tilfella 

hvor áverki.  

 

Áhættuþættir meiðsla 

Að skilgreina hugtakið íþróttameiðsl getur verið býsna flókið. Margir þættir geta spilað saman 

sem orsakavaldar eða áhættuþættir og geta haft áhrif á tíðni og eðli íþróttameiðsla. Áhættuþættir 

álagsmeiðsla eru talsvert frábrugðnir áhættuþáttum slysa og áverkagangurinn býsna ólíkur. Við 

álagsáverka er orsakavaldurinn ekki alltaf skýr, heldur geta smávægileg frávik í líkamsgerð eins 
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og lágur ristarbogi og hryggskekkja gert iðkandann viðkvæman fyrir umfangsmikilli og ákafri 

þjálfun. Geta þá farið að segja til sín einkenni sem síðan þróast til verri vegar. Wilhem 

Meeuwisse (1994) kom fram með líkan sem lýsir áhrifum mismunandi áhættuþátta og aðstæðna 

þegar meiðsli eiga sér stað og hvernig þessir þættir geta spilað saman og þar með aukið áhættu á 

meiðslum. Líkanið var svo endurbætt af Roald Bahr og Tron Krosshaug (Bahr og Krosshaug 

2005) (Mynd 4). 

 

   Áhættuþættir íþróttameiðsla               Áverkagangur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Meeuwisse líkanið. Líkan hannað af Willem Meeuwisse sem lýsir vel samspili innri þátta 

íþróttamanna við utanaðkomandi þætti sem og kröfum og eðli íþróttagreinar, en þessir þættir geta haft 

áhrif á tíðni meiðsla. (Meeuwisse 1994, Bahr and Krosshaug 2005. Þýðendur texta: Árni Árnason og Elís 

Þór Rafnsson ). 

 

Talsvert hefur verið rætt og ritað um áhættuþætti meiðsla. Líklega hafa þó engin meiðsli 

verið jafn mikil uppspretta umræðu og rannsókna eins og slit á fremra krossbandi. Fjöldinn allur 

af rannsóknum hefur verið birtur, þar sem reynt hefur verið að greina áhættuþætti krossbandaslita 

og í framhaldi af því að draga úr tíðni þeirra.  

Innri áhættuþættir: 

Aldur 

Kyn 

Líkamssamsetning (t.d. 
massi, BMI, beinþéttni) 

Heilsufarssaga (t.d. 
stöðugleiki liða, fyrri 
meiðsli) 

Líkamlegt atgervi (t.d. 
vöðvastyrkur, úthald, 
liðleiki). 

Ósamræmi (t.d. í 

vöðvastyrk, liðleika) 

Tæknikunnátta (t.d. 
jafnvægi, samhæfing) 

Utanaðkomandi 
áhættuþættir: 

 

Mannlegir þættir (s.s. 
dómarar, mótherjar) 

Öryggisútbúnaður (t.d. 
hjálmar, legghlífar) 

Útbúnaður (skíði, skór) 

Umhverfisþættir (þ.e. veður, 
undirlag) 

Aðstæður við iðkun: 

 

Leikstaða á velli 

Æfinga- og leikjaáætlun 

Hreyfingar liðamóta  

Kraftar sem verka á liðamót 

Móttækilegur 

fyrir meiðslum 

Íþróttamaður 

Í áhættu 

Meiðsli 
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Rozzi og félagar (1999) rannsökuðu áhrif vöðvaþreytu á stöðugleika í hnjáliðum sem og 

einkenni vöðva-taugaaðlögunar hjá 34 körfuknattleiks- og knattspyrnumönnum. Þetta voru 17 

ára gamlir menntaskólanemar af báðum kynjum og voru hóparnir jafn stórir. Niðurstöður þeirra 

voru á þann veg að vöðvaþreyta hafði marktæk áhrif á minnkaða hreyfistjórnun í réttu hnjáliðar 

(F = 6,5: p = 0,014), aukinn viðbragðstíma fyrir vöðvasamdrátt í miðlæga hluta aftanlærisvöðva 

(hamstrings)(F = 13,1: p = 0,001), og hliðlæga hluta ytri kálfavöðva (gastrochnemius)(F = 5,62: 

p = 0,022). Einnig fannst aukning í fyrsta samdrætti í hliðlæga (F = 13,1: p = 0,001) og miðlæga 

hluta (F = 6,35: p = 0,015) ferhöfða læris (Quadriceps femoris). Ályktun höfunda var sú að bæði 

kyn hafi slakari stöðuskynjun og breytta vöðvavirkni í kjölfar aukinnar vöðvaþreytu og þar með 

útsettari fyrir áverkum. 

Dirx og félagar (1992) fundu út að leikmenn eldri en 20 ára eru marktækt líklegri til þess 

að slasast í handknattleik heldur en leikmenn undir 20 ára aldri (O.R. = 1,9). Trojian og McKeag 

(2006) gerðu rannsókn á íþróttafólki á háskólaaldri þar sem jafnvægispróf (Single leg balance 

test) var notað til að spá fyrir um líkur á ökklatognun. Prófið fólst í því að láta þátttakendur 

standa berfætta á öðrum fæti með gagnstæðan fót frá gólfi og án snertingar við stoðfótinn. Augun 

voru opin og störðu á fastan punkt. Augunum var lokað í 10 sekúndur og þátttakandinn segir frá 

ef hann upplifir skerðingu á jafnvægi. Rannsakendur fylgjast með hvort að stoðfóturinn hreyfist 

til eða hvort að fæturnir snertast, lausa fætinum sé tyllt á gólfið eða hvort hendurnar fari að 

hreyfast úr upphafsstöðu. Niðurstöðurnar voru á þann veg að marktæk tengsl fundust á milli þess 

að skora hátt á prófinu og eiga það á hættu að slasast á ökkla (R.R. = 2,54: CI; 1,02-6,03: p < 

0,05), þ.e. því verra sem jafnvægið er því meiri eru líkurnar á því að togna á ökkla. 

Olsen og félagar (2004) rannsökuðu áverkagang krossbandaslita hjá 

handknattleikskonum. Þeir notuðust við 20 myndbandsupptökur úr handboltaleikjum til að 

greina þær aðstæður sem leiddu til krossbandaslita. Niðurstöðurnar voru þær að aðallega er um 

tvennar aðstæður að ræða. Þær fyrri verða við niðurstig og gabbhreyfingu. Við þetta myndast 

staða sem leiðir til þess að kraftar færa hnéð inn að miðlínu (valgus, verður meira kiðfætt) og 

valda samtímis snúningshreyfingu (inn- eða út) á liðinn með hnéð í nærri fullri réttu. Seinni 

aðstæðurnar sem skapa krossbandaáverkana verða við niðurstig þegar hnéð er nálægt fullri réttu 

og liðurinn þvingast inn að miðlínu (valgus), ásamt því að lærleggurinn snýst út á við. 
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Renström og félagar (2008) ályktuðu eftirfarandi á ráðstefnu sem haldin var á vegum 

Læknanefndar Alþjóða Ólympíunefndarinnar, um áhættuþætti varðandi slit á fremra krossbandi 

hjá íþróttakonum:  

Að hormónaáhrif geti aukið líkur á krossbandaslitum þar sem meiri líkur eru taldar á 

krossbandaslitum á tímabilinu fyrir egglos miðað við tímabilið eftir egglos.  

Að jákvæð fylgni sé á milli stærðar á gróf á milli þungaberandi flata á lærlegg 

(intercondylar notch) og áhættu á krossbandasliti, því þengri gróf, því meiri áhætta á 

slitum. 

Að þegar hnéð leitar meira inn að miðlínu við lendingu (valgus) eykur það líkur á 

krossbandasliti.   

Schmitz og félagar (2008) gerðu rannsókn á stífni í hliðarhreyfingum (varus/valgus) og 

snúningshreyfingum í hnjáliðum og gerðu samanburð á milli kynja. Þeir fengu til liðs við sig 20 

háskólastúdenta og gerðu á þeim rannsóknir. Þeir notuðu „Vermont Knee Laxity Device“ (Pugh 

o.fl. 2009) til að mæla stöðugleika hnjáliðanna. Staðlaður kraftur (0-10 Nm) var notaður á hné 

þátttakenda í stefnu inn á við (valgus) og utanvert (varus). Notaður var 0-5 Nm kraftur til að 

framkalla utanaðkomandi kraft í snúningshreyfingum, ýmist þungaberandi eða án þungaburðar. 

Niðurstöður þeirra voru á þann veg að konur reyndust vera með meiri slaka í hnjánum heldur en 

karlar þegar lítill utanaðkomandi kraftur var notaður á liðina. Með auknum utanaðkomandi krafti 

jókst stífni hnjáliðarins hjá konum, en hélst óbreyttur hjá körlum. Ályktuðu höfundar á þá leið að 

minni stífni í hnjáliðum kvenna með minni utanaðkomandi krafti geti haft áhrif á starfræna 

starfsemi hnjáliðarins, ekki síst þegar aðstæður breytast frá því að fóturinn er án þungaburðar og 

yfir í þungaberandi aðstæður eins og til dæmis við að stíga fæti niður fyrir gabbhreyfingu eða að 

lenda eftir uppstökk.  

Strand og félagar gerðu árið 1990 afturskyggna rannsókn þar sem skoðaður var 

áverkagangur við slit á fremra krossbandi meðal 144 norskra handknattleiksiðkenda. 

Tilgangurinn var að kortleggja mögulega áhættuþætti. Þeirra niðurstöður voru á þann veg að í 

67% tilfella slitnaði fremra krossband við áverka sem hlaust án snertingar við andstæðing og 

einungis 10% gerðust við leikbrot á þeim sem slasaðist. Gabbhreyfingar orsökuðu 36% 

krossbandaslitanna, snúningar orsökuðu 15% þeirra og hopp inn í teig voru orsakavaldur í 11% 

tilfella. Einnig var 11% allra krossbandaslitanna áverkar á markvörðum. Strand og félagar (1990) 

ályktuðu að tilurð áverkanna bendi til þess að núningur á milli íþróttagólfsins og skóbúnaðar 

leikmanna sé stór áhættuþáttur. 
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Forvarnir meiðsla 

Undanfarin misseri hafa augu þeirra sem koma að meiðslum og forvörnum íþróttamanna beinst í 

auknum mæli að þáttum sem mögulega geta dregið úr meiðslatíðni. Athyglin hefur beinst mikið 

að hnjám og ökklum enda er meiðslatíðni á þeim liðum jafnan há.  

 

Áhrif inngrips á meiðslatíðni 

Renström og félagar (2008) ályktuðu á þá leið að vel hönnuð æfingaáætlun minnki líkurnar á 

krossbandaslitum hjá íþróttamönnum. Áætlunin ætti að bæta getu hnjáliðarins til að taka við 

álagi með æfingum með tauga-vöðvaaðlögun og stöðuskynjun. 

Olsen og félagar birtu árið 2005 niðurstöður rannsóknar sinnar á 1837 norskum 

handknattleiksmönnum frá 120 félögum á aldrinum 15-17 ára. Markmið rannsóknarinnar var að 

rannsaka áhrif sérstaklega uppbyggðrar upphitunaráætlunar sem samsett var með það að 

markmiði að bæta tækni við hlaup, gabbhreyfingar og lendingu auk þess að efla vöðva- og 

taugaaðlögun, jafnvægi og styrk. Leikmönnunum var fylgt eftir yfir eitt átta mánaða tímabil. 

Tilgangurinn var að reyna að lækka tíðni hné- og ökklameiðsla hjá ungu íþróttafólki. 

Þátttakendunum var skipt í tvo hópa, rannsóknarhóp, sem fylgdi áætluninni, og viðmiðunarhóp, 

sem hélt sig við fyrri venjur við upphitun. Helstu niðurstöður voru þær að færri meiddust á 

hnjám og ökklum í rannsóknarhópnum eða 4,8% leikmanna á móti 8,6% leikmannanna í 

viðmiðunarhópi. (R.R. = 0,53: CI; 0,35-0,81: p = 0,004). Út frá þessum niðurstöðum ályktuðu 

höfundar að sérstaklega uppbyggð upphitunaráætlun gæti haft forvarnargildi gegn meiðslum í 

hnjám og ökklum og forvarnaræfingar ættu því að vera lykilþáttur í upphitunaræfingum fyrir 

ungt íþróttafólk.  

Petersen og félagar (2005) gerðu svipaða rannsókn þar sem rannsakendur lögðu fyrir hóp 

134 handknattleikskvenna forvarnaráætlun í formi stöðuskynsæfinga hoppþjálfunar og fræðslu. 

Þeir fundu að rannsóknarhópurinn hafði tilhneigingu til færri ökklameiðsla (O.R. = 0,55: CI; 

0,22-1,43) og krossbandaslita (O.R. = 0,17: CI; 0,02-1,5) en niðurstöður þeirra voru ekki 

tölfræðilega marktækar.  
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Bahr segir í samantekt sinni frá 2001 að hægt sé að endurheimta stöðuskynjun í ökklalið 

eftir slys með notkun jafnvægisbrettis í 6-10 vikur og minnka þannig líkur á endurteknum 

meiðslum til jafns við heilbrigðan lið. Viðeigandi spelku bæri að nota þar til endurhæfingu væri 

að fullu lokið. Wedderkopp og félagar (1999) gerðu rannsókn á ungum handknattleikskonum 

þar sem að helmingur þátttakenda var fenginn til að framkvæma styrktar- og jafnvægisæfingar 

fyrir ökkla og hné en viðmiðunarhópurinn átti bara að æfa sem fyrr. Niðurstöðurnar voru þær að 

við auknar æfingar var marktæk fækkun á áverkum, bæði vegna slysa og álags.. Munurinn milli 

rannsóknar- og viðmiðunarhóps var 80% í leikjum og 71% við æfingar. Leikmenn í 

viðmiðunarhópi voru í um sex sinnum meiri áhættu á að meiðast heldur en leikmenn í 

rannsóknarhópnum.  

Myklebust og félagar (2003) gerðu rannsókn á norskum handknattleikskonum úr þremur 

efstu deildunum þar í landi. Fyrst var fylgst með meiðslatíðninni yfir heilt keppnistímabil sem 

notað var til viðmiðunar. Sett var upp þjálfunaráætlun fyrir rannsóknarhópa og niðurstöður svo 

bornar saman við viðmiðunartímabilið. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort hægt væri 

að hafa fyrirbyggjandi áhrif á tíðni krossbandaáverka með stöðuskynsæfingum og æfingum til 

að örva vöðva-taugaaðlögun. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hjá leikmönnum í 

úrvalsdeild minnkaði áhættan á meiðslum hjá þeim sem framfylgdu allri æfingaáætluninni 

samanborið við þá leikmenn sem ekki kláruðu hana (O.R. = 0,06: CI, 0,001-0,54: p = 0,01) og 

ályktuðu höfundar að það sé mögulegt að varna meiðslum á fremri krossböndum með 

sérhæfðum æfingum. 

