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Hvordan kan 
overbelastningsskader           
     som følge af 
computerarbejde undgås?

Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit.

Der er flere undersøgelser, der tyder på, at 

arbejdstagere med computerintensivt arbejde 

har en lige så høj skadesfrekvens i bevæge-

apparatet som tekstil- og slagteriarbejdere. I 

aldersgruppen 18 – 44 år er det 66% af alle 

mænd og 83% af alle kvinder, der bruger com-

puteren i deres arbejde, som har haft gener i 

nakkeregionen inden for det sidste år. Det er 

en klar overrepræsentation i forhold til resten 

af arbejdsstyrken i Danmark. 

HVOR OG HVORFOR OPSTÅR SKADERNE?

De fleste overbelastningsskader, der opstår i 

forbindelse med computerintensivt arbejde, er 

lokaliseret i nakken, skulderen, underarmen, 

håndleddet eller hånden. 

Computerintensivt arbejde er kendetegnet ved, 

at personen befinder sig ved skærmen i lang 

tid ad gangen og har ”fastlåst” overkroppen. 

Dette gør man for at kunne udføre præcise be-

vægelser med underarm og hånd. Derudover 

gennemfører personen et ensidigt gentaget 

arbejde med mange ensartede finger, -hånd 

-og armbevægelser på kort tid. Hvis den valgte 

arbejdsstilling derudover er uhensigtsmæssig, 

stiger risikoen for at få en overbelastnings-

skade. 

 

De gener, som opstår på grund af den ensidige 

og for store belastning på vores bevægeap-

parat, er heldigvis sjældent kroniske. Generne, 

som viser sig i det ”angrebne” område, omfat-

ter blandt andet træthed, nedsat funktion i dag-

ligdagen og smerte. Årsagen til generne kan 

være, at visse dele af musklerne i skulderen og 

underarmen belastes for meget og for ensidigt. 

Arbejde med computermus er et godt eksem-

pel. Belastningen af et enkelt museklik udgør 

en meget lille belastning. Gentages museklik-

ket dog med stor hyppighed viser det sig, at 

disse museklik kan medføre en relativ stor lokal 

belastning i nogle af musklernes enkelte dele. 
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HVAD SKAL VI VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ?

Der er mange årsager til, at besværet opstår. 

Nogle af de vigtigste årsager er manglende 

pauser i computerarbejdet, arbejdspladsens 

indretning og vores arbejdsstillinger.

Pauserne er vigtige for, at vores ”Askepot-

muskelfibre” kan nå at restituere. Uden pauser 

overbelastes vore muskler, og vi vil med tiden 

opleve træthed, smerte og ubehag i nakke, skul-

der og underarm. Arbejdsopgaverne organiseres, 

så der er mulighed for at holde pause i 5 minut-

ter hver time. Herudover skal der i løbet af 20 

minutters arbejde være minimum 30 sekunder, 

hvor der ikke arbejdes ved tastaturet.

Pausen kan bestå af at hente vand, gå til prin-

teren eller kopimaskinen, arkivere eller spise 

et æble. Det gælder om at holde mange små 

pauser, hvor vi ikke sidder og er klar til at trykke 

på musen eller tastaturet. 

Det er vigtigt, at vi kan indstille vores stol og 

bord, så det passer til os. Derudover skal mus, 

skærme og tastatur være udformet, så det er 

muligt at have en god og varieret arbejdsstilling. 

Vi skal naturligvis være opmærksomme på vores 

arbejdsstilling, og de signaler kroppen sender. 

Hvis vi ikke reagerer på signalerne, nytter selv 

det bedste udstyr ikke noget. Få indstillet din PC- 

arbejdsplads, så den passer til dig. Jeg vil anbe-

fale at gennemlæse ”Arbejdsmiljø ved computer-

arbejdsplader” udgivet af Rigspolitiet. Derudover 

kan du henvende dig til en af de lokale resurse-

personer i arbejdsmiljø eller ringe til arbejdsmiljø-

sektionen i Rigspolitiet for at få hjælp. 

 

TRÆNING

Der er de senere år kommet nye undersøgel-

ser, som peger i retning af, at vi selv kan gøre 

en hel del for at undgå de ovennævnte ge-

ner. Ph.D. Lars L. Andersen fra Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at 

”intelligent styrketræning” har stor effekt på 

forebyggelsen af og rehabiliteringen af over-

belastningsskader. ”Intelligent styrketræning” 

betyder styrketræning, der er tilpasset den en-

kelte og rettet mod de relevante muskelgrupper. 

Højintens styrketræning 3 gange 20 minutter 

om ugen har vist gode resultater hos personer 

med og uden kroniske nakke- og skuldersmerter. 

Færre udviklede smerter, og de, der havde smer-

ter, fik nedsat dem. Træningen havde umiddelbar 

og langsigtet effekt i minimum 10 uger. I den 

næste artikel beskriver jeg et træningsprogram, 

der kan bruges i bestræbelserne på at genop-

træne eller helt undgå overbelastningsskader i 

nakke og skulderregionen.

