Idrætsskader –
undersøgelse og behandling i praksis
Reumatolog Finn Johannsen
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Idrætsskader
Der er tiltagende fokus på motion som en effektiv medicin over for livsstilssygdomme. Motionen bør
dog ikke være en sur pille, men gerne være noget, man har lyst til. Den bedste idræt er den idræt,
man synes er sjov, for den bliver man ved med.
Der er rigtig mange gode grunde til at dyrke idræt. Der er ingen tvivl om, at det er sundt, og personer
der dyrker idræt lever ikke alene længere, de lever også bedre med mindre sygdom. Dette er for mange den motiverende faktor for at dyrke idræt. Idræt kan også virke afstressende i en for mange stresset hverdag. Andre ønsker at bevare eller opnå en smuk krop eller vedligeholde eller forbedre deres
præstation. De fleste dyrker dog idræt, fordi det er sjovt, og fordi det giver et godt socialt samvær.
De idrætsfolk, der er meget motiverede for træning, kan forekomme desperate over en tilsyneladende ubetydelig skade, hvis den forhindrer dem i at dyrke deres idræt. De lader sig ikke spise af
med: ”Hold træningspause, indtil smerterne er gået væk”. Træningspause er også sjældent den korrekte behandling; derimod skal egen læge vejlede i en træningsomlægning, så den skadede struktur
aflastes, medens helingen stimuleres ved kontrolleret belastning.
De mennesker, der dyrker idræt for sundhedens skyld, er ofte ikke lige så motiverede , og de risikerer
at miste lysten til træning, hvis de får en idrætsskade. Dette sker især, hvis træningen progredieres
for hurtigt, eller bevægelserne foregår uhensigtsmæssigt. Egen læge må derfor være omhyggelig
i træningsvejledningen og ved en skade behandle den optimalt, så patienten hurtigst muligt kan
genoptage den sygdomsforebyggende behandling.
Undersøgelse og behandling af de hyppigste idrætsskader bygger ikke på sofistikeret paraklinik og
avancerede operationer. Langt de fleste skader kan klares i almen praksis, hvis man har kendskab
til biomekanik og forståelse for, hvorledes træning stimulerer vævet, også ved en vævsskade.

Hvorfor dyrke sport:
• Sygdomsprofylakse
• Smuk krop
• Socialt samvær
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• Mental afslapning/ afstressning
• Præstationsforbedring
• Naturoplevelse (ved sport i naturen)

Sport er sundt!
Som læge møder man oftest idrætsfolk, når de henvender sig med en idrætsskade. Dette kan jo
foranledige én til at tro, at idræt er skadeligt. Men dette er ingenlunde tilfældet, og det er hævet over
enhver tvivl, at idræt forebygger sygdomme og forlænger livet1.

Inaktivitet er farligt
Siden Morris i Lancet 1957 dokumenterede, at konduktørene i de engelske dobbeltdækker-busser
havde næsten halveret risiko for iskæmisk hjertesygdom og død i forhold til chaufførene, er der
kommet tiltagende solid evidens for de gunstige effekter af fysisk aktivitet. Danske undersøgelser
viser at fysisk aktive lever 5-6 år længere end inaktive, og man regner med, at 7-8% af alle dødsfald
kan relateres til inaktivitet. Det svarer til 4.500 dødsfald om året. Derudover kan 100.000 hospitalsindlæggelser, 2.6 millioner kontakter til praktiserende læge, 3.1 million fraværsdage og 1.200
førtidspensioner relateres til inaktivitet2.
I Østerbroundersøgelsen har Peter Schnohr,3 fulgt en kohorte på 5000 mennesker i 20 år. Han delte
kohorten op i 3 grupper afhængig af fysisk aktivitetsniveau: let fysisk aktive var aktive mindre end
2 timer om ugen, moderat fysisk aktive var aktive 2-4 timer om ugen og høj fysisk aktive mere end 4
timer om ugen. Den relative risiko (RR) blev sat til 1,0 for den lave fysisk aktive gruppe. Efter datakorrektion for bl.a. rygning, alkoholindtag, BMI, blodtryk, uddannelsesniveau og indkomst kunne man
beregne RR for død for den moderat aktive gruppe til 0,78 (0,68-0,89) og den høj aktive gruppe 0,75
(0,64-0,84). For iskæmisk hjertesygdom fandt man RR for moderat aktive 0,71 (0,51-0,99) og høj
aktive 0,56 (0,38-0,82). For cancer var tallene for den moderat aktive gruppe 0,77 (0,61-0,97) og den
høj aktive gruppe 0,73 (0,56-0,95). I samme undersøgelse fandt man, at de moderat aktive levede
ca. 5 år længere og de høj aktive ca. 7 år længere i forhold til dem på lavt fysisk aktivitetsniveau.
Det ser således ud til at være en dosisrespons kurve, hvor vi ikke helt kender optimum, men konditionsforbedrende idræt må absolut anbefales. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen også i deres sidste rapport4, at voksne skal være aktive med moderat til høj intensitet 30 min om dagen, og mindst 2
gange om ugen skal der indgå aktivitet med høj intensitet af mindst 20 min varighed. Anbefalingerne
afsluttes med: Fysisk aktivitet, udover det anbefalede, vil medføre yderligere sundhedsmæssige
fordele. For børn og unge anbefales dobbelt så stor aktivitet.

Forebyggelse af sygdomme
Idræt forebygger hjerte-kar-sygdomme. Dette kan blandt andet tilskrives, at konditionstræning
reducerer flere kendte risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, såsom nedsættelse af det diastoliske
hvileblodtryk på op til 10 mmHg og en mere hensigtsmæssig blodfedtprofil. Samtidig forbedres hjertets blodforsyning gennem en udbygning af hjertets kapillærnet.
Det er dog ikke kun hjerte-kar-sygdomme, der reduceres, men generelt ser der ud til at være en reduktion i cancersygdomme, som er tydeligst udtalt for coloncancer og brystcancer. Årsagen hertil er uvis.
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Type II-diabetes skyldes nedsat insulinfølsomhed, især i musklerne, men fysisk aktivitet øger insulinfølsomheden, og risikoen for sygdommen reduceres herved, ligesom motion er et vigtigt element
i behandlingen af type II-diabetes.
Ved overvægt vil regelmæssig motion med lav intensitet lette et forsøg på vægttab, men vigtigere er
det måske, at vægttabet bliver mere hensigtsmæssigt end ved diæt alene. I et nyere dansk studie
har man fundet, at træning uden vægttab medfører mere muskelmasse og mindre fedtmasse samtidig med en klar forbedring af sundhedsprofilen. I et nyere dansk studie har man fundet, at træning
uden vægttab medfører mere muskelmasse og mindre fedtmasse samtidig med en klar forbedring
af sundhedsprofilen5. Derudover vil et vægttab lettere kunne vedligeholdes ved fortsat motion.
Vægtbærende fysisk aktivitet kan øge knoglestyrken og dermed forebygge knogleskørhed, og ved
fysisk aktivitet bedres balance og muskelstyrke, hvorved faldrisikoen og dermed frakturrisikoen
mindskes.
Balance, muskelstyrke og udholdenhed er derudover vigtige faktorer for at undgå arbejdsskader
og det noget diffuse begreb ”low back pain”. Hvad rygsmerter angår, er den bedst dokumenterede
behandling fysisk træning (både styrketræning, balancetræning og konditionstræning).
I nogle idrætsgrene, især fodbold, findes forøget risiko for slidgigt efter mange års kraftig fysisk aktivitet. Dette skyldes formentlig gentagne små ledbruskskader, som ikke heler op, men erstattes af
det blødere fibrocartilago. Træning med velkontrollerede ledbelastninger, såsom løb og cykling, øger
bruskstyrken og brusktykkelsen og reducerer risikoen for slidgigt. Brusk er uden blodkar, og ernæringen kan kun finde sted gennem bevægelse af leddet, hvorunder ledvæske med næringsstoffer pumpes ind i brusken. Det er således vigtigt at sørge for hensigtsmæssige bevægelser af leddene hele livet
for at forebygge slidgigt, og ved slidgigt må man forsøge at styrke ledbrusken ved bevægeøvelser.
Fysisk træning har derudover en gunstig mental funktion, da det formentlig gennem endorfinfrigørelse medfører afstressning og bedre søvn. Medvirkende er dog også glæden og den ofte forøgede
selvværdsfølelse ved at være i god form. Fysisk aktivitet kan således forebygge depressive tendenser og er et led i behandlingen af disse.
Panikangst, hvor en person reagerer med panik i visse situationer, er en meget udbredt lidelse i den
vestlige verden, og man regner med, at over 200.000 danskere lider heraf. Det vigtigste element i
behandlingen er fysisk belastning, oftest løb, og derefter konfrontation med det, man reagerer på
med angst. Herved kan man optrænes til at kontrollere angstanfaldene.
Udover overlevelse giver aktivitet også generelt nedsat morbiditet og øget livskvalitet. I USA har
interventionsforsøg med motionstilbud på arbejdspladsen vist en reduktion i lægeudgifter og sygemeldinger på ca. 25 %, og man kan kun undre sig over, at det ikke er mere udbredt på europæiske
arbejdspladser.
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Motion i folkeskolen
For at fremme fornuftige motionsvaner bør man allerede i folkeskolen indføre daglig motion. Selvom
man erstatter faglige timer med motion uden at øge det totale timetal, har undersøgelser vist, at
eleverne kan opnå det samme kundskabsniveau, grundet motions gavnlige effekt på indlæringsevnen. Man kan igen undre sig over, at den danske folkeskole nedprioriterer den daglige motion og
idrætsundervisning, da dette på lang sigt vil begrænse sygdom og tidlig død for det enkelte individ
og samtidig have enorm positiv samfundsøkonomisk effekt.
I boksen herunder nævnes de vigtigste faktorer, som fysisk aktivitet påvirker i positiv retning.