Soligard og félagar (2008) gerðu rannsókn á því hvort markviss upphitunaráætlun lækki 

meiðslatíðni norskra knattspyrnukvenna á aldrinum 13-17 ára. Alls voru 125 lið sem tóku þátt í 

rannsókninni, 65 lið í rannsóknarhópi og 60 lið í viðmiðunarhópi. Rannsóknarhópurinn var látinn 

framfylgja áætlun sem var samsett úr kyrrstöðu- og hreyfiæfingum. Þær höfðu það að markmiði 

að auka styrk, stöðuskyn og hreyfistjórn liða. Niðurstöðurnar voru þær að rannsóknarhópurinn 

hafði marktækt lægri tíðni alvarlegra meiðsla (R.R. = 0,55: CI; 0,36-0,83: p = 0,005), 

álagsmeiðsla (R.R. = 0,47: CI; 0,26-0,85: p = 0,012), sem og heildarmeiðslatíðni (R.R. = 0,68: 

CI; 0,48-0,98: p = 0,041), samanborið við viðmiðunarhóp. Af ofantöldum rannsóknum má sjá að 

áhrif markvissrar þjálfunar á stöðuskyni, samhæfingu og styrk ásamt því að kenna leikmönnum 

að hoppa og lenda rétt er vænlegt til að lækka meiðslatíðni í neðri útlimum íþróttamanna. 
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Áhrif hjálpartækja 

Lítið hefur verið rannsakað af áhrifum hjálpartækja á meiðslatíðni í handknattleik. Bahr (2001) 

fjallaði í grein sinni um að teip og spelkur á ökkla lækkuðu tíðni og alvarleika liðbandaáverka 

meðal íþróttamanna með meiðslasögu á ökkla. Hvernig það gerist er ekki alveg vitað; það getur 

einfaldlega aukið stöðuskynjun liðarins, meðvitund leikmannsins eða hugsanlega örvað vöðvana 

sem hafa áhrif á liðinn. 

Samkvæmt Trojian og McKeag (2006) var íþróttamaður með jákvætt „Single leg balance 

test“ og án teipingar á ökkla í margfalt meiri hættu á að skaða liðbönd á ökkla en þeir sem 

skoruðu lágt (R.R. = 8,82: CI; 1,07-72,7: p = 0,023).  

Lang og félagar (2002) könnuðu notkun góma til varnar skaða á tönnum meðal 112 

handknattleiksmanna í Sviss og Þýskalandi. Spurt var um notkun góma í handknattleik. 

Niðurstöður þeirra voru á þann veg að um 28% leikmanna höfðu orðið vitni af tannáverka í 

handknattleik og 11% leikmanna höfðu sjálfir fengið áverka á tennur. Einungis 9% leikmanna 

notuðu góma til varnar tannbrotum.  

 

Áhrif undirlags 

Af og til kemur upp umræða meðal handknattleiksmanna varðandi gólfefni. Þrátt fyrir að margir 

hafi skoðanir á undirlaginu hefur lítið verið birt af niðurstöðum um áhrif mismunandi gólfefna á 

tíðni meiðsla.  

Árið 2003 gerðu Olsen og félagar rannsókn á sambandi á milli gólfefna og áhættu á 

slitum á fremra krossbandi. Höfundar skiptu gólfefnum í tvennt; dúkar og parket. Helstu 

niðurstöður þeirra voru á þann veg að ekki var marktækur munur á tíðni krossbandaslita eftir 

gólfefnum hjá körlum, en konur eru líklegri til að slíta krossband á dúk en parketi (O.R. =  2,35:  

p = 0,03). Seil og félagar (1998) greindu orsakir tvennra meiðsla í rannsókn sinni sem rekja má 

til undirlags, önnur vegna þess hversu sleipt það var og hin meiðslin vegna óslétts undirlags. 
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Fjarvera frá iðkun 

Það er jafnan erfitt fyrir íþróttamann að vera frá iðkun. Þrátt fyrir þá staðreynd er lítið til af 

heimildum varðandi fjarveru handknattleiksmanna vegna meiðsla. Seil og félagar (1998) 

skoðuðu tíðni og eðli meiðsla í tveimur deildum. Þar voru algengastir litlir áverkar sem héldu 

leikmönnum frá iðkun í skamma stund.  

Nielsen og Yde (1988) komust að því í rannsókn sinni að 73% leikmanna sem slösuðust 

voru frá iðkun í viku eða meira. Hálfu ári eftir að keppnistímabilinu lauk voru 41% þeirra sem 

meiddust ennþá með einhver umkvörtunarefni. 

 

Kostnaður 

Ljóst er að kostnaður er órjúfanlegur hluti íþróttaslysa. Þar er ekki einungis um að ræða útlagðan 

kostnað einstaklingsins, heldur er annar kostnaður sem til kemur, bæði beinn og óbeinn. 

Íþróttafélögin þurfa oftast að taka á sig sinn skerf og eins er beinn kostnaður samfélagsins 

umtalsverður auk óbeins kostnaðar vegna vinnutaps íþróttamannsins og afleiddra þátta eins og 

seinni tíma kostnað vegna slitbreytinga svo dæmi sé tekið.  

Í því samhengi verður þó að geta beinna forvarnaráhrifa á hjarta og blóðrásarkerfi auk 

forvarnargildis íþróttaiðkunar gegn vímuefna- og tóbaksnotkun eins og Þórólfur Þórlindsson og 

félagar (1990) sýndu fram á í rannsókn sinni á íslenskum ungmennum að þeir sem stunda íþróttir 

hafa tilhneigingu til að neyta minna tóbaks (γ = -0,272: p < 0,001) og áfengis (γ = -0,211: p < 

0,001) og eru síður haldnir kvíða (γ = -0,104: p < 0,001) og depurð (γ = -0,131: p < 0,001), og 

sálvefrænum vandamálum (γ = -0,151: p < 0,001). Eins reyndust neikvæð áhrif reykinga (β = -

0,063: p < 0,001), kvíða (β = -0,063) og sálvefrænna vandamála (β = -0,063) á vitund á eigin 

heilsu  vera tölfræðilega marktæk.   

Pastor og félagar (2003) fundu út í sams konar rannsókn á ungmennum frá 15-18 ára á 

Spáni að þátttaka í íþróttum hefur marktæk áhrif á notkun tóbaks (γ = -0,016: p = < 0,05) og 

áfengis (γ = -0,08: p < 0,05), kvíða (γ = -0,08: p < 0,05), depurð (γ = -0,17: p < 0,05) og 

sálvefræn vandamál (γ = -0,15) (p < 0,05). Þátttaka í íþróttum hafði líka bein áhrif á vitund á 

eigin heilsu (β = 0,27: p = 0,01). 
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Samkvæmt upplýsingum frá Íþróttaslysasjóði ÍSÍ þá voru 1603 íþróttaslys skráð hjá 

íþróttamönnum 16 ára og eldri árið 2008, en ÍSÍ heldur utan um skráningu slysa sem ekki falla 

undir reglugerð um slysatryggingar íþróttafólks nr. 245/2002. Þau slys sem gera það að verkum 

að íþróttamaður verður óvinnufær í 10 daga eða meira falla hins vegar undir reglugerðina og er 

kostnaður að fullu greiddur af Sjúkratryggingum Íslands og þar voru 53 slys skráð árið 2008. 

Meðalkostnaður við smærri slysin var rúmlega 26.000 krónur á hvert slys og um 100.000 kr á 

hvert slys vegna þeirra stærri (Tafla 4). Eins og sjá má á töflu 4 er áætlaður heildarkostnaður 

vegna skráðra íþróttaslysa árið 2008 rúmlega 47 milljónir króna og líklegt er að meiri beinn 

kostnaður hafi hlotist af íþróttaslysum án þess að hafa verið skráður.  

 

Tafla 4. Yfirlit yfir beinan áætlaðan kostnað vegna skráðra íþróttaslysa á Íslandi árið 2008. 

Greiðandi Hlutfall (%) Kostnaður (kr) Fjöldi slysa (n) Meðalkostnaður (kr) 

Smærri áverkar 
    Íþróttasamband Íslands 48 20.079.610      

  Íþróttafélög/iðkendur 12 5.019.903      
  Sjúkratryggingar Íslands

a
 40 16.733.008      

  Samtals: 100 41.832.521      1603 26.096 

     Stærri áverkar
b
 

    Sjúkratryggingar Íslands 100 5.323.903      53 100.451 

Heildarkostnaður 
 

47.156.424 
  a

 Áætlaðar kostnaðartölur miðað við 40% greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands. Ekki er hægt að fá sundurliðaðar 

tölur frá Sjúkratryggingadeild. 

b
 Áverkar sem eru þess valdandi að sjúklingur er frá vinnu í 10 daga eða lengur sbr. reglugerð nr. 245/2002 um 

slysatryggingar íþróttafólks. 

 

Rannsókn de Loes (1990) leiddi í ljós að íþróttameiðsl eru 3% af öllum bráðatilvikum á 

Karolinska Sjúkrahúsinu í Stokkhólmi. Íþróttaslys voru orsök 3477 skráðra veikindadaga eða 

1,2% skráðra veikindadaga í Svíþjóð árið 1984. Meðalkostnaður á hverra meiðsla var um 335 

dollarar.  

Cumps og félagar (2008) rannsökuðu tíðni, sem og beinan og óbeinan kostnað vegna 

íþróttameiðsla í Flanders í Belgíu árið 2003. Þeir nýttu sér tryggingaskýrslur til að reikna út tíðni 

íþróttaslysa og taka saman staðsetningu meiðsla. Niðurstöðurnar voru á þann veg að beinn 

útlagður kostnaður vegna flæmskra íþróttaiðkenda var rúmlega 15 milljónir evra, sem er rúmlega 
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0,07% af heildarútgjöldum vegna heilbrigðisþjónustu. Áætlaður óbeinn kostnaður nam hins 

vegar 111,4 milljónum evra eða 3,4% af kostnaði vegna fjarveru frá vinnu. Hæst var 

meiðslatíðnin í handknattleik, um 9%, en lægst í sundi 0,6% af skráðum íþróttameiðslum. Ef litið 

er á einstaka áverka var kostnaðurinn hæstur vegna krossbandaslita eða 1358 evrur á hvern 

áverka en lægstur vegna fótaáverka eða 52 evrur á hvern áverka.   

Forssblad og félagar (2005) rannsökuðu kostnað við skurðaðgerðir á hnjám vegna 

íþróttaslysa hjá keppnisíþróttamönnum í knattspyrnu, innihokkí, handknattleik og íshokkí í 

Stokkhólmi árið 1997. Kostnaður vegna skurðaðgerða við íþróttamennina var samtals 4.884.076 

sænskar krónur (SEK) eða 12,5% af heildarkostnaði vegna hnjáaðgerða í Stokkhólmi og að 

meðalkostnaður vegna hnjáaðgerða á íþróttamönnum værir lágur.. Þeir báru saman mismunandi 

þætti heilbrigðisútgjalda í Stokkhólmi árið 1999 og fundu út að kostnaður vegna hjartasjúkdóma 

var 884 milljónir SEK, 625 milljónir SEK vegna geðrænna sjúkdóma, um 400 milljónir vegna 

bæklunarlækninga og 5 milljónir SEK vegna íþróttameiðsla.  

Þeir de Loes og félagar (2000) rannsökuðu kostnað vegna hnjámeiðsla hjá 14-20 ára 

íþróttamönnum í 12 íþróttagreinum. Þeirra niðurstöður voru á þá leið að meðalkostnaður vegna 

íþróttaslysa stúlkna var 1131 dollarar en 1097 dollarar hjá drengjum. Meðalkostnaður var hæstur 

vegna meiðsla í knattspyrnu hjá konum (1861 dollari) en því næst vegna handknattleiks eða 1655 

dollarar. Hjá drengjum var hæsti meðalkostnaðurinn vegna meiðsla í körfuknattleik (1427 

dollarar) en 1388 dollarar vegna meiðsla í handknattleik.  

Ytterstad (1996) tók saman niðurstöður úr komuskýrslum á sjúkrahús í Harstad í Noregi 

vegna meiðsla í íþróttum. Samantektin spannaði átta ára tímabil. Niðurstöðurnar voru á þann veg 

að 17,2% allra heimsókna á sjúkrahús voru vegna íþróttaslysa og 2/3 hlutar allra íþróttaslysa 

urðu til í hópíþróttum. 
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Rannsóknarspurningar 

 Hvaða meiðsli eru algengust í handknattleik karla á Íslandi? 

 Hvert er hlutfall álagsmeiðsla og bráðra meiðsla? 

 Hver er meiðslatíðnin (meiðsli/1000klst)? 

 Er meiðslatíðni mismunandi eftir liðum? 

 Hver er tíðni algengustu áverka í handknattleik? 

 Er löng fjarvera vegna meiðsla? 

 Er meiðslatíðni mismunandi eftir leikstöðum? 

 Hver er notkun á teipi, spelkum og hitahlífum? 
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2 Aðferð 

 

Þátttakendur 

Í júní 2007, fyrir upphaf æfingatímabils handknattleiksliða, var fjórtán liðum í meistaraflokki 

karla í handknattleik boðin þátttaka í rannsókninni. Val liða var byggt á árangri þeirra á 

Íslandsmóti karla veturinn 2006-2007. Öllum átta liðunum í efstu deild og sex efstu liðunum í 

annarri deild var boðið að taka þátt í rannsókninni. Með þessum hætti náðum við til allra 

meistaraflokksliða á Íslandi þar sem umgjörð liða var með þeim hætti að hægt væri að vinna 

gögn þ.e.a.s. skýrt afmarkaður hópur leikmanna og þátttaka í leikjum. Tvö önnur lið stóðu eftir í 

annarri deild, annað þeirra samansett af frístundaleikmönnum sem æfðu lítið saman og skiptust 

jafnvel á að leika heimaleiki og útileiki til að takmarka ferðakostnað, og svo var unglingalið frá 

félagi úr úrvalsdeild þar sem leikmennirnir æfðu ýmist með því liði, yngri flokki og/eða með 

aðalliði viðkomandi félags. Því var ógerningur að skrásetja iðkun þeirra leikmanna með 

nákvæmum hætti.  

 

Mynd 5. Myndin sýnir rannsóknarferlið frá því að liðum er boðin þátttaka og þar til að lokagögnunum 

hefur verið skilað. 