ASKEPOT-FIBRE

Der findes undersøgelser, som tyder på, at der i musklen er nogle fibre, som altid aktiveres først. 

Træthed i disse fibre udløser ikke nogen beskyttende refleks, hvilket kunne få andre muskelfibre til 

at overtage. Det er derfor først, når smerten og generne begynder, at vi bliver opmærksomme på 

problemet. 

Disse fibre kaldes ofte for Askepot-fibre. Ved gentaget ensidigt arbejde i længere tid og uden 

pauser risikerer vi, at disse muskelfibre udvikler sig til ”mega-muskelfibre”. Mega-muskelfibre har 

vokset sig unaturligt og uhensigtsmæssigt store, og de fungerer dårligere samt smerter mere end 

normale muskelfibre. 
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Sådan træner du  for at
undgå nakke- og   skulder

Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. 

Besvær med og smerter i bevægeapparatet anmeldes ofte 

i forbindelse med stillesiddende ensidigt gentaget arbejde. 

Ny forskning tyder på, at styrketræning er bedre til at mod-

virke og genoptræne nakke- og skuldersmerter end kreds-

løbstræning eller sundheds- og helbredsmæssig vejledning. 

Styrketræningen i undersøgelsen bestod af højintens 

styrketræning for de relevante muskelgrupper i 10 uger. 

Forsøgspersonerne trænede 3 gange ugentligt i 20 minut-

ter. Efter 10 uger rapporterede forsøgspersonerne i gen-

nemsnit en 79% mindskelse af smerterne. Det var uændret 

10 uger efter forsøget, hvilket tyder på en langsigtet effekt. 

Kredsløbstræningen mindskede også smerterne hos for-

søgspersonerne, men det var desværre kun kortvarigt efter 

hver træning og ikke i nær samme grad som hos styrketræ-

ningsgruppen. Der var ingen forbedring i gruppen af perso-

ner, som fik sundheds- og helbredsmæssig vejledning. 

TRÆNINGSVEJLEDNING

Når du begynder med at styrketræne, er det normalt, at 

du især i starten bliver øm i musklerne efter hvert træ-

ningspas. Træningsømheden kan mærkes i nogle dage. 

Træningsømheden vil aftage med tiden, og efter cirka 2 

uger bør du ikke længere opleve smertefuld træningsøm-

hed. Hvis dette ikke er tilfældet, bør du søge egen læge 

eller behandler for at få vurderet din situation. I den efter-

følgende træningsvejledning beskriver jeg 5 øvelser, der alle 

aktiverer kappemusklen/ mus. trapezius, som sidder yderst 

i nakke- skulderregionen. Ved at træne denne muskel mind-

skes risikoen for at udvikle smerter og gener i området. 

Endvidere er øvelserne et forslag til, hvorledes vi genoptræ-

ner os bedst muligt, når generne er opstået. 

TRÆNINGSOPBYGNING

Du skal begynde med at træne programmet 2 gange om ugen i 20 minutter. I begyndelsen udføres 2 sæt med en vægt, 

der lige akkurat kan løftes cirka 12 gange. Efter et par uger øger du til 3 sæt, og efter cirka 1 måned øges vægten lidt, 

så du kun kan lave 8-10 gentagelser. 

Husk det skal være hårdt, da det er den tunge styrketræning, der har vist sig at virke.
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Øvelser
ØVELSE 1

SKULDERLØFT

Stå oprejst med håndvægtene ved siden af kroppen. Løft skuld-

rene op mod ørene i en jævn bevægelse og sænk dem derefter 

kontrolleret. 

      

ØVELSE 2

ET-ARMSTRÆK

Stå med det ene knæ på en bænk og støt med samme hånd forrest på bænken. Træk vægten op til den øverste del af 

brystkassen. Når vægten rører brystkassen, sænkes den kontrolleret igen. 

      

ØVELSE 3

SKULDERTRÆK

Stå med armene strakt og håndvægtene inde foran kroppen. 

Vægten løftes nu i en ret linje så tæt ved kroppen som muligt. 

Vægtene skal op til midten af brystkassen, og albuerne skal pege 

opad og udad. Håndvægtene skal i hele bevægelsen være place-

ret lavere end albuerne.

     

u  for at 

undgå og   skuldersmerter
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ØVELSE 4

SKULDER-BAGSIDE

Lig på maven på en skrå bænk (cirka 45 grader). Håndvægtene hænger ned mod gulvet. Håndvægtene løftes nu ud til 

siden og opad til skulderhøjde. Herefter sænkes vægten igen kontrolleret. Albuerne skal have en let bøjning under hele 

bevægelsen.

     

ØVELSE 5 

SKULDER SIDELØFT

Stå med håndvægtene hængende ned på hver side af 

kroppen. Vægtene løftes ud til siden og opad, indtil man når 

skulderhøjde. Dernæst sænkes vægten igen kontrolleret. 

Albuerne skal hele tiden være bøjede. 

      

Obs: Hvis du er i en risikogruppe, hvor fysisk træning kan tænkes at være uhensigtsmæssigt, skal du huske at kontakte din 

læge, inden du begynder at træne. 