Fysisk aktivitet kan have en positiv effekt på følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kondition
Bevægelighed
Blodkar
Blodtryk
Knogler
Psyken
Stresshormoner
Vægttab
Vævsstyrke (knogler, brusk, muskler, sener)
Akklimatisering (højde, døgnrytme, temperatur)

•
•
•
•
•
•
•
•

Balance
Hjerte
Blodfedt
Vejrtrækning
Insulinfølsomhed
Endorfiner
Fordøjelse
Cancersygdomme

Der er en livlig diskussion om, hvad der er vigtigst for sundheden: vægttab eller træning, men mange
mener dog, at det vigtigste er træning. Dette er også konklussionen i en videnskabelig gennemgang6.
Udfra nedenstående søjlediagrammer kan man også konkludere: Hellere tyk og veltrænet end tynd
og utrænet.
Ark1
Ark1
død alle årsager, mænd, relativ risiko
tyk, utrænet

1,8

tynd, utrænet

1,7

tyk, træ tynd, trænet

1,45

1,05

1,4

tynd, utrænet

1,2

2,05

tyk, træ tynd, trænet
1,5

0,9

0,75

1,4
1,2

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

1,6

død alle årsager, kvinder, relativ risiko
tyk, utrænet

1,8

0,8

1,6

0
død alle årsager, mænd, relativ risiko tyk,
dødutrænet
alle årsager, mænd, relativ risiko tyk, utrænet
død alle
årsager, mænd, relativ risiko tynd, utrænet
død alle årsager, mænd, relativ risiko tynd,
utrænet
dødtrænet
alle årsager, mænd, relativ risiko tyk, trænet
død alle årsager, mænd, relativ risiko tyk,
død alle
årsager, mænd, relativ risiko tynd, trænet
død alle årsager, mænd, relativ risiko tynd,
trænet

0

0
død alle årsager, kvinder, relativ risiko død
tyk, utrænet
alle årsager, kvinder, relativ risiko tyk, utrænet
årsager, kvinder, relativ risiko tynd, utrænet
død alle årsager, kvinder, relativ risiko død
tynd,alle
utrænet
alle årsager, kvinder, relativ risiko tyk, trænet
død alle årsager, kvinder, relativ risiko død
tyk, trænet
årsager, kvinder, relativ risiko tynd, trænet
død alle årsager, kvinder, relativ risiko død
tynd,alle
trænet
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Danskernes aktivitetsniveau
og motionsvaner
Det er svært helt at få tal på, hvor mange danskere der dyrker regelmæssig motion. Der er registreret
ca. 1,7 mill. medlemmer af Dansk Idræts Forbund (DIF), hvoraf en del er passive, ca. 1,5 mill. medlemmer af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), med en del overlap med DIF, ca. 300.000
medlemmer af Firmasport, med noget mere sæsonbetonet aktivitetsmønster. Dertil kommer en del
uorganiseret sport, såsom løb, og den mere sæsonbetonede skiaktivitet 1 uge om året, som 500.000
Fysisk aktivitet
Kapitel 5.5
danskere udsætter sig for hvert år, ofte uden den fornødne træning (50.000 kommer til skade).
Over
500.000
har fået øjnene op for regelmæssig
træning
fitnesscentre
med
mulighed
større andel
blandti mænd
end blandt
kvinder,
der
Det var
muligt atdanskere
svare:
dyrker
konkurrenceog
motionsidræt,
og
en
større
for styrketræning, aerobic, spinning (intervaltræning på motionscykel) og andre moderne
træandel blandt kvinder end blandt mænd dyrker lette Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt
ningsmetoder.
Dette muliggør en regelmæssig varieret
træningHvad
af hele
somerer
nok for de
re motion.
angårkroppen,
andelen, der
stillesiddenregelmæssigt og flere gange om ugen.
ses der
overordnet
ingen nævneværdig
forskel.
fleste,
men motionsidræt
derudover ereller
en udfører
fortrinlig
forberedelse
til de,
mange
andre
sportsaktiviteter.
Danskere
har
 Dyrker
tungt
havearbejde eller lignende mindst 4 timer om
generelt let adgang til rekreative områder, motionsstier
og cykelstier, og ca. 50 % af alle 25-årige
I nærværende undersøgelse er svarpersonerne endugen.
cykler
dagligt på
arbejde.
videre blevet bedt om selv at vurdere deres fysiske
 Spadserer,
cykler
eller har anden lettere motiform. Svarmulighederne og svarfordelingen fremgår
on mindst 4 timer om ugen (medregn også
af tabel 5.5.2. Af tabellen ses, at der er en større
søndagsture, lettere havearbejde og cykGrundet
de mange
gunstige effekter af motion kan man
kun
glæde
sigend
over
det ret
storederantal,
der
andel
blandt
mænd
blandt
kvinder,
vurdeling/gang
til arbejde).
2
rer
deres
fysiske
form
som
virkelig
god
eller
god,
 Læser,
ser fjernsynmotion,
eller harmen
andenifølge
stillesiddyrker
regelmæssig
”Sundhed og Sygelighed i Danmark” (SUSY rapport ) er det
mens der er en større andel blandt kvinder end
dende beskæftigelse.
dog stadig 16 %, som er inaktive. I nedenstående tabel
ses mænd,
selvindberettet
aktivitetsniveau
blandt
der vurderer
deres fysiske formblandt
som
mindre
god
eller
dårlig.
Det
ses
af
tabel
5.5.1,
at
mænd
og
kvinders
fysiske
173.000 tilfældigt udvalgte danskere.
aktivitetsniveau er forskelligt. Der er en væsentlig
Den Nationale Sundhedsprofil 2010. Fysisk aktivitet i fritiden blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent.

Tabel 5.5.1 Fysisk aktivitet i fritiden blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent
16-24 år

25-34 år

Mænd
Konkurrenceidræt

26,8

11,4

5,6

3,7

1,5

1,0

0,7

7,6

Motionsidræt
Lettere motion
Stillesiddende

30,8
29,8
12,6

34,4
40,5
13,8

33,7
46,0
14,8

28,5
52,7
15,0

22,0
62,0
14,4

20,6
64,0
14,4

10,9
55,6
32,8

27,6
49,4
15,4

I alt
Antal svarpersoner

100,0
8.158

100,0
7.819

100,0
12.837

100,0
14.931

100,0
16.755

100,0
12.490

100,0
6.329

100,0
79.319

Kvinder
Konkurrenceidræt

13,0

4,4

2,3

1,5

0,6

0,6

0,4

3,2

Motionsidræt
Lettere motion
Stillesiddende

25,2
49,7
12,1

24,5
57,6
13,5

22,4
61,0
14,3

19,2
65,9
13,4

14,0
72,4
13,0

12,1
71,7
15,6

5,6
52,0
42,1

18,4
62,1
16,3

100,0
10.132

100,0
10.269

100,0
16.290

100,0
17.626

100,0
18.018

100,0
13.230

100,0
7.755

100,0
93.320

I alt
Antal svarpersoner

Den Nationale Sundhedsprofil 2010

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

≥75 år

Alle

Gengivet med tilladelse fra Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet2.

Tabel 5.5.2 Selvvurderet fysisk form blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent
16-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

≥75 år

Alle

Mænd
Virkelig god

12,1

5,7

4,7

4,1

3,4

3,9

3,5

5,4

God
Nogenlunde
Mindre god
Dårlig

40,3
33,4
11,3
3,0

36,1
40,7
14,4
3,2

33,1
41,5
15,9
4,8

31,8
42,5
16,4
5,2

34,3
42,8
14,5
5,1

37,9
40,3
12,5
5,4

28,7
39,4
17,6
10,8

34,8
40,4
14,6
4,9

100,0
8.248

100,0
7.856

100,0
12.947

100,0
15.066

100,0
16.968

100,0
12.855

100,0
6.666

100,0
80.606

3,4
29,5

2,3
26,5

2,5
25,3

2,4
27,1

2,4
31,4

2,7
35,3

2,5
23,4

2,6
28,3

8I alt

Antal svarpersoner
Kvinder
Virkelig god
God

24,3 %.
Samlivsstatus: Forekomsten af personer, der er
moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden, er lavere
blandt enlige (separerede, skilte) end blandt gifte.

Det er dog glædeligt at kunne konstatere, at stadig flere i hver aldersgruppe dyrker moderat eller
hård fysisk motion i fritiden.
Andel, der er moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden. 1987-2010. Procent

Andel, der er moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden. 1987-2010. Procent.
1987

1994

2000

2005

1987

%

2010

1994

2000

2005

2010

70
60
50
40
30
20
10
0
16-24 år

25-44 år

45-64 år
Mænd

65-74 år

≥75 år

16-24 år

25-44 år

45-64 år

65-74 år

≥75 år

Kvinder

2
Gengivet med tilladelse
Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne og Den Nationale Sundhedsprofil
2010 fra Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet .

Der er flere højtuddannede end ufaglærte, der dyrker idræt, men de højtuddannede har også de fysisk
mest inaktive beskæftigelser. Men generelt er samfundet efterhånden så mekaniseret, at også ufaglærte næsten helt kan undgå fysiske belastninger i hverdagen. Samtidig er arbejdsbelastningerne
blevet meget ensidige, således at få dele af kroppen overbelastes og dermed svækkes, medens
resten af kroppen belastes for lidt og således også svækkes. Denne svækkelse gør vævet mindre
modstandsdygtigt over for belastninger eller mindre belastningsændringer, hvilket er en væsentlig
del af forklaringen på de mange klager fra bevægeapparatet, man ser i den danske befolkning.
Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE) og senere Statens Institut for Folkesundhed har i spørgeskemaundersøgelser (SUSY rapporter) fulgt danskernes sundhed og sygelighed siden 19872. Der
foreligger nu fem rapporter, hvor den sidste har data helt op til 2010. Heri kan man læse at smerter
i bevægeapparatet er meget hyppige, og ved spørgsmål om smerter inden for de sidste 14 dage
beskriver 14,9 % betydelige smerter fra arme, hænder, ben, 14 % betydelige smerter i ryg og lænd
og 13,3 % betydelige smerter i skulder eller nakke. 2-3 gange så mange har lette gener fra de samme
regioner. Smerter i bevægeapparatet er en hyppig årsag til sygemelding og førtidspension, og man
har beregnet, at dette betyder et gennemsnitligt tab af gode leveår på 6,4 år for mænd og 8,7 år for
kvinder.
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Hvad kan trænes?
Der er som nævnt mange gode grunde til at træne. Udover de nævnte fysiske og mentale effekter er
der også mulighed for socialt samvær og naturoplevelser – afhængig af idrætsdisciplinen. Formålet med træningen er dog ofte at forbedre præstationen inden for en idrætsdisciplin. Det kan være
at løbe hurtigere eller længere, hoppe højere eller længere, kaste længere, løfte større vægte flere
gange eller blive bedre til forskellige tekniske idrætsgrene (f.eks. boldspil). Alt dette er afhængig af
flere trænbare faktorer, som de enkelte idrætsdiscipliner stiller forskellige krav til: bevægelighed,
neuromuskulær funktion, iltoptagelse og vævsstyrke9.