Júní 2007

14 liðum boðin þátttaka

Júlí 2007

13 lið þiggja boð um 
þátttöku

September 2007

11 lið skila inn 
frumgögnum

Júní 2008

6 lið skila inn 
nothæfum gögnum

5 lið skila ekki inn 
gögnum

2 lið skila ekki inn 
frumgögnum

1 lið hafnar þátttöku



39 

 

Af þeim 14 liðum sem boðin var þátttaka í rannsókninni samþykktu 13 lið að hefja þátttöku. Af 

liðunum 13 sem hófu þátttöku sumarið 2007 þá skiluðu 159 leikmenn frá 11 liðum inn 

frumgögnum. Fram á vorið 2008 heltust svo önnur fimm lið úr lestinni. Ástæðurnar fyrir því 

voru margvíslegar, eitt liðanna leystist upp í frístundalið þar sem leikmenn komu og fóru eftir 

sinni hentisemi og því var enginn möguleiki á að halda utan um mætingar eða meiðsli þess liðs. 

Þrjú lið sáu sig tilneydd til að segja þjálfurum sínum upp störfum meðan á tímabilinu stóð og 

raskaði það allri skráningu. Þrír þjálfarar kváðust einfaldlega hafa klúðrað málunum með 

ómarkvissri skráningu meiðsla og lítilli skráningu mætinga. Eftir stóðu því 6 lið, 4 úr úrvalsdeild 

og 2 úr annarri deild sem skiluðu inn nothæfum gögnum (mynd 5).. 

 

Framkvæmd 

Í upphafi var send inn umsókn til Vísindasiðanefndar og rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 

Að fengnu leyfi Vísindasiðanefndar (VSNb2007060014/03-7) var útbúin mappa fyrir hvert og 

eitt lið sem innihélt þau gögn sem tilheyrðu rannsókninni. Í möppunni voru eftirfarandi skjöl: 

1. Kynningarblað fyrir þátttakendur (fylgiskjal 1) 

2. Upplýst samþykki þátttakenda (fylgiskjal 2) 

3. Spuningalisti um bakgrunn þátttakenda og fyrri meiðsli (fylgiskjal 3) 

4. Spurningalisti um skóbúnað, spelkur, hlífar og teip (fylgiskjal 4) 

5. Áverkaskýrsla (fylgiskjal 5) 

6. Greining áverka (fyrir heilbrigðisstarfsfólk) (fylgiskjal 6) 

7. Listi yfir þátttöku keppenda í æfingum og keppni (fylgiskjal 7) 

Rannsóknin var tvíþætt. Annars vegar afturskyggn þar sem safnað var saman upplýsingum um 

meiðslasögu leikmanna fram að rannsókn og hins vegar framskyggn þar sem safnað var 

upplýsingum um tíðni og eðli áverka frá upphafi undirbúningstímabilsins (20. júlí 2007) og til 

loka keppnistímabilsins (10. maí 2008).  
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Fyrir keppnistímabilið 

Forráðamenn allra 14 félaganna sem haft var samband við í upphafi tóku vel í þátttökuna fyrir 

utan eitt félag, en þar treystu menn sér ekki til þátttöku sökum anna. Að því búnu var farið í 

heimsókn til þeirra þrettán félaga sem samþykktu þátttöku og var haldinn kynningarfundur með 

leikmönnum og þjálfurum þar sem rannsóknin var kynnt munnlega og leikmönnum afhent 

kynningarblað varðandi framkvæmd rannsóknarinnar (Fylgiskjal 1). Einnig var leikmönnum 

afhent blað á fundinum um upplýst samþykki og þeir beðnir um að skila því undirrituðu til 

rannsakenda innan við viku frá fundi (Fylgiskjal 2). Skilyrði fyrir þátttöku leikmanna var að þeir 

undirrituðu upplýst samþykki um að þeir hefðu fengið fullnægjandi upplýsingar um rannsóknina. 

Eftir undirritun upplýsts samþykkis voru öll liðin heimsótt aftur og þátttakendur beðnir um að 

svara lista með grunnspurningum um leikstöðu, aldur, hæð, þyngd, ríkjandi kasthendi, 

leikjafjölda með félags- og landsliðum ásamt meiðslasögu fram að rannsókn (Fylgiskjal 3). 

Jafnframt voru skráðar upplýsingar um tegund og undirtegund skóbúnaðar þátttakenda sem og 

notkun á spelkum, hitahlífum og íþróttateipi á þar til gert skráningarblað (Fylgiskjal 4).  

 

Yfir keppnistímabilið 

Meiðsli á rannsóknartímabilinu voru skráð af þjálfurum og sjúkraþjálfurum og forráðamönnum 

liðanna á stöðluð skráningarblöð þar sem fram komu; dagsetning slyss og dagsetning endurkomu 

til iðkunar, staðsetning og tegund meiðsla, endurtekning meiðsla, orsakir meiðsla (álag/slys), 

hvort meiðslin urðu við æfingar eða í leik, á hvaða undirlagi urðu meiðslin, leikaðstæður þegar 

meiðslin áttu sér stað, var um leikbrot að ræða þegar slysið varð, skóbúnaður og fjarvera frá 

æfingum og leikjum og hvort að notast var við spelkur eða teip sem skipt gæti máli í samhengi 

við tiltekið slys (Fylgiskjal 5). Meiðslum var fylgt eftir með nákvæmri skoðun hjá bæklunarlækni 

eða sjúkraþjálfara og myndgreining notuð ef þörf var á. Nákvæm greining á áverka var skráð á 

sérstakt skráningarblað af heilbrigðisstarfsmanni ef með þufti (Fylgiskjal 6). Þjálfarar eða 

liðsstjórar liðanna voru fengnir til að skrá æfingatíma hvers þátttakanda á þar til gerð 

skráningarblöð ásamt upplýsingum um undirlag og tegund æfingar. Einnig skráðu þeir hvaða 

leikmenn voru í leikmannahópum ef um leik var að ræða (Fylgiskjal 7). Þjálfarar og 

sjúkraþjálfarar liðanna héldu utan um gögnin þar til þau komu í hendur rannsakenda. 

Rannsakandi innheimti gögn frá þjálfurum, liðsstjórum, læknum og sjúkraþjálfurum á um 6-8 
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vikna fresti nema hjá liðunum af landsbyggðinni en sjúkraþjálfarar þeirra liða söfnuðu 

gögnunum í um 10 vikur. Farið var yfir gögnin og frekari upplýsinga leitað ef eitthvað vantaði.  

 

Leikir og leiktími 

Í handknattleik er ekki nákvæm skráning á leiktíma hvers og eins leikmanns nema á stórmótum 

landsliða s.s. Ólympíuleikum, Heimsmeistaramótum og Evrópumótum (Fylgiskjal 8). Því er afar 

erfitt að henda reiður á leiktíma hvers leikmanns fyrir sig. Heildarleiktíminn var því mældur með 

því að margfalda leiktímann (2x30 mín) með leikmannafjölda á vellinum (7) að frádregnum 

tveggja mínúntna brottvísunum. Brottvísanirnar voru fengnar úr rafrænum skýrslum frá 

Handknattleikssambandi Íslands (HSÍ) úr leikjum innanlands og frá Handknattleikssambandi 

Evrópu (EHF) vegna leikja í Meistaradeild Evrópu. Þar sem ekki lágu fyrir gögn um brottvísanir 

úr öllum leikjum sem liðin léku voru reiknuð út meðaltöl brottvísana viðkomandi félags og sá 

mínútufjöldi dreginn frá leiktíma þeirra leikja þar sem fjöldi brottvísana var ekki þekktur. 

Einungis voru taldir þeir leikir sem leiknir voru á vegum aðila undir HSÍ og EHF, lutu reglum 

þeirra varðandi dómgæslu og höfðu vel skilgreind tímamörk. Aðrir leikir s.s. vináttu- og 

æfingaleikir töldust því til hefðbundinna æfinga og voru skráðir með þeim hætti.  

 

Fjarvera frá iðkun 

Sjúkraskýrslurnar sem notast var við í þessari rannsókn eru þróaðar fyrir skráningu meiðsla í 

hópíþróttum og hafa verið notaðar í nokkrum alþjóðlegum knattspyrnumótum (Fuller o.fl. 2006) 

í átta hópíþróttagreinum á ÓL 2004 í Aþenu (Junge o.fl. 2006) og í rannsókn á meiðslum á 

alþjóðlegum stórmótum beggja kynja í handknattleik þ.e. Evrópumóti landsliða, 

Heimsmeistaramóti landsliða og Ólympíuleikum. (Langevoort o.fl. 2006). Í þessari rannsókn 

skilgreindum við meiðsli sem:  

Þeir líkamlegu áverkar sem leikmenn hlutu í keppni eða á æfingu og orsökuðu fjarveru 

frá iðkun. Leikmaður var skilgreindur meiddur þar til hann gat gert allt sem lagt var fyrir 

á æfingu og uppfyllti þær kröfur sem til hans voru gerðar á æfingu eða í leik. 
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Tölfræði 

Notast var við Microsoft Office Excel 2007 við gerð á töflum og myndum. Staðafrávik var 

reiknað á meðaltal aldurs, hæðar, þyngdar, og líkamsþyngdarstuðuls (BMI)  leikmanna. Tími í 

hverjum leik var reiknaður fyrir hvert lið sem tímalengd leikja x fjöldi leikmanna (n=7) að 

frádregnum brottvísunum. Tími á æfingum var reiknaður fyrir hvert lið sem fjöldi æfinga x 

meðallengd æfinga x meðalfjöldi leikmanna á æfingum. Meiðslatíðni var reiknuð sem fjöldi 

meiðsla / 1000 klst. í leik, á æfingum og samanlagt með 95% öryggismörkum (Confidence 

interval). Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft, Redmond WA, USA) og SPSS (PASW 18 

Statistics) (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA) voru notuð til tölfræðiútreikninga. Anova var 

notuð til að reikna út dreifingu á aldri, hæð, þyngd og BMI þátttakenda. Chi square próf með 

Poisson dreifingu var notað til að reikna hugsanlegan mun á algengi meiðsla milli liða. 

Marktektarmörk voru sett við p < 0,05. Við útreikninga á algengi meiðsla eftir leikstöðum var 

fjöldi leikmanna uppreiknaður miðað við 100 leikmenn til að fá sem bestan samanburð og 

lýsandi tölfræði notuð. 
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3 Niðurstöður 

Í þeim 6 liðum sem luku þátttöku í rannsókninni voru samtals 109 leikmenn eða 69% allra 

leikmanna sem skiluðu inn frumgögnum.  Þessir leikmenn skiptust þannig: 17 markverðir, 25 

hornamenn, 52 útileikmenn (skyttur og leikstjórnendur) og 15 línumenn. Leikmenn voru á 

aldursbilinu 17-38 ára og meðalaldurinn 23,6 ár (staðalfrávik ±5,0 ár). Ekki fannst marktækur 

aldursmunur eftir leikstöðum. Ef litið er á líkamlegt atgervi eftir leikstöðum kemur í ljós að 

hornamenn voru marktækt lágvaxnari og léttari en aðrir leikmenn á vellinum (p < 0,001) og 

línumenn höfðu marktækt hærri gildi BMI heldur en hornamenn (p = 0,002) og útileikmenn (p = 

0,036)(Tafla 5). 

 

Tafla 5. Meðaltalstölur yfir aldur, hæð, þyngd og BMI gildi þátttakenda ásamt staðalfráviki. 

 
Aldur (ár) Hæð (cm) Þyngd (kg) BMI (kg/m2) 

Meðaltal 23,6 ±5,0 187,9 ±6,7 90,3 ±10,0 25,2 ±3,2 
 
Markverðir 25,5 ±6,3 190,7 ±6,2 92,2 ±9,8 25,4 ±2,5 

Hornamenn 23,3 ±4,8 181,8 ±4,2a 80,9 ±6,7a 24,5 ±1,8 

Útileikmenn 22,8 ±4,5 189,6 ±5,5 91,3 ±7,9 25,4 ±1,9 

Línumenn 22,8 ±4,9 190,5 ±6,1 99,9 ±10,5 27,5 ±2,1b 
a
 Marktækt minna miðað við leikmenn í öðrum leikstöðum (p < 0,001). 

b
 Marktækt hærra en hornamenn (p = 0,002) og útileikmenn (p = 0,036). 

 

Á keppnistímabilinu 2007-2008 voru alls skráð 86 meiðsli hjá liðunum sex sem luku þátttöku í 

rannsókninni.  Eins og sjá má á samtölu áverka í töflu 6 þá var hlutfall meiðsla hæst á neðri 

útlimum eða 60,5%. Næst á eftir var hlutfall meiðsla á bol 22,1%, þá á efri útlimum 12,8% og 

loks voru 4,7% meiðslanna á höfði og hálsi.  

Ef skoðaðir eru áverkar af völdum slysa má sjá að 73,6% þeirra verða á neðri útlimum og ber 

hlutfall hnjámeiðsla þar hæst eða 26,4% og ökklameiðsli fylgja í kjölfarið með 18,9% og meiðsli 

á fótum/tám eru 15,1% tilfella.  

Af álagsmeiðslunum er hlutfall áverka á mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind hæst eða 33,3% og á 

öxlum og hnjám 21,2% hvort um sig. 
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Tafla 6. Heildarfjöldi og hlutfall meiðsla skipt eftir líkamshlutum og eðli áverka. 

 

Slys  Álagsmeiðsli  Samtala  

 

Fjöldi %  Fjöldi %  Fjöldi % 

Höfuð, háls  3 5,7   1 3,0   4 4,7 

Bolur  8 15,1   11 33,3   19 22,1 

Bringubein/rif/brjóstbak  3 5,7   0 0,0   3 3,4 

Kviður  1 1,9   0 0,0   1 1,1 

Mjóbak/spjaldhr/grind  4  7,5   11 33,3   15 17,2 

Efri útlimir  3  5,7   8 24,2   11 12,8 

Axlir  1  1,9   7 21,2   8 9,3 

Handleggir  0  0,0   1 3,0   1 1,2 

Olnbogi  0  0,0   0 0,0   0 0,0 

Hendur/Fingur  2  3,8   0 0,0   2 2,3 

Neðri útlimir  39  73,6   13 39,4   52 60,5 

Mjaðmir/nári  3  5,7   3 9,1   6 7,0 

Læri  3  5,7   0 0,0   3 3,5 

Hné  14  26,4   7 21,2   21 24,4 

Fótleggir  1  1,9   1 3,0   2 2,3 

Ökkli  10  18,9   0 0,0   10 11,6 

Fótur/Tær  8  15,1   2 6,1   10 11,6 

Samtals  53 100   33 100   86 100 

 

 

Tegundir áverka 

Af áverkunum 86 voru 33 (38,4%) álagsmeiðsli en 53 (61,6%) áverkar vegna slysa. Alls mátti 

rekja 18 (34%) þeirra áverka sem urðu vegna slysa vegna snertingar við andstæðing en 34 

áverkar (64,2%) urðu án snertingar og einn áverki (1,8%) var vegna áreksturs við boltann.  

