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Overbelastningsskader 
– Hvorfor opstår de, og hvad skal du gøre?

Af Kenneth Marloth Henze

cand. mag., Idrætskonsulent ved Politiskolen, Institut for Magtanvendelse og Konflikthåndtering.

Hvis vi dyrker for meget og ensidig idræt, vil de dele af vores 

krop, der overbelastes blive svækket i stedet for at styrkes, 

hvorved vi risikerer at pådrage os en overbelastningsskade. 

Størsteparten af idrætsskader er overbelastningsskader. En 

overbelastningsskade opstår over tid, hvilket vil sige, at sympto-

merne starter snigende og forværres gradvist. I begyndelsen vil 

den smerte og stivhed, der føles i vævet om morgenen mind-

skes i løbet af dagen og helt forsvinde ved opvarmning. Smer-

terne og stivheden kommer dog oftest igen dagen efter og tilta-

ger med tiden i styrke. Overbelastningsskader rammer muskel-, 

sene- eller knoglevæv samt slimsække, og skaden vil være ud-

løst af det skadesfremkaldende bevægelsesmønster.  Overbe-

lastningsskader er kendetegnet ved smerte, hævelse, stivhed, 

rødme, ømhed og nedsat funktion af de beskadigede områder. 

En overbelastningsskade udløser inflammation, som er en slags 

betændelsestilstand og hævelse i vævet. 

Så snart skaden er opdaget skal området aflastes. Dette skal 

ske for at mindske længden af den skadesrelaterede trænings-

pause. En hurtig og korrekt behandling sikrer, at skaden ikke 

bliver kronisk, samt at genoptræningstiden mindskes. 

Ved overbelastningsskader kan man inddele årsagssammen-

hængen i indre og ydre risikofaktorer. Ved overbelastningsska-

der er det derfor vigtigt, at du overvejer og finder frem til, hvor-

for du er blevet skadet.  

DE INDRE RISIKOFAKTORER KAN VÆRE:

•	 tidligere	skader,	alder,	vægt,	fysisk	tilstand,	skævheder	og	 

 asymmetri i kroppen,  uhensigtsmæssig ledbevægelighed,  

 dårlig koordination og balance samt anden fysisk og mental  

 stress

DE YDRE RISIKOFAKTORER KAN VÆRE: 

•	 dårligt	eller	slidt	udstyr	og	materiel	som	for	eksempel	gamle	 

 løbesko, beskyttelsesudstyr, træningsunderlag og trænings- 

 redskaber

•	 ensformig	træning,	for	hurtig	progression	i	træningsmæng- 

 den- og intensiteten, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, ar- 

 bejdstid og arbejdslængde, arbejdstidspunkt samt mangel- 

 fuld restitution

Du skal overveje mulige årsager til din overbelastningsskade og 

foretage de nødvendige korrektioner samt ændringer. Det kan 

være andre løbesko, langsommere træningsprogression, bedre 

restitution eller at ændre på træningsunderlag, træningsform og 

træningstidspunkt mm.

Du skal på trods af din overbelastningsskade fortsat dyrke 

idræt. Det skal være idræt, der ikke overbelaster det ramte 

muskel- og senevæv. Træningen er med til at sikre, at du kan 

beholde mest muligt af din styrke og kondition.  Du skal være 

opmærksom på, at smerten forsvinder, før området er helet. 

Det vil sige, at du ikke kan bruge smerten som eneste indikator 

for helingsprocessen, men må inkludere ømhed, hævelse og 

stivhed. 

God træning!
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