Bevægelighed
En forudsætning for funktion af et led er naturligvis, at det kan bevæges. Nogle idrætsgrene kræver stor bevægelighed (f.eks. badminton), medens andre ikke har brug for den store bevægelighed
(f.eks. langdistanceløb). Ved idrætsgrene, som kræver stor bevægelighed, ses øget skadesrisiko,
hvis bevægeligheden er begrænset. Man skal også være opmærksom på, at træning (især styrkeog udholdenhedstræning) medfører øget stivhed af vævet. Så hvis man vil undgå at blive tiltagende
stiv med alderen, må man udføre strækøvelser, hvor alle muskler 1-2 gange om ugen udspændes
grundigt (mindst 30 sek.). Hvis man er stiv og ønsker at øge sin bevægelighed, skal udspændingerne udføres hyppigere. I et nyt review anbefales 60 sek udspænding til smertetærsklen i 4-5 serier
med focus på de muskelgrupper, som i den pågældende idræt er særlig udsat for fibersprængninger7.

Neuromuskulær funktion
Den ”neuromuskulære funktion” er nervernes styring af musklerne, så bevægelserne korrigeres og
finjusteres. Dette er et utroligt vigtigt element i træningen, idet man herved kan optræne den præcise muskelsammentrækning, der er nødvendig for en given bevægelse. Således kan man udføre de
trænede bevægelser med større kraft og mindre energiforbrug. Dvs. man kan kaste en bold længere,
selvom musklerne ikke er stærkere, eller man kan løbe hurtigere eller længere, selvom vævet og
konditionen ikke er bedret. Ligeledes kan man godt optræne en god kondition på cykel, men dette
kan ikke direkte overføres til gode løbepræstationer. Derfor er det vigtigt at træne de bevægelser,
man ønsker at lave i sporten mange gange, både med tungere og lavere vægte og dermed i langsommere og hurtigere tempo8.

Iltoptagelse
Når man ved træning forbedrer sin iltoptagelse (kondital = ml iltoptagelse/minut per kg kropsvægt),
forbedrer man evnen til at optage og forbruge ilten. Dette gøres ved en forbedring af lungernes funktion, øget blodmængde og hæmoglobinmængde, øget pumpefunktion af hjertet, flere kapillærer,
mere myoglobin, mitokondrier og enzymer. Alt dette er relativt let at træne, da disse faktorer reagerer hurtigt på træning. Jo mere og jo hurtigere man træner, des bedre effekt. Men for at kunne
træne hurtigt og tit kræver det stor styrke af det øvrige bevægeapparat (muskler og sener), som
reagerer meget langsommere på træning, og derfor er den begrænsende faktor for, hvor hurtigt træningen kan øges9.
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Vævsstyrke
Vævsstyrken kan, som tidligere omtalt, øges ved træning. Musklers styrke kan øges relativt hurtigt.
På 5-6 uger kan styrken øges 20-30 %, men de sener, musklen trækker i, er 8-9 måneder om at blive
styrket tilsvarende. Man kan således konkludere, at senerne er det svage led i en optræning, og hele
kunsten i træningen er at gå så langsomt frem, at senerne kan følge med8.
Den hyppigste fejl i optræningen er, at man starter eller øger træningen for hurtigt, hvorved kondition
og muskelstyrke hurtigt øges. Herved føler man sig i stand til at øge træningen endnu mere. Hvis det
sker, er man i højrisiko for at få den hyppigste overbelastningsskade: en senebetændelse.

FOR MEGET OG FOR LIDT ER LIGE SKIDT!
Kroppen adapterer til de belastninger, man udsætter den for. Således vil kroppen blive stærkere ved
fornuftig belastning og svækkes ved inaktivitet.
Naturligvis kan man også overdrive aktivitet, idet kroppen ikke kan nå at følge med ved for hurtig
træningsøgning og dermed også nedbrydes. Udsagnet ”for meget og for lidt er lige skidt” passer
således med den menneskelige organismes reaktion på aktivitet, som illustreret på figur 1.
Figur 1. Kroppen adapterer til belastningen. Men træner man for meget, svækkes kroppen også.
Vævsstyrkelse

Biopositiv
Belastning

Bionegativ

Bionegativ

Vævssvækkelse

Sportsfolk har meget svært ved at forstå, at man kan træne for meget, da mange tror, man bliver
stærkere, mens man træner. Men træningen i sig selv medfører en tydelig målbar svækkelse af det
belastede væv. Vævet reagerer herefter med en opbygning og styrkelse, hvis det får tilstrækkelig tid
til dette, se figur 2.
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Figur 2. I forbindelse med en belastning svækkes vævet, men under den efterfølgende restitution heler
vævsødelæggelserne og vævet forstærkes under ”superkompensationen”. Jo større belastning, des større
vævsødelæggelse, og des længere tid tager restitutionen (den prikkede kurve).

Vævsstyrke
Træning

Restitution

Superkompensation

X

Tid

Figur 3 og 4. Ved langsom træningsopbygning styrkes vævet,
og ved for hurtig træningsøgning svækkes vævet.

Vævsstyrke

Vævsstyrke

Evt. belastningsskade

Tid

Tid

Vævsstyrke

Evt. belastningsskade

Tid

Ved langsom træningsopbygning kan man således styrke vævet, som illustreret på figur 3.
Ved for hurtig træningsøgning sker der derimod en nedbrydning af vævet, som vist på figur 4. Dette
kan medføre en generel overtræningstilstand, som resulterer i nedsat præstationsevne, træthed, dårlig søvn og psykisk uligevægt. Man kan med andre ord træne sig i dårlig ”form”. En del sportsfolk mærker denne svækkelse og tror så, de har trænet for lidt, og øger derfor deres træning med yderligere
svækkelse til følge. Overtræningstilstanden kan bestå i måneder, selvom overbelastningen ophører.
I en sådan ”katabol” tilstand er man naturligvis i højrisiko for at få en overbelastningsskade. Som
nævnt adapterer senevæv langsommere til en given belastning end f.eks. muskelvæv, og da ingen
kæde er stærkere end det svageste led, er det senernes adaptation, der afgør, hvor hurtigt træningen
kan progredieres. Ligeledes er det i senerne, de fleste overbelastningsskader opstår.
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Træningen bør ændres med alderen!
Det er aldrig for sent at starte træning. Uanset alder kan man gennem træning altid forbedre sin
kondition og vævsstyrke8.
Men det går langsommere med alderen grundet langsommere vævsadaptation, formentlig grundet mindsket antal fibroblaster og dermed langsommere kollagendannelse. Dette øger risikoen for
seneskader (rupturer og tendinopatier) med alderen, især i den alder hvor muskelstyrken fortsat er
intakt. Således ses den højeste frekvens af akillessenerupturer i 30-40-års-alderen, og i Danmark
er de kraftfulde excentriske belastninger i badminton en meget hyppig årsag. Efter 40-års-alderen
går præstationerne langsomt nedad, på trods af uforandret træning, men fra 50-års-alderen går det
hurtigere, og man mister ca. 1 % om året i kondition og muskelstyrke. Se figur 5.
Figur 5. Den maksimale præstations formåen aftager gradvist med alderen.

Præstation
Kondital
Vævsstyrke
+ træning

- træning

Alder (år)
20

40

60

80
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Jo ældre man bliver, des lettere målbar bliver den gavnlige effekt af træning, men om man skal
anbefale træning med lav intensitet eller høj intensitet må komme an på det enkelte individs temperament og skadesfrekvens. Ved opstart af træning bør man dog altid starte med lav intensitet. Effekterne af lav intensitetstræning og høj intensitetstræning er illustreret i boksen på siden nedenfor.
Lav intensitet kan defineres som fysisk aktivitet, hvor man stadig har mulighed for at snakke, hvorimod man under høj intensitet ikke kan snakke udover korte sætninger.

Effekterne af lav og høj intensitetstræning
Træning med forskellig intensitet giver forskel i den gavnlige effekt, compliance (hvorvidt personen har lyst til at fortsætte træningen) og skadesrisikoen, som især bliver udtalt med alderen.
LaV INTENSITET

HøJ INTENSITET

Gavnlig effekt på:
Hjertekarsygdomme
Cancersygdomme
Blodtryk
Blodfedt
Insulinfølsomhed
Vægttab
Psyken

Gavnlig effekt på:
Hjertekarsygdomme
Cancersygdomme
Blodtryk
Blodfedt
Insulinfølsomhed
Vægttab
Psyken
Øget dosis giver øget respons
m.h.t. hjerte-kar-sygdomme og dødsrisiko
Muskelvæv
Knoglevæv
Kondital
Lav compliance
Høj skadesrisiko

Kollagenvæv

Høj compliance
Lav skadesrisiko
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Skal idrætsskader behandles
anderledes end andre skader?
Der er principielt ingen forskel på behandlingen af en forstuvet fod eller en senebetændelse opstået
ved sport eller en anden aktivitet. Skader på idrætsfolk udgør dog et specielt problem, idet de i reglen
skal rehabiliteres til et højere belastningsniveau. Samtidig er de stærkt træningsmotiverede og skal
vejledes i træningsreduktion, hvilket er i modsætning til de fleste andre patientgrupper med bevægeapparatsklager, som skal træningsmotiveres. Træningsreduktionen skal tage hensyn til, hvilken
struktur der er skadet, og hvilken idræt der udøves. Dette kan kun lade sig gøre gennem kendskab til
de enkelte idrætsgrenes biomekanik, belastninger og træningsmetoder.
Træningsreduktionen misforstås af mange læger, idet mange idrætsfolk får beskeden: ”Hold pause
med træningen, indtil smerterne er væk”. Kun i sjældne tilfælde, såsom specielle ligamentrupturer eller ”instabile stressfrakturer”, er det nødvendigt at aflaste fuldstændigt med total pause, evt.
bandagering. En total aflastning vil svække det skadede væv yderligere og medføre en betydelig
forlængelse af rehabiliteringstiden, inden den skadevoldende aktivitet kan genoptages.
Ved traumer er arvævsdannelsen hurtigere og bedre ved kontrolleret optræning allerede efter få
dage, og samtidig giver dette en hurtigere organisering af det skadede væv og dermed hurtigere
tilbagevenden til normal funktion.
Skades en struktur ved overbelastning, er dette et bevis for, at strukturen var for svag til den belastning, man påførte det. Da de fleste sportsfolk gerne vil tilbage til det samme belastningsniveau, må
man træne den beskadigede struktur med kontrollerede belastninger, som ikke forværrer skaden,
men stimulerer til opbygning og styrkelse. Denne behandlingsstrategi hedder ”aktiv aflastning”.
Det kan være vanskeligt at finde det rette niveau for den acceptable belastning. ”Træning til smertegrænsen” er ikke et anbefalelsesværdigt princip, idet mange bevægeapparatslidelser udviser en
”smertetriade” med smerter ved begyndelse på en belastning, som gradvist svinder efter opvarmning for at vende, evt. forstærket, tilbage efter belastningen. I stedet kan man bruge ”morgenstiv-heden” som et mål for inflammationens størrelse og tilpasse den aktive aflastning, så morgenstivheden gradvist aftager. Antiinflammatorisk behandling (cryoterapi, NSAID, cortisol) kan anvendes for at få inflammationen i ro, men man må være opmærksom på, at dette samtidig tilslører overbelastningssymptomerne, hvorfor en grundig instruktion i aktiv aflastning er påkrævet i forbindelse
hermed. Medicin bør ikke anvendes, blot for at sportsmanden kan fortsætte sin skadevoldende aktivitet og dermed forværre skaden.
Moderne idrætsmedicin er ikke, som mange tror, avancerede parakliniske udredninger, men har
derimod avanceret biomekanisk forståelse som grundlag for en meget aktiv behandlingsattitude og
individuel tilpasset træningsomlægning – afhængig af idrætten. Derfor skal idrætsskader behandles anderledes end andre skader på bevægeapparatet8,10,11.
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Hvilke skader ses
i de forskellige idrætsgrene?
Uffe Jørgensen er nok den dansker, der har lavet mest epidemiologisk forskning vedrørende idrætsskader. Selvom hans undersøgelser stammer tilbage fra 1980’erne er hans opgørelser meget brugbare, idet han i sine spørgeskemaer har brugt de samme formuleringer i sine spørgsmål til forskellige idrætsgrene, hvorfor resultaterne er direkte sammenlignelige. Han har opgjort skaderne i de
enkelte idrætter efter antal skader per 1000 træningstimer og antal skader per år, som det fremgår
af boksen nedenfor12. Tallene adskiller sig ikke væsentligt fra nyere opgørelser8.