Ástæðurnar sem gefnar voru upp vegna slysa án snertingar voru; lending 13 (38,2%), 

gabbhreyfing 11 (32,4%), misstig 5 (14,7%) og markmannshreyfing 5 (14,7%). 

Eins og sjá má á töflu 7 hér að neðan voru meiðsli sem tengjast vöðvum, vöðvafestum og 

liðböndum mjög stór hluti af þeim meiðslum sem leikmennirnir urðu fyrir eða 66,3%. Liðþófa- 

og brjóskáverkar voru einnig nokkuð algengir sem og beinbrot. 
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Tafla 7. Tegundir áverka, fjöldi og hundraðshlutfall. 

Tegund áverka Fjöldi % 

Liðbandaáverkar  22 25,6 

Sinaáverkar/festumein  21 24,4 

Vöðvaáverkar  14 16,3 

Liðþófa- /brjóskáverkar  8 9,3 

Beinbrot  7 8,1 

Annað  2 2,3 

Skurðir  1 1,2 

Aðrir beinaáverkar  1 1,2 

Heilahristingur  1 1,2 

Samtals  86 100 

 

 

Greining meiðsla 

Hvað varðar greiningu á einstaka meiðslum má sjá að á hnjám voru flestar greiningar á 

hopparahné (Jumper´s knee) (6), því næst koma áverkar á innra liðbandi, meiðsli á fremra 

krossbandi, og liðþófaáverkar fjögur hvert. Því næst voru mar í beini/brjóski (2) og slitbreytingar 

(1). Greining áverka á mjóbaki og mjaðmargind voru algengastir á spjaldhryggjarsvæði (8), því 

næst kom bakverkur (4), útbunganir/brjósklos í tvö skipti og álagsbrestir í liðbogum 

(spondylolysis) í einu tilviki. Ökklameiðslin voru í langflestum tilfellum tognanir á utanverðum 

ökkla (9) og í einu tilviki var um brot á völubeini að ræða. Axlarmeinin voru í flestum tilfellum 

ofhreyfanleiki og klemmueinkenni eða í þrjú skipti hvor áverki og í tvö skipti var um að ræða 

festumein. 
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Meiðslatíðni í handknattleik karla á Íslandi 

Eins og sjá má á töflu 8 léku félögin samtals í 1465 klst. á tímabilinu. Leikir á vegum HSÍ og 

EHF voru 1241 klst. en aðrir leikir voru 224 klst. Félögin skráðu meiðsli á bilinu 0-8 meiðsli yfir 

tímabilið. Í leikjunum voru því skráð 22 meiðsli sem gera 15,0 meiðsli á hverjar 1000 leiknar 

klst. (CI; 9,4-22,7).  

 

Tafla 8. Tími í leikjum, fjöldi meiðsla og tíðni á hverjar 1000 klst. ásamt efri og neðri öryggismörkum 

(Confidence interval). 

Lið 
HSÍ/EHF 

leikir(klst.) 
Æf leikir 

(klst.) 
Leiknar 

klst. Fjöldi -95%CL +95%CL 
M/1000 

klst. -95%CL +95%CL 

1 164 42 206 5 1,6 11,7 24,3 7,9 56,7 

2 148 21 169 0 0,0 3,7 0,0 0,0 21,9 

3 228 70 298 8 3,5 15,8 26,9 11,6 53,0 

4 214 49 263 2 0,2 7,2 7,6 0,9 27,5 

5 254 0 254 5 1,6 11,7 19,7 6,4 45,9 

6 234 42 276 2 0,2 7,2 7,2 0,9 26,2 

Samt. 1241 224 1465 22 13,8 33,3 15,0 9,4 22,7 

 

Leikmennirnir 109 æfðu í 29.272 klst. að frádregnum fjarvistum. Meiðsli liðanna á æfingum 

dreifðust frá því að vera fimm skráð meiðsli og upp í 17. Samanlagt voru skráð 64 meiðsli á 

æfingunum sem gera 2,2 meiðsli á hverjar 1000 æfðar klst. (CI; 1,7-2,8)(tafla 9).  

 

Tafla 9. Tiðni meiðsla við æfingar, meiðsli á hverjar 1000 klst. ásamt efri og neðri öryggismörkum 

(Confidence interval). 

Lið 
Æfðar 
klst. Fjöldi -95%CL +95%CL 

M/1000 
klst. -95%CL +95%CL 

1 5546 13 6,9 22,2 2,3 1,2 4,0 

2 4975 17 9,9 27,2 3,4 2,0 5,5 

3 4472 9 4,1 17,1 2,0 0,9 3,8 

4 5585 9 4,1 17,1 1,6 0,7 3,1 

5 4749 11 5,5 19,7 2,5 1,2 4,1 

6 3946 5 1,6 11,7 1,3 0,4 3,0 

 Samtals 29272 64 49,3 81,7 2,2 1,7 2,8 
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Eins og sjá má í töflu 10 var samanlagður tími félaganna við æfingar og keppni 30.737 klst. 

Meiðsli hjá hverju liði voru á bilinu 7-18, eða 86 alls og samanlögð meiðslatíðni yfir tímabilið 

var 2,8 meiðsli á hverjar 1000 klst. (CI; 2,2-3,8,). Ekkert félaganna skar sig marktækt úr varðandi 

fjölda meiðsla (p = 0,34).  

 

 

Tafla 10. Samanlagður tími í leikjum og á æfingum, fjöldi meiðsla og tíðni meiðsla á hverjar 1000 klst. 

ásamt efri og neðri öryggismörkum (Confidence interval). 

Lið 
Iðkun í 

klst. Fjöldi -95%CL +95%CL 
M/1000 

klst. -95%CL +95%CL 

1 5751 18 10,7 28,4 3,1 1,8 4,9 

2 5144 17 9,9 27,2 3,3 1,9 5,3 

3 4770 17 9,9 27,2 3,6 2,0 5,6 

4 5848 11 5,5 19,7 1,9 0,9 3,3 

5 5003 16 9,1 26,0 3,2 1,8 5,1 

6 4222 7 2,8 14,4 1,7 0,7 3,4 

 Samtals 30737 86 68,8 106,2 2,8 2,2 3,4 

 

Ef litið er á töflu 11 má sjá að hæsta tíðni einstaka áverka við æfingar er á hnjám eða og 

mjóbakssvæði eða í 0,5/1000 klst. tilfella. Í leikjum er hins vegar mest hætta á að slasast á hné 

eða 4,1/1000 klst. Hvað varðar heildartíðni áverka eru mestar líkur á að slasast á hné eða í 

0,7/1000 klst. og mjóbaki í 0,5/1000 klst. 

 

Tafla 11. Tíðni algengustu meiðsla í rannsókninni miðað við iðkaðar klukkustundir ásamt 

öryggismörkum (Confidence interval). 

  Æfingar Leikir Heild 

  
M/1000 

klst. -CL 95% +CL 95% 
M/1000 

klst. -CL 95% +CL 95% 
M/1000 

klst. -CL 95% +CL 95% 

Fótur/tær 0,2 0,1 0,4 2,0 0,4 6,0 0,3 0,2 0,6 

Ökklar 0,2 0,1 0,4 2,7 0,7 7,0 0,3 0,2 0,6 

Hné 0,5 0,3 0,8 4,1 1,5 8,9 0,7 0,4 1,0 

Nári 0,1 0,0 0,3 1,4 0,2 4,9 0,2 0,1 0,4 

Mjóbakssvæði
a 0,5 0,3 0,8 0,7 0,0 3,8 0,5 0,3 0,8 

Axlir 0,2 0,1 0,4 0,7 0,0 3,8 0,3 0,1 0,5 
a
Mjóbakssvæði = Mjóbak/spjaldhryggur/mjaðmagrind. 
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Fjarvera vegna meiðsla 

Fjarvera leikmanna frá æfingum og keppni spannaði frá einum degi upp í rúmlega 6 mánuði. 

Eins og sjá má á mynd 6 er lægst hlutfall þeirra meiðsla sem orsaka stutta fjarveru (1-3 daga), en 

rúmlega tvöfalt fleiri meiðsli voru skráð þar sem leikmenn voru frá í 8-30 daga.  

 

 

Mynd 6. Tímalengd fjarveru frá iðkun vegna meiðsla ásamt 95% öryggismörkum (confidence interval). 

 

 

Meiðsli eftir mismunandi leikstöðum 

Ef litið er á mynd 7 að neðan kemur í ljós að útileikmenn hafa hæstu meiðslatíðni allra 

leikmanna. Þeir eru jafnframt með hærra hlutfall áverka vegna slysa heldur en álagsmeiðsla. 

Markverðir hafa lægstu meiðslatíðnina og er eini hópurinn sem hefur hærri tíðni álagsmeiðsla en 

slysa. Hjá hornamönnum er hlutfallið á milli álagsmeiðsla og slysa jafnt. Línumenn hafa 

einungis skráða áverka vegna slysa. 
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Mynd 7. Hlutfallsleg dreifing slysa, álagsmeiðsla og heildarfjöldi meiðsla eftir mismunandi leikstöðum 

miðað við 100 leikmenn ásamt 95% öryggismörkum (confidence interval).  

 

Meiðsli eftir leikstöðu og alvarleika 

Á mynd 8 sést að markverðir skera sig úr hvað varðar fjölda meiðsla sem orsakar fjarveru lengur 

en 30 daga. Þeir hafa aftur á móti lágt hlutfall annarra áverka. Meðal hornamanna eru meiðsli 

sem orsaka fjarveru frá 8-30 daga algengust. Meiðsli, sem orsaka fjarveru í 4-7 daga, eru 

algengust meðal útileikmanna og línumenn hljóta gjarnan áverka sem halda þeim frá iðkun í viku 

og lengur. 
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Mynd 8. Samanburður meiðsla eftir leikstöðum og alvarleika miðað við 100 leikmenn ásamt 95% 

öryggismörkum (confidence interval).  

 

Notkun á spelkum, hitahlífum og teipi 

Eins og sjá má á töflu 12 hér að neðan er notkun á hjálpartækjum nokkuð algeng meðal íslenskra 

handknattleiksmanna. Við athugun á spelkunotkun kemur í ljós að 22,4% leikmanna nota spelkur 

á ökkla við æfingar eða keppni, 4,7% á fingur og 3,5% á hné. Ef skoðuð er notkun á hitahlífum 

má sjá að algengt er að leikmenn noti nárabuxur og bakbelti við handboltaiðkun. Einnig er mikil 

notkun á hné- og olnbogahlífum, en auk hitamyndunar undan hlífinni sjálfri eru púðar á þeim 

hlífum sem verja leikmenn við höggum á liðina. Teipnotkun er algeng á fingur, en 28,2% 

leikmanna teipa á sér fingurna við iðkun. Teipingar eru einnig notaðar í nokkru mæli við aðra 

liði eins og á hné, úlnliði og á ökkla.  

 

Tafla 12. Notkun á spelkum, hitahlífum og teipi hlutfall af heildarfjölda þátttakenda. 

Hjálpartæki Ökkli Hné Nári Axlir Olnbogi Úlnliður Fingur Bak Annað 

Spelkur 22,4% 3,5%       1,2% 4,7%   1,2% 

Hitahlífar   15,3% 21,2% 5,9% 5,9%     7,1%   

Teip 5,9% 10,6%   2,4% 2,4% 9,4% 28,2%   2,4% 
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4 Umræður 

 

Heildarmeiðslatíðnin hjá þeim liðum sem þátt tóku í rannsókninni á keppnistímabilinu 2007-

2008 var 2,8 meiðsli/1000 klst. Tíðnin var 15,0 meiðsli /1000 klst. í keppni og 2,2 meiðsli/1000 

klst. við æfingar. Algengustu meiðslin voru á hnjám eða í 24,4% tilfella og því næst á 

mjóbakssvæði í 17,2% tilfella. Ökklameiðsli voru 11,6% tilfella sem og á fótum/tám og 

axlarmeiðsli voru 9,3% meiðslanna. Algengustu áverkarnir vegna slysa voru á hnjám (26,4%) og 

á ökklum (18,9%). Af álagsmeiðslum bar hæst meiðsli á mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind eða 

33,3%, þar á eftir á öxlum (21,2%) og hnjám (21,2%). Algengasta lengd fjarveru var á bilinu 8-

30 dagar og voru útileikmenn með flest skráð meiðsli. Markverðir voru með fæst skráð meiðsli 

en hlutu hins vegar hlutfallslega flesta áverka sem orsökuðu lengsta fjarveru. Notkun á spelkum, 

teipi og hitahlífum er talsverð í íslenskum handknattleik. Mest er notkunin á hnjám og ökklum. 

Er það í samræmi við skráða meiðslatíðni, á þeim liðum. Einnig er mikið notað af nárabuxum og 

bakbeltum sem og teipi og spelkum á fingur. 

 

Meiðsli í leikjum 

Í samanburði við aðrar rannsóknir má sjá að meiðslatíðni í keppni hjá íslenskum 

handknattleiksmönnum sambærileg eða örlítið hærri en í rannsókn Nielsen og Yde (1988), 

13,3/1000 klst. og Seil og félaga (1998) 14,3/1000 klst. en mun hærri en í rannsókn Olsen og 

félaga (2005), 9,9/1000 klst. Hugsanlegt er að munurinn liggi í skráningarforminu en Olsen og 

félagar (2005) voru að bera saman mismunandi skráningarform meiðsla, annars vegar skýrslur 

frá tímavörðum leikja, og hins vegar frá þjálfurum. Erfitt hefur verið að fylgjast með framvindu 

skýrslugerða sem og skilum þeirra innan félaganna. Að auki ber að hafa í huga að þátttakendur í 

rannsókn Olsen og félaga (2005) voru 17 ára unglingar, þannig að líklegt verður að teljast að 

æfingaálag og færni sé ekki sú sama og hjá þátttakendum í okkar rannsókn. Rannsókn 

Langevoort og félaga (2006) sýndi meðaltalstölur yfir meiðslatíðni á stórmótum um 27 

meiðsli/1000 klst. og hjá körlunum á bilinu 30-40 meiðsli/1000 klst. Þetta eru afar háar tölur en 

þess ber að geta að á slíkum mótum er leikið ýmist daglega eða annan hvern dag þannig að álag 

er þáttur sem getur mögulega haft áhrif. Ætla skráning á stórmótum sé nákvæmari (Viðauki 2) 
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heldur en í landsmótum félagsliða svo ekki sé nú minnst á fjölliðamót barna og unglinga og má 

reikna með betri eftirfylgni til að ná öllum smáu meiðslunum. Seil og félagar (1998) gátu þess að 

ákveðin tilhneiging væri til hærri meiðslatíðni með aukinni færni (p = 0,059) og á æfingum var 

meiðslatíðni marktækt hærri í efri deildinni (p = 0,05). Þar sem að þátttakendur í okkar rannsókn 

eru úr liðum í tveimur efstu deildum karla og sum þeirra að leika með góðum árangri í 

Evrópukeppnum má draga þá ályktun að færni þeirra sé meiri heldur en þátttakenda í flestum 

þeim rannsóknum sem við höfum til viðmiðunar.  

Líklegt er að margir þættir séu þess valdandi að tíðni meiðsla er mun hærri í keppni en á 

æfingum. Ljóst er að í keppni þá leggja leikmenn sig alla fram til að ná sigri. Mikil snerpa og 

kröftug átök einkenna handknattleik og eins og sjá má í rannsókn Gorostiaga og félaga (2004) 

eru kröftugir leikmenn með mikinn vöðvamassa taldir líklegri til afreka í handknattleik og kemur 

það heim og saman við marga leikmenn sem þátt tóku í þessari rannsókn. Samkvæmt rannsókn 

Kounalakis og félaga (2008) hafa afreksmenn í handknattleik mjög mikla getu til loftfirrtrar 

vinnu í efri útlimum. Út frá niðurstöðum þeirra ásamt því að líta á breytingar á markaskorun í 

landsleikjum A landsliðs karla og í efstu deild karla yfir 20 ára tímabil (1989-2009) (sjá mynd 1), 

má álykta að mikill og sívaxandi hraði og snerpa einkenni nútíma handknattleik og auki tíðni 

áverka, ekki síst með tíðum árekstrum þungra og öflugra leikmanna.  

Mæling leiktímans er mikilvægur þáttur í að skapa háa meiðslatíðni í leikjum, 

samanborið við æfingar, þar sem leikklukkan gengur sjaldnast ef knötturinn fer úr leik og er 

jafnan stöðvuð ef tafir verða á framkvæmd leiksins. Þannig er nýting leiktímans er betri í keppni 

en við æfingar. 

 

Meiðsli við æfingar 

Meiðslatíðnin við æfingar er mun lægri en í keppni eins og tíðkast sérstaklega í íþróttum þar sem 

mikið er um návígi. Meiðslatíðnin á æfingum hjá íslenskum handknattleiksmönnum (2,2/1000 

klst.) er svipuð og í rannsókn Nielsen og Yde (1988)( 2,4/1000 klst.). En samanborið við Seil og 

félaga (1998) 0,6/1000 klst. og Olsen og félaga (2005) 0,6/1000 klst. er meiðslatíðni þeirra á 

æfingum mun lægri (sjá töflu 1). Hvað varðar rannsókn Olsen og félaga (2005) er líklegt að 

skráningarformið hafi áhrif, en þjálfarar áttu að skrá áverkana án mikillar eftirfylgni. Þar að auki 

var um yngri leikmenn að ræða, sem hugsanlega gæti haft áhrif. Í rannsókn Seil og félaga (1998) 
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er spurning um hvert álagið sé á leikmönnum hjá liðum í 3. og 4. deild, hvað varðar ákefð á 

æfingum og eins er umfang æfinga mun minna hjá þeim þátttakendum (Meðalæfingatími hvers 

liðs á ári í rannsókn Seil og félaga (1998) var 2188 klst. á móti 4878 klst. í okkar rannsókn).  

Athyglisvert er að skoða niðurstöður rannsóknar Hootman og félaga (2007) þar sem sjá 

má að meiðslatíðni við æfingar í 15 íþróttagreinum er undantekningalaust á bilinu 2-5 

meiðsli/1000 klst (meðaltal 4,0/1000 klst.) algerlega óháð meiðslatíðninni í keppni. Meira að 

segja meðal atvinnumanna í breskum ruðningi (rugby) þar sem meiðslatíðnin er 91/1000 klst. í 

keppni (Brooks o.fl. 2005
a
), eru meiðsli á æfingum einungis í kringum 2/1000 klst. (Brooks o.fl. 

2005
b
). Telja má að minna álag á æfingum en í leikjum valdi því að meiðslatíðni á æfingum sé 

lægri en í leikjum. Æfingar samanstanda t.d. af mismundandi þrekæfingum, lyftingum, 

teygjuæfingum, liðleikaæfingum og leikfræðilegum æfingum við vítateiginn svo eitthvað sé 

nefnt og hafa sennilega minni áhættu í för með sér en leikur gegn mótherja. Innan hverrar 

æfingar er svo óhjákvæmilega einhver tími sem fer í hvíld þegar skipt er milli æfinga, skipt er 

upp í hópa, skipulagi er skipulagi á æfingunni, kennt eða farið yfir æfingar og almenna leikfræði. 

Allir þessir þættir geta skýrt að hluta til af hverju meiðslatíðni er lægri á æfingum heldur en í 

leikjum, þ.e. meiri tími, hlé og hvíld. Eins er ljóst að flestir leikmenn sleppa því að fara í tvísýn 

návígi um boltann á æfingum og sleppa þá líka mótherjanum í stað þess að taka áhættuna á að 

slasa sig og liðsfélagana. 

 

Tíðni helstu meiðsla í handknattleik karla á Íslandi 

Ef að litið er á töflu 11 sést að meiðslatíðnin er hæst í hnjám miðað við 1000 iðkaðar 

klukkustundir í leikjum og á æfingum samanlagt. Næst á eftir koma meiðsli í 

mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind, ökklum og öxlum. Hæsta tíðni meiðsla á æfingum er á hnjám 

og mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind. Við athugun á áverkum í leikjum kemur glögglega í ljós 

hve hnjámeiðsli eru tíð og eins meiðsli á ökklum og fótum. Það kemur ekki mikið á óvart ef litið 

er á hlutfall meiðsla á neðri útlimum og staðfestir það mikla álag á hné, ökkla og fætur sem fylgir 

nútíma handknattleik. Tíðni meiðsla á mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmasvæði er hins vegar 

hlutfallslega lág í leikjum miðað við önnur meiðsli. Í töflu 6 má einnig sjá að stærstur hluti 

meiðsla í mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind eru álagsmeiðsli. Hlutfallslega há meiðslatíðni á 

mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind á æfingum en lág í leikjum vekur mann til umhugsunar um 
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það hvort að aðrar æfingar heldur en þær leiklíku séu valdar að þessum meiðslum en talsvert 

meiri tími fer í æfingar heldur en keppnir (20 klst. við æfingar á móti 1 klst. í keppni). Hvað sem 

öllu líður má ljóst vera að tiðni álagsmeiðsla á mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind hjá íslenskum 

handknattleiksmönnum er tilefni til frekari rannsókna.  

Engar rannsóknir hafa áður verið birtar varðandi tiðni einstakra áverka í handknattleik 

sem hlutfall af æfðum og/eða leiknum klukkustundum. Þessi aðferð hefur hins vegar verið 

talsvert notuð í knattspyrnu eins og t.d. í rannsóknum Árna Árnasonar og félaga (1996; 2004). 

Þessi aðferð gefur glöggan samanburð á meiðslatðini milli líkamshluta og með skiptingu á milli 

æfinga og leikja er varpað enn skýrara ljósi á orsakir meiðsla. Þar sem þessi aðferð tekur tillit til 

ástundunar í íþróttinni er einnig hægt að nota hana til að bera saman meiðslatíðni á milli landa og 

deilda þar sem æfinga- og leikjaálag er breytilegt, svo og á milli íþróttagreina. 

 

Hvaða meiðsli eru algengust í handknattleik karla á  Íslandi? 

Ef að skoðaðar eru samtölur meiðsla í rannsókninni má sjá að hlutfall áverka er hæst á neðri 

útlimum eða 60,5%. Það hlutfall er ívið hærra en niðurstöður hliðstæðra rannsókna (tafla 3) en 

þar má þó sjá að hlutfallið er jafnan hæst á neðri útlimum, frá 50-58% (Nielsen og Yde (1988), 

Yde og Nielsen 1990; Dirx o.fl. 1992; Seil o.fl. 1998; Reckling o.fl. 2003; Olsen o.fl. 2006; 

Langevoort o.fl. 2006). Hins vegar er í þessari rannsókn lægra hlutfall áverka á efri útlimum 

(12,8%) en í sambærilegum rannsóknum, sem kemur nokkuð á óvart. Í öðrum rannsóknum er 

algengt að sjá þriðjung meiðslanna á efri útlimum. Í þeim rannsóknum sem við höfum til 

hliðsjónar eru þeir sem þátt tóku í rannsókn Seil og félaga (1998) úr 3. og 4. deild í Þýskalandi 

og ýmsar rannsóknir innihalda niðurstöður frá börnum og unglingum (sjá töflu 3). Þó ber að 

skoða samantekt Langevoort og félaga (2006) en þar er hlutfall meiðsla á efri útlimum 19% mun 

nær því sem sést í þessari rannsókn. Hugsanlega á færni í handknattleik átt þátt í þessum mun 

milli rannsókna á þann veg að minna sé um áverka á fingrum þar sem griptækni sé betri og eins 

hvort að klaufaleg brot á leikmanni, sem er kominn framhjá varnarmanni, þegar gripið er aftan í 

skothendi, eigi sér síður stað hjá liðum með betri færni. Atvinnumenn í íþróttinni eru flestir 

meðvitaðir um að slík leikbrot geta endað atvinnuferil leikmanna. Líklegt er einnig að leikmenn, 

sem framkvæma slík brot, verði úthrópaðir í sportinu, jafnt hjá samherjum sem andstæðingum. 
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Eins má álykta sem svo að með auknu getustigi leikmanna fylgi hæfari dómarar sem gæti leitt til 

færri alvarlegri brota.  

Það sem vekur sérstaka athygli í þessari rannsókn er hátt hlutfall áverka á bol (22,1%), og 

þá sérstaklega á mjóbaki/spjaldrygg/mjaðmagrind eða 17,2% allra áverka. Þessi meiðslatíðni er 

mun hærri en í flestum þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði ( sjá töflu 3). Það 

er helst í rannsókn Langevoort og félaga (2006) þar sem hlutfall áverka á bol er 11% og Olsen og 

félaga (2006), þar sem hlutfallið er 10%, sem komast í hálfkvisti við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Það vekur upp spurningar varðandi grunnundirbúning leikmanna fyrir þessa 

átakaíþrótt. Ef litið er á meðalaldur þátttakenda þá er hann 23,6 ár sem verður að teljast nokkuð 

ungt ef miðað er við aldur atvinnumannaliðs úr rannsókn Gorostiaga og félaga (2005) en þar er 

meðalaldur liðsins 31 ár. Því má leiða að því hugann hvort leikmenn séu teknir of ungir og 

óharðnaðir inn í mikið æfinga- og keppnisálag án nægilega mikils stöðugleika við hryggsúluna 

sem gerir leikmenn útsetta fyrir meiðslum á baki. 

 

Áverkar vegna slysa 

Hlutfall slysa er hæst á hnjám og ökklum og er það í samræmi við flestar aðrar rannsóknir á 

meiðslum í handknattleik (Dirx o.fl. 1992; Seil o.fl. 1998; Reckling o.fl. 2003; Langevoort o.fl. 

2006). Mikið álag er á neðri útlimi í gabbhreyfingum, hraða- og stefnubreytingum og hoppum 

auk þess sem að mikið er um að leikmenn lendi í því að hremma hvern annan, ýta til og hreyfa 

sig til þess að verða fyrir hlaupaleiðum andstæðingsins og hindra þannig sóknaraðgerðir þeirra. 

Það kemur því ekki mikið á óvart hversu útsettir hnjá- og ökklaliðir eru fyrir meiðslum. Hluti 

hnjááverkanna sem skráðir eru í rannsókninni eru þess eðlis að um varanlegan skaða er að ræða 

(krossbönd, liðþófar, brjóskskemmdir) þannig að einstaklingar eiga á hættu skerðingu á 

lífsgæðum eftir að keppnisferli lýkur vegna óþæginda og svo ekki sé minnst á tilheyrandi 

kostnað fyrir einstaklinga og samfélagið. Ýmsir vísindamenn hafa af því vaxandi áhyggjur hve 

mikil aukning hefur orðið á krossbandaslitum hjá konum á undanförnum árum (Bahr, 2001). 

Síðustu ár hafa margar rannsóknir verið gerðar þar sem inngrip í formi forvarnaræfinga hafa 

verið lögð fyrir til að sporna gegn hárri meiðslatíðni á hnjám og ökklum (Wedderkopp o.fl. 1999; 

Myklebust o.fl. 2003; Olsen o.fl. 2006). Niðurstöðurnar hafa sýnt að líklega sé hægt að lækka 

tíðni áverka á neðri útlimum með yfirgripsmiklum æfingum sem bætt hefur verið inn í 
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upphitunaræfingar íþróttamanna. Það er hins vegar háð því að þjálfarar liða séu meðvitaðir um 

gildi slíkra æfinga og að leikmenn komi sér upp ákveðnu verklagi við upphitun þar sem slíkar 

æfingar eru gerðar. Ökklameiðsli eru víðast hvar algengustu eða næst algengustu meiðslin í 

íþróttum líkt og í þessari rannsókn. Þar eru langalgengustu meiðslin liðbandatognanir á 

utanverðum ökklum. Liðbandameiðsli á ökkla eru um 15% allra meiðsla í íþróttum samkvæmt 

rannsókn Hootman og félaga (2007).  

Meiðsli á fótum/tám eru líka stór hluti slysa. Leikmenn eru að lenda misvel eftir að hafa 

hoppað upp undir pressu frá andstæðingi og misst jafnvægið í loftinu. Eins og sjá má í töflu 6 eru 

leikmenn þungir og stórir og miklir kraftar sem verka á fætur og tær í gabbhreyfingum og 

hoppum ásamt því að högg og áverkar þar sem stigið er á fætur leikmanna í návígum. 