Skaderisiko i de forskellige idrætsgrene12
Idrætsdisciplin

Skader per 1.000 træningstimer

Skader per år

Fodbold

4,1

1,36

Håndbold

8,3

1,11

Ishockey

4,7

0,9

Volleyball

3,1

0,75

Badminton

2,9

0,85

Tennis

2,8

0,56

Skadesrisikoen i andre store idrætsgrene som svømning, cykling og langdistanceløb er mindre, men
meget forskellig alt efter definitionen på en skade og den gruppe sportsfolk, man har undersøgt. I
fodbold dominerer de akutte skader, hvor ankeldistorsioner udgør 23 %, muskelfibersprængninger
15 % og muskelkontusioner 10 %. Knæskader udgør 14 %, men medfører den længste skadetid og er
de alvorligste af skaderne, som i mange tilfælde umuliggør tilbagevenden til idræt på samme niveau.
Lyskeskader udgør 12 % (”fodboldlyske”), som ligeledes kan give langvarige problemer.
I øvrige kontaktsport, som håndbold og ishockey, er det ligeledes de akutte skader, der dominerer
med mange knæ- og ankelskader. Derudover ses i håndbold mange akutte skader på fingre (30 %),
skader på skulderen (8 %, ”kasteskulder”) og i ishockey mange skader på hovedet, inklusive hjernerystelser (27 %).
I ikke kontaktsport, som volleyball og badminton, ses væsentlig flere overbelastningsskader. I volleyball ses mange knæskader (”springerknæ”) og skulderskader, og i badminton albueskader (7 %
”tennisalbue”), akillessenesmerter (9 %) og fodskader (12 %).
I løb udgør overbelastningsskaderne 80 %, men da de oftest er langvarige, udgør de 95 % af de tabte
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træningsdage. De hyppigste løbeskader er knæskader (34 %, især ”langdistanceløberknæ”), skinnebensbetændelse (23 %), akillessenebetændelse (5 %) og svangsenebetændelse (fasciitis plantaris)
(5 %).
Inden for den organiserede idræt kan man ud fra undersøgelserne estimere skadesincidensen til
1-2 millioner per år. Hertil kommer en række skader i de uorganiserede idrætter (især løb og skiløb).
Langt de fleste skader behandles af idrætsudøveren selv, idrætskollega eller træner, men mange
behandles af praktiserende læger. Derfor bør praktiserende læger kende til behandlingsstrategierne
for idrætsskader.
Jeg vil i det følgende gennemgå diagnose, årsag, behandling, herunder injektionsteknik ved behov for
blokader, evt. tapening og øvelser, og nævne differential diagnoser af de hyppigste idrætsskader.

17

akutte idrætsskader – ”overload”
Ved et traume rives vævet makroskopisk i stykker, og der udløses en betændelsesproces: inflammation. Ved skaden frigives en række kemiske substanser fra de ødelagte celler (prostaglandin, serotonin, kalium) og fra blodet (histamin, serotonin, bradykinin). Dette medfører umiddelbart påvirkning
af de smerteførende nervetråde (nociceptorerne), som samtidig udskiller stoffer (f.eks. substans
P), der gør dem mere følsomme for smerter (sensitiverer nerverne). De kemiske stoffer medfører
derudover kardilatation og øget kapillær permeabilitet, hvorved der sker en udtrædning af væske
og proteiner. Dette medfører varmeøgning, rødme og hævelse af det skadede område. Inflammationen er således kendetegnet ved smerte (dolor), varmeøgning (calor), rødme (rubor) og hævelse
(tumor), som tilsammen giver en forringet funktion af det skadede område (functio lasae).
Smerterne og den nedsatte funktion sørger for den nødvendige aflastning. Blodplader (trombocytter) danner et fibrinnetværk til afgrænsning af den skadede struktur. De udskilte kemiske substanser trækker derefter forskellige inflammatoriske celler til (granulocytter, lymfocytter, makrofager).
Nogle nedbryder resterne af de ødelagte vævsstrukturer gennem enzymsystemer, andre bortskaffer de nedbrudte bestanddele. Denne afgrænsning af skaden, og bortskaffelse af ødelagte vævsstrukturer i den inflammatoriske fase, varer op til 72 timer. Herefter starter den proliferative fase,
hvor fibroblaster kommer til og danner kollagenfibre, der trækker de skadede strukturer sammen
under dannelsen af et arvæv. Den proliferative fase varer nogle uger, afhængig af skadens omfang.
Til sidst starter en remodelleringsfase, hvor vævet forsøger at organisere sig til dets normale funktion. Dette er naturligvis forskelligt afhængigt af vævstypen. På figur 6 illustreres vævets styrketilvækst i de forskellige faser, samtidig med at smerterne er søgt skitseret.
Figur 6. Vævets styrke illustreres med den blå kurve på den blå højre Y-akse under de forskellige faser
af ophelingen. Med den røde kurve på den røde venstre Y-akse indikeres smerterne efter et akut traume.
Bemærk at smerterne forværres de første dage grundet inflammationen, og at smerterne forsvinder, før
vævet har genvundet sin styrke. Smerterne kan altså ikke bruges som guideline for vævsophelingen.
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Behandlingen af vævsskader bygger på kendskabet til disse faser af helingen, idet man i den inflammatoriske fase bør undgå yderligere blødning og vævsødelæggelse ved aflastning og begrænse den
ofte for voldsomme inflammation med RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation). Se figur 7.
Afkølingen gennemføres 20-30 minutter med samtidig kompressionsforbinding, og kompressionsforbindingen bibeholdes 1 time efter afkølingen. Afkøling og kompressionsforbinding gennemføres
3-5 gange per døgn i de første 2-3 døgn (den inflammatoriske fase).
Rolige aktive bevægelser kan opstartes i den inflammatoriske fase, men ved starten af den proliferative fase skal disse aktive bevægeøvelser intensiveres, og en kontrolleret optræning starter for at
stimulere vævet til den mest funktionelle arvævsdannelse uden for mange sammenklistringer og
med hurtigst mulig remodellering. Dette kræver kendskab til vævets helingshastighed, og som det
fremgår af figur 6, kan man ikke lade sig styre af smertegrænsen. Hvis der opstår øget hævelse eller
øget smerte fra dag til dag, har man progredieret optræningen for hurtigt.
Figur 7. Billede af RICE-behandling.

akutte muskelskader
Akutte muskelskader kan opstå på to forskellige måder: ved en direkte eller en indirekte mekanisme.
Direkte ødelæggelse sker ved knusning af musklen mellem en udefrakommende ting og den underliggende knogle: en kontusion, kendt som et ”trælår”. Indirekte ødelæggelse sker ved overstrækning
af musklen, et distensionstraume, kendt som en ”fibersprængning”, og ses ofte i hasemusklerne
(sprintere) og lægmusklen (”tennisleg”). Det er vigtigt at forstå, at i begge skademekanismer sker
der en ødelæggelse af muskelceller. Ved kontusioner ses det i reglen, at skaderne ligger dybt, tæt på
knoglen, hvorimod skaden ved et distensionstraume oftest ligger i den myotendinøse overgang.

19

Figur 8 illustrerer det spontane helingsforløb efter en muskelskade. Traumet medfører en muskelcelleødelæggelse, som initierer en inflammatorisk reaktion. De overrevne muskelceller retraheres, og
der dannes en blodfyldt kavitet, som invaderes af inflammationsceller. Enderne af de traumatiserede muskelceller nekrotiserer og fjernes af makrofager13.
Den akutte inflammatoriske fase varer 48-72 timer, herefter starter reperationsfasen, hvor fibroblaster gradvist omdanner hæmatomet til granulationsvæv med kollagene tråde, der trækker arvævet
sammen. Samtidig aktiveres satellitceller, som er hvilende muskelceller i musklerne, til at udvikle
sig til myoblaster. Disse myoblaster smelter sammen og danner nye muskelceller. Over de følgende
uger sker der en remodellering eller reorganisering af muskelvævet, hvorunder arvævet gradvist
forsvinder.
Ved en intramuskulær blødning uden afløb gennem fascien, vil hæmatomet mellem muskelcellerne
være større medførende større arvævsdanelse, og ophelingen vil tage op til 3 gange så lang tid.
Subkutane blodudtrædninger (ecchymoser) tyder på intermuskulær blødning og er således et godt
prognostisk tegn.
Figur 8. Spontan helingsforløb efter en muskelskade13.