Gabbhreyfingarnar eru einnig líklegar til að orsaka meiðsli á nára, ekki síst ef að varnarmaður 

nær að hremma sóknarmanninn og fylgja honum eftir í hreyfingunni. Aydog og fél. (2005) fundu 

út í rannsókn sinni á hæð ristarboga meðal iðkenda í fimm íþróttagreinum að ristarbogar 

handknattleiksmanna er marktækt lægri á báðum fótum en hjá viðmiðunarhópi (AI index; hægri; 

44,86 móti 55,77, vinstri; 41,99 móti 53,73: p = 0,049) en slíkt gefur vísbendingar um hversu 

mikið álag er á fætur handknattleiksmanna við iðkun. 

Nokkuð er um meiðsli vegna þungra högga sem verða í návígum milli leikmanna. 

Blæðing inn í lærvöðva verður oft þegar leikmaður rekur hné í lærið á andstæðingi sínum. Einnig 

finnast maráverkar á bol og rifjum vegna högga og olnbogaskota sem stundum leiða til rifbrota. 

Einungis einn áverki var skráður vegna slyss á öxl sem er lítið miðað við erlendar rannsóknir 

(Seil o.fl. 1998, 15%; Olsen o.fl. 2006, 7% ). Þetta bendir til þess að í íslenskum handknattleik sé 

lítið um leikbrot þar sem gripið er í skothendi leikmanna við markskot. 

 

Álagsmeiðsli 

Það sem mesta athygli vekur þegar litið er á algengi álagsmeiðsla (tafla 6) er hversu hátt hlutfall 

álagsáverka er á mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind (33,3%). Áverkarnir voru allt frá vægum 

mjóbakseinkennum yfir í liðþófavandamál og álagsbrot með tilheyrandi fjarveru frá iðkun. Til 

samanburðar eru niðurstöður Seil og félaga (1998) en þar sést að 17% álagsmeiðsla eru á 

mjóbakssvæði. Aðrar rannsóknir skrá lítið sem ekkert af slíkum meiðslum. Ef litið er til ungs 
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aldurs þátttakenda og mikilla líkamsburða (tafla 5) vekur það upp spurningar um hvort 

handknattleiksmenn á Íslandi fari of ungir í ákafa styrktarþjálfun án þess að hafa öðlast 

nægilegan stöðugleika og hreyfistjórn í hrygg eða náð tökum á grunntækni í lyftingum, en þekkt 

er að lyftingar eru stór þáttur á undirbúningstímabili handknattleiksliða. Samkvæmt niðurstöðum 

Gorostiaga og félaga (2005) er vöðvamassi og afl mikilvægir þættir til að auka getu í 

handknattleik. Eins er mögulegt að leikmenn komi mjög ungir inn í aðallið félaganna og fari þar 

að æfa stíft ásamt því að æfa og spila af fullum krafti með sínum aldursflokki og jafnvel tveimur 

yngri aldursflokkum. Ennfremur væri áhugavert að skoða liðleika handknattleiksmanna því að 

vöðvastyttingar í neðri útlimum ásamt framdregnum öxlum og vöðvastyttingum brjóstvöðva geta 

aukið álag á mjóbakssvæði. Ljóst er að þessar niðurstöður eru tilefni til frekari rannsókna.  

Talsvert er um álagsáverka á hnjám og öxlum sem ekki kemur á óvart ef mið er tekið af 

þeim kröfum sem íþróttin gerir til leikmanna. Hnjááverkar eins og hopparahné (Jumper´s knee, 

infrapatellar tendinosis) er algengt meðal þátttakenda. Þessi meiðsli orsakast oft af tíðum 

hoppum, sem og stefnubreytingum við gabbhreyfingar. Álagseinkenni í hnjám er þekkt 

vandamál í greinum þar sem hoppað er mikið (Seil o.fl. 1998; Reeser o.fl. 2006). Þetta vekur upp 

þá spurningu hvort að skortur sé á æfingum hjá handknattleiksmönnum sem miða að því að 

þjálfa upp og aðlaga sinar og festur að því mikla álagi sem tíð hopp og lendingar hafa í för með 

sér. 

Álagsmeiðsli í öxlum eru algengur fylgikvilli meðal handknattleiksmanna. Meðal 

handknattleiksmaður er talinn kasta bolta um 48.000 sinnum á ári (Langevoort o.fl. 1996). Það er 

því ljóst að smávægileg meiðsli í liðpoka og sinum axlarinnar geta orðið kveikjan að 

álagsmeiðslum. Þar að auki er algengt meðal handknattleiksmanna að lyfta mjög mikið 

bekkpressu til að styrkja brjóstvöðvana en samkvæmt Marques og félögum (2007) hefur 

hámarksstyrkur í brjóstvöðvum marktæk áhrif á skotkraft. Hins vegar eru einhæfar 

styrktaræfingar fyrir brjóstvöðva líklegar til þess að gera axlargrindina framstæða. Slíkt getur 

hvatt til hlutfallslega minnkaðrar virkni rotator cuff vöðvanna og aukið þar með líkur á að 

axlarliðurinn varði í kjölfarið ofhreyfanlegur. Þar með aukast líkurnar á kastara einkennum 

(Pitcher´s syndrome) og  afleiddum klemmueinkennum (secunder impingement)(Burchart o.fl. 

2003).  
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Álagsmeiðsli í nára eru einnig nokkuð algeng en kröfur leiksins um snöggar 

gabbhreyfingar gera leikmenn útsetta fyrir nárameiðslum. Í fyrstu gætu þetta verið eymsli sem 

síðan aukast smám saman þar til þau fara  að hrjá leikmenn við mikið álag.  

Álagsmeiðsli á fótum og fótleggjum eru ekki mörg en eru gjarnan í formi starfrænna 

vandamála tengdum lágum ristarboga sem geta valdið festumeinum á hæl og spennuvandamálum 

upp eftir innanveðum fótlegg. Þungir, kröftugir leikmenn sem hlaupa, hoppa og nota mikið af 

stefnubreytingum við gabbhreyfingar þurfa að gæta vel að því hvernig skó þeir nota til að draga 

úr líkum á þess lags áverkum (Aydog o.fl. 2005).  

 

Hvert er hlutfall álagsmeiðsla og bráðra meiðsla? 

Þau 86 meiðsli sem skráð voru í rannsókninni skiptust þannig að 33 meiðsli (38,4%) voru vegna 

ofálags en 53 (61,6%) vegna slysa. Hlutfall álagsmeiðslanna er heldur hærra en í rannsókn Olsen 

og félaga (2006). Það kemur ekki á óvart ef við miðum við að þátttakendur í þeirri rannsókn voru 

17 ára unglingar og má því gera ráð fyrir að leikmenn í efstu deildum á Íslandi séu undir meira 

æfingaálagi ásamt því að vera meiri að burðum. Athyglisvert er að sjá að 64,2% af slysunum 

orsökuðust án snertingar við andstæðing sem kemur mörgum hugsanlega á óvart, en ef litið er á 

niðurstöður Strand og félaga (1990) má til dæmis sjá að 67% krossbandaslita hjá konum í 

handknattleik verða án snertingar við andstæðing og einungis í 10% tilfella var um leikbrot að 

ræða.  

 

Er meiðslatíðni mismunandi eftir leikstöðum? 

Útileikmenn hafa hæst hlutfall meiðsla meðal handknattleiksmanna á Íslandi. Því næst eru það 

línumenn, þá hornamenn og að lokum eru markverðir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður Reckling og félaga frá 2003 en gerólíkar nðurstöðum Seil og félaga frá 1998 sem 

fundu hæsta meiðslatíðni hjá hornamönnum, því næst útileikmönnum, þá línumönnum og að 

lokum markvörðum. Um 67% þeirra meiðsla sem útileikmenn hljóta eru vegna slysa og 

algengast er að þeir séu frá iðkun í skemmri tíma en leikmenn í öðrum leikstöðum eða í 4-7 daga. 

Hugsanlegar skýringar má finna í því að eðli þeirra leiks er að sækja á varnarmennina, skapa 

eyður í vörninni til að sækja eða skapa samherjum færi og senda knöttinn á þá. Ef ekki skapast 
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bil í vörninni þarf leikmaðurinn að stökkva upp og skjóta yfir varnamennina með tilheyrandi 

álagi á neðri útlimi og axlir. Það er hluti af leik útileikmanna að fá mikið af pústrum auk þess 

sem mikið er um gabbhreyfingar, lóðrétt hopp og köst á markið af löngu færi. Að auki skipa 

útileikmenn ásamt línumönnum oftast miðvörnina í varnarleiknum, þar sem mest mæðir á. Þessar 

aðstæður geta leitt til slysa þar sem mikið mæðir á mönnum bæði varnar- og sóknarlega. Mikið 

af gabbhreyfingum og gegnumbrotum sóknarlega ásamt sífelldum varnarhreyfingum til að 

verjast sóknarmönnum ásamt krefjandi návígum með tilheyrandi pústrum. Eftir að hraða miðjan 

var innleidd 2001 (Hröð miðja; Byrja má á miðju eftir að mark hefur verið skorað án þess að 

andstæðingarnir hafi skilað sér yfir á sinn vallarhelming) hefur hraðinn aukist til muna eins og 

sjá má á aukningu á heildarfjölda skoraðra marka undanfarið ár (mynd 1) þannig að leikmenn fá 

aldrei hvíld milli varnar og sóknar þannig að þeir fá sjaldan ráðrúm til að kasta mæðinni. 

Næst hæst er hlutfall meiðsla hjá línumönnum og hæst hlutfall áverka vegna slysa. 

Athyglisvert er að sjá að þar er enginn skráður álagsáverki. Línumenn eru ekki á eins mikilli 

hreyfingu og aðrir útileikmenn heldur er mikið um kyrrstöðuvinnu til að ná að trufla varnarleik 

andstæðinganna og er mikið um ryskingar við vítateiginn. Til þess að skjóta þurfa línumenn 

gjarnan að henda sér inn af teignum og lenda oft harkalega, jafnvel eftir að hafa verið hrint 

áleiðis. Eins og sjá má á mynd 8 er algengast að línumenn séu fjarverandi vegna meiðsla í 8-30 

daga. 

Hornamenn eru með næst lægst hlutfall meiðsla, sem skiptist jafnt á milli álagsmeiðsla og 

áverka vegna slysa. Marktækur munur er á þyngd og hæð hornamanna sem eru marktækt léttari 

og lágvaxnari heldur en aðrir leikmenn (sjá töflu 5) líkt og í rannsókn Šibila og Pori (2009). Þeir 

hlaupa mikið af sprettum vegna hraðaupphlaupa og eru gjarnan fyrstir fram að marki 

andstæðinganna (sjá viðauka II, fylgiskjal 8, markaskorun úr hraðaupphlaupum). Hornamenn 

þurfa að stökkva mikið til að skapa sér færi innan úr hornunum þar sem þeir lenda gjarna býsna 

harkalega. Algengasta fjarvera vegna meiðsla er frá 8-30 dögum. Það má því álykta að 

hornamenn séu útsettir fyrir vöðvatognunum, álagseinkennum eins og hásinabólgum og 

hopparahné svo að ekki sé minnst á höggáverka eftir lendingar í teignum. 

Reckling og félagar (2003) fundu út að hornamenn eru með lægst hlutfall meiðsla en Seil 

og félagar (1998) fundu í sinni rannsókn að hornamenn væru með hæsta meiðslahlutfallið en 

flestir þeirra áverka voru litlir og héldu þeim frá iðkun í viku eða skemur. Út frá því má velta því 
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fyrir sér hvort að litlu áverkanir sem orsaka fjarveru hjá neðrideildaleikmönnum í Þýskalandi sé 

eitthvað sem að leikmenn á afreksstigi á Íslandi horfi fram hjá, noti teip/spelkur til þess að gera 

sig leikfæra eða gleymi að skrá. Mögulegt er að metnaður, þáttur sem skilur gjarnan á milli 

áhuga- og afreksmanna sé valdur að mun á tímalengd fjarveru. Afreksmenn hafa metnað til þess 

að spila sem mest og víla ekki fyrir sér að „fórna sér fyrir liðið“ þrátt fyrir einkenni sem myndu 

jafnvel halda áhugaleikmanni frá iðkun. 

Markverðir eru með lægsta meiðslahlutfallið. Það er í samræmi við niðurstöður Seil og 

félaga (1998) en í rannsókn Reckling og félaga (2003) voru markverðir með næst lægst hlutfall 

meiðsla. Þeir hafa hátt hlutfall álagsmeiðsla og langhæsta hlutfall meiðsla, sem orsaka fjarveru 

lengur en 30 daga (sjá mynd 8). Það er í ósamræmi við niðurstöður Seil og félaga (1998) en í 

þeirra rannsókn var algengast að markverðir væru frá vegna meiðsla í viku eða skemur.  Það 

vekur upp spurningar hvort að markverðir séu útsettari en aðrir leikmenn fyrir alvarlegum 

áverkum með leik sínum. Markverðir eru ekki með mikla yfirferð en meira er um 

hraðabreytingar og snöggar tilfærslur sem gætu verið hvatinn að sinafestumeinum. Markverðir 

láta sig einnig falla mikið niður á gólfið til að verja lág skot og fá þá gjarnan þung högg upp eftir 

mjaðmagrind og upp hrygginn sem gæti verið hvati að langvinnum bak og mjaðmavandamálum 

sem eru algengir meðal handknattleiksmanna á Íslandi (tafla 6). Einnig er spurning hvort að 

markverðir telji sig leikfæra þrátt fyrir einhverja smááverka sem hefðu ef til vill áhrif á 

útileikmenn.  

 

Hver er notkunin á teipi, spelkum og hitahlífum? 