Behandling
Den akutte behandling går ud på at begrænse blødningen og den inflammatoriske respons og dermed mængden af arvæv. Dette gøres ved RICE-princippet, som er gennemgået under ”akutte skader”. Samtidig kan man dæmpe inflammationen med NSAID.
Efter den inflammatoriske fase (2-4 dage) er en hurtig kontrolleret mobilisering vigtig for at fremme
helingsprocessen og den korrekte organisering af muskelcellerne. Denne proces stimuleres ved
rolige aktive bevægeøvelser, strækøvelser og muskelkontraktioner med gradvis progredierende
belastning. I denne periode bruges ikke NSAID for ikke at camouflere symptomerne ved for hurtig
progression: forværrede smerter og øget hævelse.
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På figur 9 skitseres optræningsforløbet. Belastningen øges gradvist, og man skal kunne klare et
trin uden forværrede smerter eller hævelse, inden man går videre til næste trin, indtil det ønskede
aktivitetsniveau er opnået.
Figur 9. Træningsstigen efter et akut muskeltraume,
illustrerende den langsomme gradvise træningsprogression.
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Senfølger
Nedsat muskelfunktion ses ofte efter en muskelskade, især ved skader i mindre muskelgrupper
uden den store reservekapacitet eller i muskelgrupper, som har tendens til at blive stramme (f.eks.
hasemusklerne).
Myositis ossificans er en tilstand, hvor der dannes forkalkninger i muskelvævet. Dette skyldes i
reglen knusningsskader, hvor nogle periostceller er slået ud af knoglevævet i forbindelse med skaden, og danner knogleforkalkninger som skyer i arvævet. Forkalkningerne ses tydeligt på røntgen,
UL-scanning, MR-scanning og CT-scanning, og aktiviteten kan følges ved knogleskintigrafi. Det er
stort set umuligt at skære disse forkalkninger væk, og man bør i alle tilfælde undlade kirurgi i den
aktive fase (1⁄2-1 år), idet man ellers blot vil aktivere den inflammatoriske proces og dermed øge
forkalkningerne. Selv med store forkalkninger kan man dog opnå et stort set normalt funktionsniveau, idet forkalkningerne primært er beliggende i det serieelastiske kollagene bindevæv omkring
muskelcellerne. En myositis ossificans er ikke sjælden og kan ved grundig undersøgelse påvises i
op til 20 % af alle knusningsskader, men den vil medføre en væsentlig langsommere helingsproces
og rehabiliteringstid end ved muskellæsioner uden forkalkninger.
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Compartmentsyndrom.Etcompartmentsyndrom eller muskellogesyndrom er en tilstand, hvor trykket i en muskelloge (muskelcompartment) er så højt, at det i visse situationer kan kompromittere
blodforsyningen. Dette kan ske som et akut compartmentsyndrom efter et traume, hvor blødningen og ødemet i forbindelse med den inflammatoriske proces er så stort, at vævstrykket overstiger
bloddiffusionstrykket. Dette medfører en akut vævsiskæmi, og hvis trykket ikke lettes ved akut
spaltning af fascien inden for få timer, vil musklen nekrotisere. Det er vigtigt at være opmærksom på
denne komplikation, som indledes med konstante smerter som følge af iskæmien. Der er hvilesmerter, og smerterne forværres ved passiv og aktiv bevægelse. Muskeltraumet kan også resultere i et
stramt og ueftergiveligt arvæv, som ikke giver gener i hvile, men i forbindelse med den væskeophobning, der sker ved muskelaktivitet, kan vævstrykket overstige venetrykket. Herved stiger væskeophobningen yderligere, og hurtigt vil den arterielle blodforsyning blive komprommiteret og medføre
iskæmi. Al muskelbelastning er herefter umulig, indtil trykket atter reduceres i løbet af nogle minutter. Anamnesen ved et kronisk compartmentsyndrom er karakteristisk, idet der aldrig optræder
hvilesmerter, men efter en given belastning begynder det at gøre ondt i muskelgruppen, som samtidig føles spændt, og kort tid efter er al belastning umulig. En midlertidig træningsbegrænsning er
behandlingen heraf, og hvis dette ikke hjælper tilstrækkeligt, må man måle trykket i muskellogen
efter smerteprovokerende aktivitet med henblik på indikation for at spalte fascien (fasciotomi).

ankeldistorsioner
En ankeldistorsion defineres som en større eller mindre ødelæggelse af ligamenterne omkring ankelleddet og klassificeres traditionelt i tre grader, som vist i tekstblokken.

De tre traditionelle klassificeringer af ankeldistorsioner
GRaD 1
Forstrækning af ligament uden makroskopisk ruptur. Der er kun lille hævelse og ømhed
og kun et mindre funktionstab uden mekanisk instabilitet.
GRaD 2
Partiel makroskopisk ruptur af ligament. Der er moderat hævelse og smerter,
bevægeindskrænkning og nogen instabilitet.
GRaD 3
Total ruptur af ligament. Betydelig hævelse, blødning og smerter.
Der er klar bevægeindskrænkning, funktionstab og instabilitet.

I ca. 95 % af ankeldistorsionerne ses skaderne på de laterale ligamenter, og det er især lig. talofibulare anterior (70 %), evt. i kombination med lig. calcaneofibulare (20 %), som beskadiges, se figur 10.
Skader på det mediale ligament opstår kun ved voldsommere traumer og er ofte kombineret med
frakturer og/eller syndesmosebrist.
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Figur 10. anatomien ved ankelleddet set fra lateralsiden.

Hvornår skal der tages røntgenbillede?
Røntgen skal tages ved mistanke om fraktur, men dette kan være vanskeligt at afgøre ved et akut
traume med stor hævelse og smerter. De tidligere anvendte uspecifikke test for direkte og indirekte knoglesmerter er ikke anvendelige, da de fleste har direkte smerter svarende til ligamenternes
hæfte på knoglerne, og det meget anvendte dunk under hælen for indirekte smerte vil gøre ondt ved
alle større traumer, uanset om der er fraktur eller ej. Der er dog international konsensus om følgende
kriterier for røntgenbillede ved ankeldistorsioner:
• Smerter ved tryk posteriort på laterale malleol eller mediale malleol
• Smerter ved tryk på tuberculum metatars V
• Smerter på proksimale crus ved sammentrykning af fibula og tibia
• Ude af stand til at lægge vægten over på foden
Behandling
Den akutte behandling går ud på at begrænse blødningen og den inflammatoriske respons og dermed mængden af arvæv. Dette gøres ved RICE-princippet, som er gennemgået under ”akutte skader”. Samtidig kan man dæmpe inflammationen med NSAID.
Efter den inflammatoriske fase (2-4 dage) er en hurtig kontrolleret mobilisering vigtig for at fremme
helingsprocesserne. I denne periode bruges ikke NSAID for ikke at camouflere advarselssignalerne
ved for hurtig progression: øgede smerter og øget hævelse.
Balancetræning er et særlig vigtigt element i rehabiliteringen efter en ligamentskade. Ligamenterne
støtter ikke kun leddene mekanisk, men sensorer i ligamenterne registrerer spændingen og dermed
leddets stilling, så man gennem relevant muskelkontraktion kan opretholde balancen. Et mere eller
mindre ødelagt ligament er slappere, og spændingen dermed mindre, herved mistes en del signaler
fra ligamentet, og balancen er således forringet. Resultatet er kraftigt forøget risiko for redistorsion
inden for for det første år (25 %). Denne risiko kan kun begrænses ved balancetræning og/eller stabiliserende bandager/tape. På figur 11 illustreres balancetræning.
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Figur 11. Balancetræning foregår bedst på et balancebræt. Tilstræb at holde balancen uden at vippe for
meget. 5 min daglig træning anbefales.