Talsvert er um notkun á spelkum, hitahlífum og teipi meðal leikmanna í handknattleik karla á 

Íslandi. Mest er notkunin á hnjám og ökklum sem er nokkuð sem búast má við miðað við 

meiðslatíðnina á þessum stöðum. Notkun á spelkum er mest á ökklum, sem kemur ekki á óvart, 

enda notagildið drjúgt og þær þægilegri í hversdagslegri notkun heldur en teipingar en þó nokkrir 

kjósa samt að teipa ökklana. Hitahlífar eru notaðar mikið á hnjám því þær halda hita og veita 

stuðning við liðinn. Á þessum hlífum eru oft púðar sem notaðir eru til varnar höggum á hné og 

olnboga en mikið er um þung högg á þessa staði þegar leikmenn skella niður í vítateiginn eftir 

gegnumbrot eða eftir návígi. Athygli vekur að 10,6% nota teip á hnén en teipingar til að auka 

stöðugleika í hné eru tiltölulega erfiðar í framkvæmd. Hins vegar eru teipingar fyrir hopparahné 
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(Jumper‘s knee) einfaldar og nokkuð áhrifaríkar. Athyglisvert er að sjá hversu mikil notkun er á 

hitahlífum á nárasvæði og upp á bak en 21,2% leikmanna nota nárabuxur og 7,1% bakbelti. Það 

verður þó að teljast í samræmi við þá háu meiðslatíðni sem fram kom í rannsókninni á 

mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind og á nára. Athyglisverð er þó mikil notkun teips á fingrum 

eða í 28,2% tilfella og eins er talsvert um úlnliðsteipingar. Þekkt er að mikið mæðir á fingrum í 

handknattleik og út frá því kemur ekki á óvart hversu hátt hlutfall leikmanna notar teipið, en ef 

að tölur yfir áverka á fingrum eru skoðaðar þá má sjá að einungis 2,3% heildaráverkanna er 

áverkar á höndum og fingrum. Það vekur upp spurningar um hvort að teip hafi mikið 

forvarnargildi eða geri leikmönnum kleift að stunda handknattleik þrátt fyrir minni háttar meiðsli 

sem leikmenn kjósa að skrá ekki. Önnur spurning sem vert er að spyrja er hvort að skráning 

áverka á höndum og fingrum sé rétt og ekki síst í ljósi þess að litlir áverkar (1-3 dagar frá iðkun) 

voru mjög fáir. Margar rannsóknir sýndu fram á mun hærra hlutfall áverka á fingrum (Dirx o.fl. 

1992, 16%; Seil o.fl. 1998, 18% og Reckling o.fl. 2003, 27%). Hins vegar voru niðurstöður 

Langevoort og félaga (2006) í samræmi við niðurstöður í töflu 1 en þar eru allir áverkar á 

höndum/fingrum um 9%. Þar sem að ungmenni eru meðal þátttakenda í rannsóknum Dirx o.fl. 

(1992) og Reckling o.fl. 2003, og áhugamenn í rannsókn Seil og félaga (1998),  má velta því 

fyrir sér hvort að aldur, styrkur fingra og tækni handknattleiksiðkenda sé orsakaþáttur í hærra 

hlutfalli áverka á höndum og fingrum. 
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Takmarkanir á rannsókninni 

Brottfall 

Mikil afföll urðu við framkvæmd þessarar rannsóknar. Í upphafi rannsóknar virtist áhugi 

forráðamanna liðanna mikill á rannsókninni en en dvínaði þegar á leið rannsóknartímabilið. Í 

fyrstu virtust skráning innan félaganna vera með eðlilgum hætt. Þegar ég fór að ganga eftir 

gögnum kom hins vegar á daginn að brotalamir reyndust víða þannig að ekki var hægt að notast 

við gögn. Eftir á að hyggja hefði verið mun farsælla að innheimta gögn með styttra millibili og 

skapa þannig þrýsting á leikmenn og forráðamenn félaganna og minnka þannig líkurnar á að 

skráning væri komin í óefni þegar til kastanna kom. Þannig hefði mögulega verið hægt að ná 

nothæfum gögnum frá fleiri félögum.  

 

Tímamælingar 

Ekki er hjá því komist að velta upp þeirri staðreynd að skráning á leiktíma hvers og eins 

leikmanns er afar erfið. Einungis á stórmótum eins og EM, HM og ÓL eru nákvæmar skráningar 

þar sem spiltími hvers leikmanns er mældur nákvæmlega (Viðauki II, fylgiskjal 8). Hér á landi 

eru ekki til gögn um nákvæman leiktíma hvers leikmanns. Þess vegna var farin sú leið í þessari 

rannsókn að taka heildarspiltíma liðsins að frádregnum brottvísunum leikmanna og margfalda 

hann með fjölda leikmanna á leikvelli. Vegna þessa er afar erfitt að mæla meiðslatíðni 

einstaklinga miðað við spiltíma, en miða verður við liðið í staðinn. Þjálfarar og liðsstjórar sáu um 

skráningu á æfingatíma liðanna. Nákvæmni skráningar miðaðist við 15 mínútur. Líklegt er að þar 

komi upp einhver ónákvæmni þegar stór hópur er saman kominn. Ekki þarf annað að gerast en 

að þjálfari/liðsstjóri komist ekki á æfingu til þess að riðla skráningu. Telja verður þó að það skaði 

ekki samanburð á milli liða og landa þar sem búast má við hliðstæðum villum hjá öllum liðum. 

Það væri þó ekki nema eitt lið myndi skera sig úr varðandi ranga skráningu á mætingu sem það 

færi að hafa slæm áhrif á samanburð. Því verður að telja það mikinn kost að ekkert lið sker sig 

marktækt úr varðandi hlutfall meiðsla á æfingum og í leikjum (p = 0,34) og þar af leiðandi gott 

að bera liðin saman. 
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Mælingar á algengi meiðsla 

Sú tíðni lítilla áverka sem birtist í niðurstöðum gefur manni tilefni til að ætla að einhverjir 

smááverkar hafi ef til vill ekki verið skráðir. Hugsanlegt er að leikmenn hafi dregið að skrá litla 

áverka sem héldu þeim frá iðkun í skamman tíma og svo gleymt þeim. Þó að leikmenn hafi 

aðgang að heilbrigðisþjónustu er ekki víst að þeir leiti þangað með öll meiðsli sem halda þeim 

frá æfingum í 1-3 daga og því getur eftirfylgni með skráningu þessara skammvinnu meiðsla verið 

takmörkuð. 

 

Skilgreining á meiðslum 

Þó að skilgreining meiðsla sé ljós, má segja að mismunur geti verið milli leikmanna á því hvenær 

þeir teljist meiddir. Litlir áverkar og pústrar, sem hamla hámarksafköstum einstaklinga, geta 

orðið einum leikmanni tilefni til að telja sig meiddan og kostað hann fjarveru frá æfingum í 

nokkra daga, en aðrir leikmenn gætu þraukað í gegnum leik eða æfingu með sambærileg 

einkenni og fundist þeir með því framfylgja því sem ætlast er til af þeim. Eins má segja að 

leikmaður með undirliggjandi kvilla eins og slitbreytingar í brjóski eða festumein í vöðvafestum 

veit að hann á það á hættu að ýfa upp einkenni ef hann framkvæmir erfiða æfingu eins og ákafa 

hoppþjálfun. Hann sleppir því æfingunni í forvarnarskyni. Líklegt er að persónuleikaeinkenni á 

milli einstaklinga og jafnvel milli þjóða geti því haft nokkuð að segja með það hvernig og hvort 

minni meiðsli eru skráð. Hins vegar mætti ætla að þeir annmarkar sem á undan er getið varðandi 

tímamælingar og skráningu meiðsla sé með líkum hætti í öðrum löndum og sé því ekki nema að 

litlu leyti að hafa áhrif á samanburð á rannsóknum. 

 

Greining meiðsla 

Þrátt fyrir að öll þau lið sem skiluðu inn gögnum hafi haft sjúkraþjálfara innan sinna vébanda er 

ekki hægt að útiloka misbresti í greiningu. Í sumum tilfellum, þegar um litla áverka var að ræða, 

höfðu menn jafnvel ekki samband við heilbrigðisstarfsmann og voru að skrá áverkann þegar bata 

var náð, þannig að greining átti sér stað eftir á. Íslensk handknattleikslið hafa úr takmörkuðu 

fjármagni að spila þannig að sjúkraþjálfarar eru ekki alltaf inni á æfingum og mögulega ekki til 

taks í einhvern tíma á eftir. Til að bæta þá þætti væri mikilvægt að tryggja jafnt og auðvelt 
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aðgengi leikmanna að læknum og sjúkraþjálfurum. Þannig mætti auka minnka líkurnar á að það 

gleymist að skrá meiðsli, sem og að minnka líkur á rangri greiningu.  

 

Samanburður við eldri rannsóknir 

Þrátt fyrir vaxandi áhuga á handknattleik þá eru afar fáar rannsóknir til varðandi tíðni og eðli 

meiðsla í handknattleik. Þær rannsóknir sem notaðar eru til samanburðar eru ýmist á 

neðrideildarliðum eða á börnum og unglingum. Líklegt verður að teljast að æfingaálag sé minna í 

neðri deildum. Að sama skapi má ætla að æfingaálagið sé talsvert minna hjá börnum og 

unglingum heldur en hjá leikmönnum liðanna sem þátt tóku í þessari rannsókn. Eins má velta 

fyrir sér hvort að aukinn hraði í handknattleik (sjá mynd 1) geri það að verkum að eðli 

íþróttarinnar hafi breyst úr tiltölulega hægri íþrótt með návigum og pústrum yfir í hraðan leik 

með hraða- og stefnubreytingum sem óhjákvæmilega leiða til annars konar áverka. Því má álykta 

á þann veg að aukinn hraði kalli á áverka eins og tognanir á vöðvafestum og liðböndum sem 

orsaka fjarveru í nokkurn tíma í stað maráverka og smærri áverka vegna pústra og návíga.  

 

Ályktun 

Algengustu meiðsli í handknattleik karla eru á hnjám, þá á spjaldhrygg/mjóbaki/mjaðmagrind, 

ökklum og fótum/tám. Heildarfjöldi meiðslanna var 86 og þar af voru 38,4% vegna álags og 

61,6% vegna slysa. Meiðslatíðnin í keppni var 15,0/1000 klst. og er það ívið hærra en í 

hliðstæðum rannsóknum. Meiðslatíðni á æfingum er 2,2/1000 klst. sem er í hærri kantinum 

miðað við hliðstæðar rannsóknir. Ekkert liðanna sem þátt tók í rannsókninni skar sig marktækt úr 

frá hinum. Hæsta tíðni einstakra meiðsla er í hnjám eða 0,7/1000 klst. sem er í samræmi við 

aðrar rannsóknir. Það vekur hins vegar athygli að þar á eftir kemur 

mjóbak/spjaldhryggur/mjaðmagrind með 0,5/1000 klst. Tíðni meiðsla í keppni er hæst á hnjám, 

4,1/1000 klst. og ökklum 2,7/1000 klst. Hæsta meiðslatíðnin á æfingum er á hnjám og 

mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind eða 0,5/1000 klst. Há tíðni meiðsla á 

mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind eru þær niðurstöður sem vekja hvað mesta athygli og er 

tilefni til frekari rannsókna. Algengast er að leikmenn séu frá iðkun í 8-30 daga. Það er ólíkt fyrri 

rannsókn þar sem hæsta hlutfallið var á áverkum sem orsökuðu stutta fjarveru. Útileikmenn 
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meiðast oftast en markverðir sjaldnast. Markverðir eru hins vegar lengst allra frá þegar þeir 

meiðast. Notkun á teipi, spelkum og hlífum er talsverð og oftast í samræmi við hlutfall skráðra 

áverka. Þó er notkun teips á fingur mjög mikil miðað við hlutfall meiðsla á fingrum. 
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Háskóli Íslands   Fylgiskjal 1 

   Læknadeild 

 

Meiðsli í handknattleik karla á Íslandi 

Kynningarblað til handknattleiksmanna 

 

Ábyrgðamaður: Dr. Árni Árnason, dósent Aðsetur: Sjúkraþjálfunarskor, Háskóli Íslands, 

Skógarhlíð 10, 105 Reykjavík 

Netfang: arnarna@hi.is   Sími: 525 4007 

 

Meðleiðbeinandi: Örnólfur Valdimarsson,  Aðsetur: Orkuhúsið, Suðurlandsbraut 34, 

     bæklunarlæknir   108 Reykjavík 

  

Rannsakandi: Elís Þór Rafnsson, sjúkraþj. Aðsetur: Sjúkraþjálfun Íslands, Suðurlandsbraut 34, 108 

Reykjavík 

Netfang: elis@sjukratjalfun.is   GSM: 696 1438 

 

Samstarfsaðilar:  Handknattleikssamband Íslands, Engjavegi 6, 104 Reykjavík 

   Orkuhúsið Suðurlandsbraut 34, 108 Reykjavík 

    Íslensk myndgreining, Suðurlandsbraut 34, 108 Reykjavík 

 

Kæri viðtakandi. 

Með þessu bréfi vil ég vinsamlegast bjóða þér að taka þátt í rannsókn á meiðslum í handknattleik karla á 

Íslandi tímabilið 2007-2008. Rannsókn þessi er hluti af M.S. námi mínu í íþrótta- og heilsuvísindum 

(Sport and Health Sciences) sem er samstarfsverkefni Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands.  

Markmið verkefnisins er að kortleggja tíðni og eðli meiðsla leikmanna í mfl. karla í handknattleik 

keppnistímabilið 2007-2008. 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða villt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík, Sími: 551 7100, fax: 

551 1444 
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Þátttakendur: Leikmönnum allra liða í efstu deild og sex efstu liða í annarri deild íslandsmóts karla 

2006-2007 verður boðin þátttaka í rannsókninni. Til þess að fá að taka þátt í rannsókninni þurfa leikmenn 

að undirrita upplýst samþykki, þar sem m.a. kemur fram að þeir hafi fengið fullnægjandi upplýsingar um 

markmið, framkvæmd, ávinning og áhættu af rannsókninni. Ef leikmaður er yngri en 18 ára þarf 

forráðamaður einnig að undirrita upplýst samþykki. 

Framkvæmd rannsóknar: Rannsóknin fer fram á undirbúnings og keppnistímabili 2007-2008. Í upphafi 

rannsóknar verða öll liðin sem samþykkja þátttöku í rannsókninni heimsótt og þátttakendur sem skilað 

hafa inn undirrituðu upplýstu samþykki verða beðnir um að svara tveimur spurningalistum. Þeim fyrri um 

fyrri meiðsli, aldur, hæð, þyngd og leikstöðu og þeim síðari um skóbúnað, spelku- og hlífanotkun sem og 

teipvenjum. Áætlað er að það taki hvern leikmann um 10-15 mínútur að svara báðum þessum 

spurningalistum. Ef leikmaður verður fyrir meiðslum á rannsóknartímabilinu verða þau skráð af 

sjúkraþjálfara liðsins í samvinnu við viðkomandi leikmann á þar til gerð skráningarblöð. Meiðslum 

verður svo fylgt eftir með nákvæmri skoðun hjá bæklunarlækni eða sjúkraþjálfara og myndgreining notuð 

ef þörf er á. Hver leikmaður fær númer sem hann notar til að auðkenna svör á spurningalistum og við 

skráningu meiðsla. Nöfn eiga ekki að koma þar fram. Þjálfarar eða liðsstjórar liðanna verða fengnir til að 

skrá æfinga- og leiktíma hvers þátttakanda á þar til gerð skráningarblöð. Þessi skráning fer fram undir 

nafni hvers þátttakanda, en gögnin verða skráð í  tölvu undir númerum en ekki nafni. Þetta er gert til að 

ekki sé hægt að rekja gögn til einstakra þátttakenda. Rannsakandi hefur einn aðgang að greiningarlykli 

númera og nafna.  Með þessum upplýsingum verður hægt að varpa ljósi á algengi og alvarleika meiðsla, 

svo og leikaðstæður þegar meiðsli verða  í handknattleik karla á Íslandi. 

Ávinningur af rannsókninni: Þegar niðurstöður liggja fyrir má nota þær til að efla markvisst 

forvarnarstarf í íþróttinni, með það að markmiði að fækka meiðslum og minnka fjarveru vegna meiðsla, 

og draga úr þeim kostnaði sem hlýst af áverkum í íþróttinni. Það er von mín að þátttaka verði góð þannig 

að hægt sé að fá áreiðanlegar niðurstöður sem gefi rétta mynd af tíðni og eðli áverka í handknattleik karla 

á Íslandi. 

Áhætta fyrir leikmenn: Áhætta af þátttöku í rannsókninni er engin þar sem aðeins verður fylgst með 

þátttakendum, en engin inngrip framkvæmd með t.d. mælingum eða æfingum. Farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnarðarmál og persónugreinanlegar upplýsingar koma hvergi fram í úrvinnslu né 

birtingu gagna. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða villt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík, Sími: 551 7100, fax: 

551 1444 
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Ekki verður greitt fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Leikmönnum er í frjálst að hafna eða hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og fyrirvaralaust, án 

útskýringa. 

Fyllsta trúnaðar er heitið og nafnleyndar verður gætt við alla úrvinnslu og birtingu niðurstaða. Eftir að 

niðurstöður hafa verið birtar verður öllum spurningalistum og skráningarblöðum eytt, svo og 

greiningarlykli, þannig að ógerningur verður að rekja upplýsignar til einstakra þátttakenda.  

 

 

Rannsóknin hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til Persónuverndar. 

 

 

 

___________________________________ ______________________________________ 

Ábyrgðarmaður: Dr. Árni Árnason, dósent Rannsakandi: Elís Þór Rafnsson, sjúkraþjálfari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða villt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík, Sími: 551 7100, fax: 

551 1444 
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 Háskóli Íslands 

   Læknadeild            Fylgiskjal 2 

            

Upplýst samþykki 

 

Meiðsli í handknattleik karla á Íslandi 

Undirritaður samþykkir að taka þátt í rannsókn á meiðslum í handknattleik karla á Íslandi tímabilið 2007-

2008. Með undirskrift þinni staðfestir þú að þú hafir fengið upplýsingar og kynnt þér upplýsingablað um 

tilgang og markmið rannsóknarinnar og um leið hvaða aðferðum verður beitt, svo og mögulegan ávinning 

og áhættu af rannsókninni.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.  

Þér er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er á meðan á henni stendur, án allra skýringa. 

  

Reykjavík ____ júlí 2007 

 

______________________________   __________________    

Undirskrift þátttakanda     Kennitala þátttakanda 

 

______________________________   __________________    

Undirskrift forráðamanns     Kennitala forráðamanns 

(Ef þátttakandi er yngri en 18 ára) 

 

Rannsakandi: 

 

_____________________________ 

Elís Þór Rafnsson 
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Háskóli Íslands 

  Læknadeild           Fylgiskjal 3 

 

 

Spurningalisti um bakgrunn þátttakenda og fyrri meiðsli 

 

 

Dags.:      Kóði leikmanns:    

      Kóði félags:     

 

1.  Leikstaða (oftast):    2.  Aldur:    

1  [ ]  Markvörður 

2  [ ]  Hornamaður     3.  Hæð í cm:    

3  [ ]  Útispilari (skytta/miðja) 

4  [ ]  Línumaður     4.  Þyngd í kg:   

 

5.  Ríkjandi hendi (kasthendi): 1  [ ]  Hægri 2  [ ]  Vinstri 

 

6.  Fjöldi leikja með meistaraflokki:  7  Fjöldi landsleikja: 

1  [ ]  0-20      1  A-landslið     

2  [ ]  21-40      2  U-21 landslið    

3  [ ]  41-60      3  U-19 landslið    

4  [ ]  61-80      4  U-17 landslið    

5  [ ]  81-100 

6  [ ]  > 100 
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7.  Fyrri meiðsli sem komið hafa í veg fyrir að leikmaður hafi getað spilað leik. 

     Skrifið hversu oft ef meiðslin eru endurtekin. (hæ: hægri, vi: vinstri) 

                              Hversu oft: 

1.  Fótameiðsli            

1  [ ]  Festumein  2  [ ]  Beináverkar  3  [ ]  Vöðvaáverkar  

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

 

2.  Ökklameiðsli            

1  [ ]  Liðbandaskaðar  2  [ ]  Beináverkar  3  [ ] Annað     

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

 

3.  Fótleggjameiðsli            

1  [ ]  Beinhimnubólga 2  [ ]  Beináverkar  3  [ ]  Hásinaáverkar  

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

4  [ ]  Annað:     

 

4.  Hnémeiðsli            

1  [ ]  Festumein  2  [ ]  Beináverkar  3  [ ]  Liðbandameiðsli (innan/utan) 

1[ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

4  [ ]  Krossbandaáverkar 5  [ ]  Brjóskáverkar  6  [ ]  Liðþófaáverkar (innan/utan) 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

7  [ ]  Annað:     

 

5.  Vöðvaáverkar á neðri útlimum          

1  [ ]  Aftanlærisvöðvar 2  [ ]  Framanlærisvöðvar 3  [ ]  Innanlærisvöðvar/nári 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

4  [ ]  Utanlærisv./mjöðm 5  [ ] Kálfavöðvar  6  [ ]  Annað:     

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi    
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6.  Áverkar á baki og hálsi           

1  [ ]  Mjóbaksáverkar  2  [ ]  Brjóstbaksáverkar 3  [ ]  Hálsáverkar 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

4  [ ]  Brjósklos/útbungun 5  [ ]  Liðskrið   6  [ ]  Beinbrot 

7  [ ]  Vöðvaáverkar  8  [ ]  Rifjaskaðar   9  [ ]  Annað:     

 

7.  Áverkar á öxlum            

1  [ ]  Festumein  2  [ ]  Beináverkar  3  [ ]  Vöðvaáverkar 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

4  [ ]  Vefjaklemmur  5  [ ]  Ofhreyfanleiki  6  [ ]  Liðhlaup 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

7  [ ]  Festumein við viðbein 8  [ ]  Annað:     

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi    

 

8.  Vöðvaáverkar á efri útlimum          

1  [ ]  Upphandleggur  2  [ ]  Framhandleggur 3  [ ]  Annað:     

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

 

9.  Áverkar á olnboga           

1  [ ]  Festumein  2  [ ]  Beináverkar  3  [ ]  Brjóskáverkar 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

4  [ ]  Taugaklemma  5  [ ]  Annað:     

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi    

 

10.  Áverkar við úlnlið           

1  [ ]  Beináverkar  2  [ ]  Liðbandaskaðar  3  [ ]  Liðhlaup 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

4  [ ]  Annað:     

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   
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11.  Áverkar á höndum           

1  [ ]  Beináverkar  2  [ ]  Liðbandaskaðar  3  [ ]  Liðhlaup 

1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi   1 [ ]hæ 2 [ ]vi 

 

12.  Áverkar á höfði/andliti           

1  [ ]  Beináverkar  2  [ ]  Tannáverkar  3  [ ]  Heilahristingur 

4  [ ]  Annað:    

 

13.  Aðrar upplýsingar:           
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 Háskóli Íslands  

   Læknadeild   Fylgiskjal 4 

           

 

Spurningalisti varðandi skóbúnað, spelkur, hitahlífar og teip 

 

Kóði leikmanns:     

 

1. Skóbúnaður leikmanna 

Hlaupaskór:  Tegund:    Týpa:     

Handboltaskór: Tegund:    Týpa:     

 

2.  Notkun á spelkum á æfingum og í leikjum 

1  [ ]  Ökklaspelkur 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

2  [ ]  Hnéspelkur 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

3  [ ]  Olnbogaspelkur 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

4  [ ]  Úlnliðsspelkur 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

5  [ ]  Fingraspelkur 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

6  [ ]  Annað:  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

 

3.  Notkun á hitahlífum á æfingum og í leikjum 

1  [ ]  Ökklahífar 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

2  [ ]  Kálfahlífar 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

3  [ ]  Hnéhlífar 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

4  [ ]  Lærhlífar 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 
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5  [ ]  Nárabuxur 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

6  [ ]  Olnbogahlífar 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

7  [ ]  Axlarhlífar 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

8  [ ]  Bakbelti  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

9  [ ]  Annað:  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

 

3.  Notkun á teipi á æfingum og í leikjum 

1  [ ]  Ristarbogi 1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

1  [ ]  Ökkli  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

1  [ ]  Hné  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

1  [ ]  Fingur  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

1  [ ]  Úlnliður  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

1  [ ]  Olnbogi  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

1  [ ]  Öxl  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 

1  [ ]  Annað:  1  [ ]  hæ 2  [ ]  vi 3  [ ] í leikjum  4  [ ]  á æfingum 
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Háskóli Íslands  

 Læknadeild            Fylgiskjal 5 

 

 

Áverkaskýrsla 

 

 

Kóði leikmanns:___________    Kóði félags:____________ 

 

Meiðsli eru allar líkamlegar umkvartanir sem orsakast hafa af handknattleiksiðkun 

og kosta fjarveru frá æfingu eða leik. Leikmaður er skilgreindur meiddur þar til 

hann getur spilað leik eða gert allt sem þjálfari leggur fyrir á æfingu. 

 

1A.  Dagsetning meiðsla:__________ 1B  Dagsetning er leikmaður hefur fulla  

       þátttöku á ný:___________    

 

2A.  Staðsetning meiðsla: 

1  [ ]  Höfuð/andlit   6  [ ]  Öxl/viðbein  12  [ ]  Mjöðm/nári 

2  [ ]  Háls/hálshryggur  7  [ ]  Upphandleggur  13  [ ]  Læri  [ ]Fram  [ ]Aft 

3  [ ]  Bringubein/rif/brjósthryggur 8  [ ]  Olnbogi   14  [ ]  Hné 

4  [ ]  Kviður    9  [ ]  Framhandleggur 15  [ ]  Leggur/hásin 

5  [ ]  Mjóbak/spjaldhryggur/             10  [ ]  Úlnliður  16  [ ]  Ökkli 

          Mjaðmagrind              11  [ ]  Hönd/fingur/þumall 17  [ ]  Fótur/tá 
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2B.  Staðsetning meiðsla: 

1  [ ]  Hægri    2  [ ]  Vinstri   3  [ ]  Á ekki við 

 

3.  Tegund meiðsla: 

1  [ ]  Heilahristingur með eða án 6  [ ]  Skemmd í liðþófa 9  [ ]  Högg/mar/blóðmar 

          missis á meðvitund            eða brjóski 

2  [ ]  Beinbrot    7  [ ]  Rifinn vöðvi/tognun/  10  [ ]  Húðrispur 

3  [ ]  Aðrir beinaáverkar            vöðvakrampi     11  [ ]  Skurður 

4  [ ]  Liðhlaup (úr lið)  8  [ ]  Sinameiðsli/festumein/ 12  [ ]  Taugaskaði 

5  [ ]  Tognun/liðbandaskaði            hálabelgsbólgur    13  [ ]  Áverkar á tönnum 

14 [ ]  Önnur meiðsli (skilgreinið):         

 

4.  Greining heilbrigðisstarfsmanns (texti eða Orchard kóði):     

             

             

 

5.  Hefur leikmaðurinn orðið fyrir sams konar meiðslum áður? 

1  [ ]  Nei    2  [ ]  Já 

Ef JÁ, hvernær byrjaði leikmaður þá fulla þátttöku í leikjum/æfingum aftur:    

 

6.  Eru orsakir meiðslanna ofálag eða slys? 

1  [ ]  Ofálag    2  [ ]  Slys 

 

7.  Hvenær urðu meiðslin? 

1  [ ]  Á æfingu    2  [ ]   Í leik 
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8.  Á hvernig undirlagi áttu þau sér stað? 

1  [ ]  Á parketi    2  [ ]  Á dúk 

3  [ ]  Annað (tilgreinið):      

 

9.  Urðu meiðslin vegna snertingar eða áreksturs? 

1  [ ]  Já, við annan leikmann  2  [ ]  Nei   3  [ ]  Já, við knöttinn  

4  [ ]  Já við annan hlut (skilgreinið):         

 

10.  Nánari lýsing á orsökum meiðsla:        

             

             

             

 

11.  Gaf dómari til kynna að atvikið sem leiddi til meiðslanna væri leikbrot? 

1  [ ]  Nei   2  [ ]  Já, fríkast/vítakast  3  [ ]  Já, gult spjald/2 mín. 

4  [ ]  Já, rautt spjald 

Ef já, á hvorn leikmanninn var dæmt?  

5  [ ]  Þann sem meiddist 6  [ ]  Andstæðinginn 

 

12.  Í hvernig skóm var leikmaðurinn? Tegund:   Týpa:   

 

13.  Var notast við spelkur eða teip? 1  [ ]  Já   2  [ ]  Nei 

Ef já, þá hvað?          
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Háskóli Íslands 

   Læknadeild    Fylgiskjal 6 

 

Greining áverka 

 

 

Kóði leikmanns:     Kóði félags:    

Nafn heilbrigðisstarfsmanns:        

 

Saga meiðsla:          

             

            

Skoðun:           

            

            

            

Niðurstaða myndrannsókna:        

            

            

Niðurstaða:           
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Háskóli Íslands 

   Læknadeild  Fylgiskjal 7 

              

Þátttaka leikmanna í æfingum og keppni 

1.  Tegund vallar; P=parket, D=dúkur, A=annað. 

2.  Tegund æfingar; Ú=útihlaup, L=lyftingar, H=handbolti, A=annað. 

Þátttaka; M=meiðsli, F=fjarvera af öðrum orsökum, 30 (t.d.), ef leikmaður tekur þátt í hluta æfingar og forfallast. 

Dagsetning                

Æfing/leikur                

Tegund vallar                

Tegund æfingar                

Lengd æfingar/leiks (í mínútum)                

Nafn leikmanns:                
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Viðauki II 

Hluti af leikskýrslu frá alþjóðlegu stórmóti í handknattleik þar sem fram koma nákvæmar 

upplýsingar um spiltíma leikmanna, skotnýtingu, markvörslu, markaskorun eftir leikstöðum o.fl.  
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Fylgiskjal 8 
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