På figur 12 skitseres optræningsforløbet. Belastningen øges gradvist, og man skal kunne klare et
trin uden forværrede smerter eller hævelse, inden man går videre til næste trin, indtil det ønskede
aktivitetsniveau er opnået.
Figur 12. Træningsstigen efter en ankeldistorsion,
illustrerende den langsomme gradvise træningsprogression.
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Princippet er det samme i behandlingen af grad 1-, 2- og 3-distorsioner, men træningsprogressionen
går langsommere ved sværere distorsioner.
Ved grad 3-distorsioner kan man evt. anvende permanent optapening de første uger. Ellers aftrappes
optapeningen gradvist over uger til måneder afhængigt af aktivitetsniveau. En simpel optapening
illustreres på figur 13.
Figur 13.Tapeteknik efter en ankeldistorsion. Først anlægges et cirkulært anker (a), oven på dette
sidestabiliserende tape (B) med foden i neutralstilling, og hvis ekstra støtte er nødvendigt, kan der
anlægges en ankellås (C). Til sidst afsluttes med en lås ovenpå ankeret for at fiksere tapene.
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Senfølger
10-15 % får senfølger i form af instabilitetsfølelse og/eller smerter. Følelsen af instabilitet kaldes
”funktionel instabilitet” og skyldes ikke nødvendigvis mekanisk instabilitet med overrevne ledbånd.
Ofte er årsagen afsvækket nervefunktion grundet forstrækning af nerverne ved distorsionen.
Behandlingen er primært balancetræning, og hvis dette ikke giver tilfredsstillende resultat, kan man
supplere med bevægelige stabiliserende bandager. Sidste udvej er en stabiliserende operation, som
især er indikeret ved mekanisk instabilitet, der bedst diagnosticeres ved vridebilleder. Resultatet af
en sådan sekundær ligamentrekonstruktion er ligeså god som ved en primær ligament rekonstruktion, men med den fordel, at kun 10 % med grad 3-distorsion behøver operation.
Funktionssmerter mere end nogle måneder efter distorsionen kræver udredning med henblik på en
evt. overset trochlea talus-fraktur (”domefraktur”). Det kan også dreje sig om chondrale læsioner,
som ses i ca. 90 % af grad 3-distorsionerne, eller indvækst af arvæv fra det læderede kapsel/ledbåndsapparat inde i leddet. Alle disse tilstande kan medføre mudrende funktionssmerter med evt.
smertefulde afklemninger. Man må indlede med tangentialrøntgenbilleder af trochlea talus, og hvis
der ikke er en fraktur, kan man forsøge med ledfrigøring, evt. suppleret med steroidinjektion ind i
kapslen, hvor man mistænker impingement. Er der ikke effekt heraf, kan man overveje arthroskopi
til diagnose og behandling, evt. forudgået af UL-scanning eller MR-scanning.
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Overbelastningsskader – ”overuse”
Al belastning medfører mikroskopiske skader som illustreret på figur 2. Disse mikroskopiske skader
er subkliniske, dvs. man kan ikke mærke dem, og den medfølgende inflammation vil ubemærket
gradvist hele op med en lille vævsstyrkelse. Men udsættes vævet for en ny belastning, inden det er
helet op, sker der en yderligere nedbrydning, og hvis dette gentages flere gange, kan summen af de
mikroskopiske skader blive makroskopisk, eller i det mindste klinisk, dvs. man kan mærke ømhed
eller smerte som følge af inflammationen, se figur 14.
Figur 14. Vævets styrke illustreres med den blå kurve på den højre Y-akse. ”X” indikerer belastninger af
vævet. Hvis belastningerne gentages for hyppigt, vil vævet gradvist svækkes, og summen af de mikroskopiske skader kan blive makroskopiske. Den røde linje på den venstre Y-akse indikerer smerterne som nærmest er et spejlbillede af vævsstyrken. Når skaden er stor nok, registreres smerterne, men læg mærke til,
at smerterne ofte forsvinder under belastning for at komme forstærket igen efter belastningen. Smerterne
under belastning kan således ikke bruges som guideline for, hvor stor belastning man kan tåle, men den
efterfølgende smerte skal gradvist mindskes for at tillade vævsopheling.
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Da vævet kan belastes på mange forskellige måder, er der ofte mere end en årsag til den samlede
overbelastning. Denne multifaktorielle årsagssammenhæng gør overbelastningsskader sværere at
forstå og behandle. I reglen deler man årsagerne op i indre faktorer og ydre faktorer.
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De indre faktorer er forskellige kropsbygninger og biomekaniske bevægemønstre, som medfører
større eller mindre disposition til forskellige overbelastningsskader:
• Nedsat bevægelighed
• Dårlig stabilitet
• Nedsat muskelstyrke
• Dårlig balance
• Muskelasymmetri
• ”Malalignment” eller dårlig sporing, f.eks. ved platfod, hulfod, kalveknæ eller hjulben
De ydre faktorer er træningsfejl, som udløser en skade:
• For hurtig øgning af træningskvantitet (antal gentagelser, interval mellem gentagelser)
• For hurtig øgning af træningskvalitet (tempo, kraft, vægt)
• For hurtig ændring af træningsunderlag (hårdt, blødt, ujævnt)
• Thermisk påvirkning (især kulde)
• Uhensigtsmæssige sko og påklædning i øvrigt i forhold til omgivelserne
• Sikkerhedsudstyr (f.eks. benskinner)
En indre faktor kan således ikke i sig selv udløse en skade, men personen skal lave en træningsfejl,
hvilket er vigtigt at indse for den efterfølgende sekundærprofylakse. Træningsfejlen er forskellig fra
patient til patient, selvom de har den samme skade, og det er vigtigt sammen med patienten at finde
ud af, hvilke uvante belastninger de har været udsat for, op til skaden blev registreret.
Ved en overbelastningsskade er vævet svækket grundet skaden, men også grundet den inflammatoriske proces og de deraf følgende enzymsystemer, der nedbryder vævet yderligere. Denne inflammatoriske nedbrydning er hensigtsmæssig, idet den skaber plads til genopbygning af det ødelagte
væv, men hvis man ustandselig fortsætter overbelastningerne, vil den inflammatoriske proces fortsætte med nedbrydning, som derved bliver uhensigtsmæssig og måske fører til en uhensigtsmæssig arvævsdannelse.
Skadet og inflammeret væv er med andre ord svækket, og behandlingen bygger på en begrænsning, evt. omlægning af belastningerne i hverdagen. Dette kræver kendskab til biomekanikken i
både patientens arbejde og sportsaktivitet, således at den overbelastede struktur kan aflastes ved
individuel vejledning. Total aflastning, og evt. immobilisering i bandager, er sjældent indikeret og vil
medføre en yderligere svækkelse af det skadede væv og dermed en forlængelse af rehabiliteringstiden. Således har undersøgelser vist, at sener, som er det hyppigst overbelastede væv, kræver fem
til seks måneders grundig genoptræning for at genvinde 95 % af den vævsstyrke, der mistes ved blot
tre ugers immobilisering.
Aktiv aflastning er således kodeordet for behandlingen af overbelastningsskader. Det betyder, at
man træner den skadede struktur med kontrollerede belastninger, som ikke forværrer skaden, men
stimulerer til opbygning og styrkelse. For at undgå yderligere beskadigelse af den overbelastede
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struktur, anbefaler mange træning til smertegrænsen, hvilket i nogle tilfælde er brugbart (f.eks.
Tractus iliotibialis friktionssyndrom), men i de fleste tilfælde er ubrugeligt grundet den smertetriade,
som f.eks. senebetændelser udviser. Dvs. der er smerter og stivhed, når man starter (startbesvær,
morgenstivhed), men efter opvarmning begrænses eller forsvinder smerterne for at komme forstærket igen efter belastningen. Dette fremgår også af figur 14.
Det kan i stedet anbefales, at man bruger morgenstivheden som et mål for inflammationens størrelse, og at genoptræningen tilpasses, så morgenstivheden gradvist aftager. Senevæv er det hyppigst overbelastede væv ifm idræt, og genoptræningen heraf foregår bedst ved kontrollerede øvelser
bestående af excentriske belastninger. Nyere studier har dog vist, at langsom tung styrketræning
er måske endnu mere effektiv. Ved langsom tung styrketræning skal belastningen være så stor, så
man kun kan lave 5-10 gentagelser i 3 serier og hver gentagelse (concentrisk og excentrisk belastning) skal tage ca 5-6 sekunder. Træningen skal foretages hver 2. dag for optimal vævsstimulation.
NSAID eller steroid kan bruges for at få inflammationen i ro, men man må være opmærksom på,
at dette samtidig tilslører overbelastningssymptomerne, hvorfor en grundig instruktion i aktiv
aflastning er påkrævet. NSAID eller steroid bør ikke anvendes, blot for at patienten kan fortsætte
sin skadevoldende aktivitet og dermed forværre skaden. Der er desuden tiltagende evidens for, at
NSAID, udover de velkendte bivirkninger, begrænser helingsprocessen efter en skade og svækker
træningsresponset, dvs den vævsstyrkelse træning normalt medfører. Man bør derfor være yderst
tilbageholdende med anvendelsen af NSAID ved idrætsskader. Akupunktur kan bruges til at begrænse evt. sekundære muskelspændinger og smerter. På figur 15 illustreres behandlingsprincippet af
en overbelastningsskade.
Figur 15. Svagt væv disponerer til overbelastningsskader, men ved total aflastning svækkes vævet
yderligere, hvilket øger risikoen for skader. Kodeordet for behandlingen er aktiv aflastning, men
hvis man går for hurtigt frem, svækkes vævet ligeledes. Kunsten er gradvis træningsprogression,
således at ”morgenstivheden” gradvist aftager.
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Hælspore – fascitis plantaris
anatomi: Fascia plantaris strækker sig fra tuber calcanei til basis af tæernes phalanges proximalis.
Dens funktion er at beskytte fodens bløddele og understøtte fodens længdebue, samtidig med at
den proksimalt er en slags udspringssene for de små tåfleksorer, se figur 16.
Figur 16. Fascia plantaris.

Funktion: Fascia plantaris er vigtig både ved hælisæt og ved afsæt. Når tæerne dorsalt flekteres i
afsættet, vil fascia plantaris strammes op, og fodbuen dermed accentueres. Formålet hermed er at
gøre foden stiv, således at akillessenens træk udnyttes bedst muligt til afsættet. Ved hælisættet er
tæerne i neutralstilling, og fascia plantaris er dermed afslappet. Dette muliggør den vigtige pronationsbevægelse, som giver stødabsorbtion og muliggør tilpasning af foden til underlaget. Fascia plantaris er
med sit spænd med til at bremse pronationsbevægelsen og medvirker dermed til stødabsorbtionen.
Årsager til overbelastning
• Uvant mange afsæt, som ved for hurtig øgning af løbetræning, tennis, badminton eller hopsport
• Uvant mange hårde hælisæt
Disponerende faktorer er en stram akillessene, som medfører en uhensigtsmæssig opstramning af
fascien, fødder med dårlig stødabsorbtion (hyperpronation, hypopronation, dårlig fedtpude under
hælen) og sko uden tilstrækkelig stødabsorbtion og stabilitet.
Symptomer/diagnose: Smerter under hælen ved belastning, igangsætningssmerter, morgensmerter og -stivhed, både ved hæl- og tågang. Klinisk udløses smerterne ved tryk på fascia plantaris’
mediale hæfte på calcaneus medialt.
Behandling: Aktiv aflastning, hvor de nævnte provokerende faktorer begrænses. En optapening, som
vist på figur 17, kan være med til at aflaste fascien. Dette kan suppleres med daglig massage med
massagebold efterfulgt af udspænding af fascia plantaris og akillessene, som vist på figur 18. Hvis
dette ikke er tilstrækkeligt, kan det suppleres med NSAID eller steroidinjektion profundt for fascien
ved distal medialadgang, som vist på figur 19. Sidste udvej er operation, som kan gøres endoskopisk
med løsning af fascien og fjernelse af adhærancer.
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Figur 17. Fascia plantaris kan aflastes med en optapening.

Figur 18. Udspænding af fascia plantaris og triceps surae (akillessenen) i samme øvelse.

Figur 19. Injektionsteknik ved fasciitis plantaris. Fascien opstrammes ved dorsal fleksion af tæerne,
så indstikket let kan placeres profundt for fascien. Der injiceres lokalanalgetika og glucocorticosteroid.
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Hælsenebetændelse – achilles tendinopati
anatomi: Akillessenen er menneskets stærkeste sene. Med et tværsnit på ca. 1/2 cm2 kan den tåle
et træk på ca. 500 kg. Senen er beklædt med en løs membran kaldet peritendon, hvis hovedfunktion
er at gøre senens bevægelser gnidningløse. Vinklen mellem bageste proksimale hjørne af calcaneus
og achillessenen udfyldes af fedtvæv og en tykvægget bursa retrocalcanei. Bag akillessenen findes
en anden bursa retroachilles, se figur 20.
Figur 20. akillessenen med bursae.

Funktion: Akillessenen overfører kraften fra de overfladiske lægmuskler (m. triceps surae) til calcaneus medførende plantarfleksion af foden. Under gang belastes senen koncentrisk under afsættet, hvilket sjældent medfører overbelastning. Ved løb derimod belastes senen excentrisk i standfasen, hvorunder dorsalflektionen i ankelleddet bremses. Herved oplagres store mængder elastisk
energi i akillessenen, som bruges til afsættet. Dette er energibesparende for muskelarbejdet, men
senen kan let overbelastes af sådanne gentagne excentriske belastninger.
Årsager til overbelastning: De under anatomi nævnte strukturer kan alle overbelastes og medføre
smerter omkring akillessenen. Betegnelsen achilles tendinopati dækker således over flere patologiske tilstande såsom tendinose (degeneration i senen), tendinitis (inflammation i senen), peritendinitis (inflammation i periendon) og bursitis retrocalcanei/retroachilles samt blandingstilstande.
Årsagen kan være
• Uvant mange excentriske belastninger, som ved for hurtig progression
af løbetræning eller tennis
• Uvant mange hårde landinger på hårdt underlag med dårligt stødabsorberende sko.
Dårlig stødabsorption som følge af hyperpronation eller dårlig hælpude.
• Indirekte eller direkte traume mod senen eller mekanisk irritation fra en dårlig tilpasset hælkappe.
Symptomer/diagnose: Stivhed og smerter i senen om morgenen eller efter længere tids inaktivitet.
Smerterne svinder i reglen efter opvarmning, men vender forværret tilbage efter belastning. Senen
kan hæve op og bliver i reglen øm for tryk. Ved peritendinitis kan der være krepitation omkring
senen. Ved bursitis retrocalcanei findes hævelse og ømhed profundt for akillessenen ved pincetgreb
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omkring akillessenen, og ved bursitis retroachilles findes hævelse og ømhed lige bag på akillessenen. Ved UL-scanning kan man differentiere de forskellige tilstande.
Behandling: Aktiv aflastning hvor de nævnte provokerende faktorer begrænses. Disponerende faktorer som hyperpronation/hypopronation og dårlig hælpude korrigeres med sko og evt. indlæg. Sko
med god stødabsorbtion, stabil velpolstret hælkappe, som ikke trykker på akillessenen, og fleksibilitet ud for MTP-leddene anbefales. 1-2 ugers NSAID-kur kan forsøges. Ved bursitis og peritendinitis
kan der ofte benyttes 1-2 steroidinjektioner profundt for senen under samtidig aflastning. Injektionsteknikken vises på figur 21.
Figur 21. Steroidinjektion profundt for akillessenen.
Der injiceres lokalanalgetika og glucocorticosteroid.

Hvis der er arvævsforandringer/degenerationer i senen (tendinoser) og ved tendinitis, må man forsøge at stimulere vævshelingen ved kontrolleret optræning. Dette kan gøres ved excentriske tåvippeøvelser eller langsom tung styrketræning, hvor man i starten bruger kroppen som belastning, og
gradvist øger belastningen med løse vægte (evt. en rygsæk), se figur 22. Kan dette ikke gennemføres, grundet smerter, kan man supplere denne kontrollerede træning med steroidinjektion profundt
for senen. Men undlad at injicere steroid omkring en syg sene uden samtidig aflastning, da man
ellers risikerer en sprængning.
Figur 22. Tåvippeøvelser på trappe som ekscentrisk træning eller langsom tung styrketræning kan bruges til
kontrolleret stimulation af akillessene.
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Langt de fleste tilfælde, som ikke responderer på den konservative behandling, skyldes kroniske
arvævsdannelser i peritendon, og i disse tilfælde har en operativ stripning af peritendon med løsning
af alle adhærenser og longitudinel spaltning af senen ofte en god effekt. Hvis en bursitis retrocalcanei er udløst af et unormalt stort calcaneushjørne (kan ses på UL-scanning og et røntgensidebillede),
kan dette afmejsles, og bursaen samtidig fjernes.

Skinnebensbetændelse
anatomi: Eftersom fødderne vender nedad, er der et stort hydrostatisk tryk i underbenene. For at
lette denne trykgradient omsluttes musklerne af en kraftig fascia cruris. Stærke septae intermusculare binder fascien ind til fibula, og fibula og tibia holdes sammen af en stærk membrana interossa,
se figur 23.
Figur 23. Tværsnit af underbenet med opdelingen i muskelloger ved stærke bindevævsstrøg.
Tibia
Fibula

Funktion: To muskelloger er hyppigt sæde for overbelastningssyndromer; det er den anteriore og
den dybe posteriore. I den anteriore muskelloge findes m. tibialis anterior og i den dybe posteriore
muskelloge findes m. tibialis posterior, som begge er vigtige stødabsorbere ved fodisæt, da de excentrisk bremser pronationsbevægelsen og dermed forlænger kollisionstiden.
Årsager til overbelastning: Ved hvert eneste fodisæt forplanter der sig et stød op gennem benet.
Stødet er naturligvis størst ved fodisæt på hårdt underlag, i hårde sko og ved høj kropsvægt. Ved
løb og hop forværres stødet betydeligt. Stødet medfører bøjning og vrid af tibia og fibula, og ved
uvant mange stødbelastninger kan der opstå knogleirritation i form af periostitis eller stressfraktur.
I reglen er det dog de nævnte stødabsorberende muskler (m. tibialis anterior og posterior) og deres
sener, der i starten overbelastes medførende en tendinopati. Et kronisk muskellogesyndrom (kronisk compartmentsyndrom) kan også være resultatet af hurtig træningsprogression, idet musklerne tiltager i volumen, meget hurtigere end de stramme muskelfascier kan nå at udvide sig. Se
compartmentsyndrom side 20.
Symptomer/diagnose: Som det fremgår af diagnoseskemaet, kan man i reglen stille diagnosen ved
anamnese og objektiv undersøgelse alene. Smerteudbredningen ved henholdsvis anteriore og den
posteromediale skinnebensbetændelse fremgår af figur 24. Paraklinik kan dog være indiceret i
tvivlstilfælde og altid forud for evt. operation.
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Figur 24. Smerteudbredningen ved henholdsvis den
anteriore og den posteromediale skinnebensbetændelse.

Diagnoseskema ved skinnebensbetændelse – ”shin splints”
Typisk klinik og paraklinik ved de hyppigste årsager til underbenssmerter
Tendinitis
Smertetriade

Periostitis
Mere konstante
smerter, forværres
ved belastning

Stressfraktur
Smerter som provokeres af selv
let belastning
evt. hvilesmerter

Muskellogesyndrom
Smerter efter
bestemt belastning,
ingen hvilesmerter,
ingen smertetriade

Objektivt
(palpation)

Diffus ømhed

Ømme knuder på
periost

Mere distinkte
smerter på
knoglen, evt. indirekte smerte

I hvile: normale fund
Ved belastning:
hård/øm muskelloge

Paraklinisk:
Knoglescintigrafi

Ingen/meget
let aktivitet

Akitivitet langs
periost (<1/3
ind i knoglen)

Aktivitet ind i
knoglen (<1/3
ind i knoglen)

Normal scintigrafi

Muskelloge
trykmåling

Normalt tryk

Normalt tryk

Normalt tryk

Forhøjet tryk
efter belastning

anamnese

Behandling: Aflastning fra hårde landinger (hårdt underlag, dårlige sko) i nogle uger eller måneder.
Evt. kortvarig NSAID-kur, men steroid er ikke indiceret. Ved anteriore tibia smerter tilrådes total stop
for impact i 8 uger grundet risiko for en instabil anterior tibia fraktur. Man kan i stedet cykle, svømme
og ro. Behandlingen af muskellogesyndromet verificeret ved trykmåling er en kirurgisk fascietomi
efterfulgt af hurtig mobilisering.

34

Langdistanceløberknæ – tractus iliotibialis friktionssyndrom
anatomi: Musculus tensor fascia lata og en del af musculus gluteus maximus insererer i tractus
iliotibialis (TI), der er en forstærkning af muskelfascien lateralt på femur. Den er stramt forbundet
til femurskaftet ved septum intermusculare, som distalt insererer lige proksimalt for epikondylus
lateralis femoris. TI forløber således frit over knæleddet for at inserere på laterale tibia kondyl (tuberculum Gerdy) og fungerer som en væsentlig lateral stabilisator, se figur 25.
Figur 25. Tractus iliotibialis er insertionssene for
m. tensor fascia latae og en del af m. gluteus maximus.

Årsager til overbelastning: Ved ekstenderet knæ ligger TI anteriort for laterale femur epikondyl, men
ved mellem 20-400’s fleksion passerer den over epikondylen, for ved yderligere fleksion at ligge
posteriort herfor. Ved gentagne fleksioner og ekstensioner, som f.eks. langdistanceløb, vil TI således
passere frem og tilbage over kondylen mange gange. Den friktion, der herved opstår, vil ved manglende tilvending (for hurtig træningsøgning) ofte medføre et langdistanceløberknæ. Forskellige faktorer
disponerer til irritationen ved at øge friktionen, såsom stram tractus, benlængdeforskel svag gluteus
medius, genus varus og hyperpronation, der medfører øget indadrotation af tibia og dermed træk i TI.
Symptomer/diagnose: Symptomerne er ofte diffuse smerter svarende til laterale femur epikondyl
strålende op langs TI. Smerterne er sjældent tilstede i hvile, men opstår efter kortere eller længere
tids belastning. I klinikken kan man oftest udløse smerterne ved at trykke på epikondylen og flektere/ekstendere knæet et par gange.
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Behandling: Aktiv aflastning fra de skadevoldende aktiviteter. 90-95 % helbredes ved begrænsning
af knæfleksion og ekstension, så smerteprovokation undgås. Ved stram tractus bør den udspændes,
se figur 26.
Figur 26. Udspænding af tractus iliotibialis.

Dette kan ved behov suppleres med 1-2 ugers NSAID-kur og evt. steroidinjektion i vævet profundt for
TI, se figur 27.
Figur 27. Steroidinjektion anlægges profundt for tractus ved indstik posteriort for tractus og lidt proksimalt for
epikondylen, kanylen føres helt op til epikondylen, hvor der injiceres lokalanalgetika og glucocorticosteroid.

Derudover kan man overveje korrektion af de disponerende faktorer. Hvis grundigt udført konservativt regime ikke har effekt, kan man overveje kirurgi, hvor der skæres ruder i den posteriore del af
tractus iliotibialis.
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Springerknæ – lig. patellae tendinopati
anatomi: De fire hoveder af m. quadriceps femoris forener sig i en fælles insertionssene, i hvilken
knæskallen er indlejret. De dybe fibre insererer på patella, og de superficielle fibre forløber ubrudt
over eller ved siden af patella for alle at smelte sammen i lig. patellae, der hæfter på tuberositas
tibiae, se figur 28.
Figur 28. Lig. patellae overfører kraften fra m. quadriceps femoris til tibia.

Funktion: Som navnet siger, strækker ekstensorapparatet knæet, men den vigtigste funktion i hverdagen er at bremse fleksionsbevægelsen, når man går, især ned ad trapper, løber eller hopper. Dette
er en eccentrisk belastning, som kan medføre store spændinger i hele ekstensorapparatet.
Årsager til overbelastning: Uvant mange bremsebevægelser, som især ses ved landinger efter hop,
kan dog også opstå ved uvant meget løb eller fodbold med uvant mange vristspark.
Symptomer/diagnose: Direkte ømhed svarende til afficerede del af senen, som oftest er ved patellas
distale pol. Patienten klager i reglen over morgenstivhed, som er et symptom på inflammation. Efter
nogen tids bevægelse aftager eller forsvinder smerterne for atter at komme tilbage senere under
eller efter belastningen.
Behandling: Aktiv aflastning fra de skadevoldende aktiviteter. Dette gøres bedst ved ekscentrisk
træning eller langsom tung styrketræning. Dette kan udføres ved knæøvelser, som vist på figur 29,
med gradvist øget belastning. Den aktive aflastning kan suppleres med 1-2 ugers NSAID-kur og evt.
steroidinjektion profundt for den afficerede sene, se figur 30.
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Figur 29. øvelser for knæet, som muliggør en kontrolleret stimulation af vævshelingen.

Figur 30. Blokade ved springerknæ. Med distalt indstik føres
kanylen ind profundt for lig. patellae op til smertepunktet.

Hvis der ikke er effekt af den konservative behandling, kan man overveje operation. Dette er dog
især indiceret, hvis man kan visualisere en defekt eller arvævsdannelse i senen ved UL-scanning
eller MR-scanning. Der kan også være tale om en stor patellakant profundt for senen, som klemmer
senen ved knæfleksioner. I disse tilfælde kan denne del af patella affræses.
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Fodboldlyske – adduktor tendinopati
anatomi: Adduktorene udspringer fra os pubis og hæfter på bagsiden af femur, og den længste (m.
gracilis) smelter sammen med pes anserinus og hæfter på tibia, se figur 31. Ud over at være indadførere er musklerne vigtige for stabiliseringen af hoften og for gracilis vedkommende også for
stabiliseringen af knæet.
Figur 31. adduktorene er vigtige stabilisatorer for benet.

Årsager til overbelastning: Uvant store krav til stabiliseringen i hofte og knæ som ved sport med
mange retningsskift, evt. på glat underlag. Dette ses især ved fodbold, hvor senerne yderligere kan
provokeres af tacklinger og mange indersidespark. Da m. gracilis både stabiliserer knæ og hofte, er
det oftest den, der overbelastes.
Symptomer/diagnose: Dybe lyskesmerter, ofte helt oppe ved hæftet på os pubis og oftest svarende
til gracilishæftet. Smerterne kan provokeres ved udspænding af adduktorene, se figur 32, og ved
resisteret muskelkontraktion, se figur 33.
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Figur 32 og 33. Udspænding kan provokere smerten,
og kontraktion af adduktorene mod modstand kan provokere smerterne.

Behandling: Aktiv aflastning fra de skadevoldende aktiviteter. Udspændingsøvelser (f.eks. som vist
på figur 32) og stimulerende træning for at øge blodcirkulationen og fremme helingen, se figur 34.
Figur 34. Eksempel på øvelser til stimulation af adduktorsenerne i forbindelse med samtidig aktiv aflastning.

Hvis dette ikke har tilstrækkelig effekt, kan man overveje at supplere med en NSAID-kur eller en
steroidinjektion, se figur 35.
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Figur 35. Steroidinjektion ved adduktortendinit, anlægges med distal adgang.
Gennembryd fascien og før kanylen helt op til udspringet på os pubis.

Kasteskulder/svømmeskulder – skulderimpingement , rotatorcuff skade
anatomi: Skulderleddet består af flere led, som arbejder tæt sammen. Gleno-humeral-leddet, acromio-claviculær-leddet, sterno-claviculær-leddet og scapula-thoracal-leddet. Gleno-humeral-leddet
består af et stort ledhoved og en lille ledskål, hvorved der opnås stor bevægelighed på bekostning
af stabiliteten. En stor labrum glenoidale øger dog stabiliteten.
Figur 36. Skulderleddet med de forskellige led,
som arbejder sammen ved al skulderbevægelse.

Figur 37. Rotatorcuffens muskler stabiliserer
skulderleddet dynamisk ved skulderbevægelser.

Funktion: Cavitas glenoidales placering styres af scapulas muskulære stabilisatorer og til dels også
af claviclen og dens led. For at opnå optimal skulderfunktion skal cavitas glenoidale placeres hensigtsmæssigt for at sikre bevægefrihed og optimal muskelfunktion. Er cavitas glenoidale placeret
fremadrettet og/eller nedadrettet, vil tuberculum major ramme imod acromion ved f.eks. kastebevægelser eller svømmebevægelser. Selve gleno-humeral-leddet stabiliseres også dynamisk af
”rotator-cuffen” (mm. supraspinatus, infraspinatus, subscapularis og teres minor). Det er muskler,
som udspringer på scapula og hæfter på caput humeri sammen med ledkapslen, se figur 37. Ved
al skulderbevægelse aktiveres disse muskler og sørger for, at caput humeri forbliver inde i cavitas
glenoidale.
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AC SYNOVIT
AC ARTHROSE
ACROMION FORM
OSSØS DEGENERATION
FRAKTUR SEQ

DÅRLIG
SCAPULA
STYRING
MUSKEL
DYSFUNKTION

IMPINGEMENT

SKULDER
INSTABILITET

ØDEM AF DET
KLEMTE VÆV

ROTATORCUFF
SVÆKKELSE
ROTATORCUFF
OVERBELASTNING

DISTORSION,
LABRUMSKADE,
BICEPSSKADE

Skuldersmerter medfører ofte andre
skuldersmerter pga. skulderens
”onde cirkler”, hvilket medfører,
at skuldertestene og arbejdsdiagnoserne kan variere fra gang til gang.
Dette medfører, at mange synes,
at skulderen er et svært led.

Årsager til overbelastning: Ved uvant mange store armbevægelser med belastning, såsom styrketræning, tennis, håndboldkast eller svømning, kan rotator-cuff-musklerne udtrættes, og caput
humeri mister derfor en væsentlig stabilisering. Hvis man fortsætter aktiviteten, vil caput humeri
derfor bevæge sig mere end normalt, med risiko for at caput humeri klemmer ledkapslen, kaldet
”impingement”. Dette ses oftest opadtil, hvor kapslen og supraspinatussenen bliver klemt mellem
caput humeri og acromion. Disponerende til impingement er muskelubalancer af de scapulastabiliserende muskler, så for stramme muskler trækker cavitas fremad og/eller nedad (m. pectoralis
minor, m. levator scapulae, m. rhomboideus), samtidig med at andre muskler er for svage til at holde
cavitas på plads (m. trapezius, m. serratus anterior). Hvis ledkapslen er stram på den ene side, vil
skulderens bevægelser forstyrres, og dette vil også disponere til impingement.
Symptomer og diagnose: Smerter ved bevægelser med armen over skulderhøjde, hvorfor det oftest
er umuligt at spille tennis og håndbold, og svømning er besværligt. Patienterne føler ofte, de får
noget i klemme og ”taber armen”. Smerter ved passiv abduktion af armen i forskellige grader af skulderrotation, medens acromion holdes nede med den anden hånd, se figur 38.
Figur 38. Impingement test” eller ”acromion-kollisionstest”.
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Behandling: Aktiv aflastning fra de skadevoldende aktiviteter. Stimulation og optræning af rotatorcuffens muskler ved f.eks. rotationsøvelser med elastik som modstand, se figur 39. Hvis scapula ikke
styres ordentligt, er scapulastabiliserende træning indiceret, bedst styret af kyndig fysioterapeut.
Akupunktur kan bruges til at nedsætte spændingen i stramme muskler. Hvis en stram ledkapsel er
årsagen, kan leddet med fordel mobiliseres (ledfrigøring), og hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan
man forsøge at supplere med NSAID-kur eller subakromiel steroidinjektion for at fjerne hævelsen af
det øverste kapselapparat og supraspinatussenen, se figur 40.
Figur 39. Træning af rotator-cuff-muskler med elastik.

Figur 40. Steroidinjektion subakromielt udføres lettest med indstik 1 cm under acromion
bagpå, 2 cm fra acromions yderkant, følgende acromions plan og vinkelret på spina scapulae.

43

Tennisalbue/golfalbue – epikondylitis humeri
anatomi: En del af hånd- og fingerekstensorene udspringer fra laterale humerus epikondyl og fleksorerne fra mediale humerus epikondyl.
Funktion: Udover at virke som ekstensorer og fleksorer, arbejder begge muskelgrupper sammen for
at stabilisere håndleddet. Således vil begge muskelgrupper arbejde, hvis man griber hårdt om en genstand.
Årsager til overbelastning: Langvarig spænding i musklerne. Selv lav belastning kan være årsagen
til overbelastning, f.eks. pistolskydning, taste- eller musearbejde. Ligeledes kan langvarigt fast greb
om en genstand alene være årsagen til overbelastning, men hvis genstanden samtidig udsættes for
vrid og vibrationer, som f.eks. en tennisketsjer, en golfkølle eller vibrerende værktøj, øges risikoen
for overbelastning. Disponerende er en tennisketsjer med for stort eller for lille greb, uvant hård
opstrengning eller mange dårlige slag uden for ketcherens centrum. Golfspillere, der ofte slår i jorden, kan også få små traumatiske skader, der resulterer i en epikondylitis.
Symptomer/diagnose: Patienten klager over smerter ved de omtalte aktiviteter. Der er direkte smerter svarende til den overbelastede epikondyl. Der er indirekte smerter ved resisteret muskelkontraktion: kraftigt håndtryk, fleksion/ekstension af håndled mod modstand, fleksion/ekstension af fingre
mod modstand.
Behandling: Aktiv aflastning fra de skadevoldende aktiviteter. Udspænding af de overbelastede muskelgrupper, se figur 41 og 42.
Figur 41 og 42. Udspænding af fleksormusklerne og ekstensormusklerne kan let udføres overalt.
Hold udspændingen 30 sek. mange gange om dagen.
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Vævet kan stimuleres ved rolig optræning ved at trykke på en opklippet tennisbold eller trække i en
elastik, se figur 43.
Figur 43. Elastiktræning til kontrolleret stimulation af underarmens ekstensorer og fleksorer.
Belastningen kan gradvist øges ved større udspænding af elastikken. Der skal gennemføres
10-20 gentagelser á tre gange flere gange dagligt.

Ved manglende effekt af ovenstående kan man supplere med NSAID-kur eller steroidinjektion, se
figur 44.
Figur 44. Steroidinjektion foretages med distal adgang, indstik gennem fascien og profundt for
fascien føres kanylen op til epikondylen. Der injiceres lokalanalgetika og glucocorticosteroid.
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