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Skader 



Om meg 

�  Fysioterapiutdanningen HiOA 2012-2015 
�  Fysioterapeut for Kirkegata Fysikalske 
�  Statoil Landslagsskole, Østfold Fotballkrets, 

Sarpsborg Fotballklubb, Ullern IF  
�  Fotballtrener for Røa MSA og Ullern Jr og J15 



Innhold 

�  Hvorfor kommer skader? 

�  Skadeforebyggende tiltak 

�  Oppvarming 

�  Restitusjon 

�  Akuttbehandling av skader 



Skadeforebygging 







Leddets oppbygning og funksjon 

�  Avgjørende for all 
bevegelse  

�  Består av skjelett, sener 
og muskulatur 

�  Leddene er lagd for å tåle 
forskjellig type 
belastning 

�  Leddbånd 
�  Muskulatur 



Kne 



Skadeforebygging 

�  Oppvarming 

�  Godt treningsgrunnlag 

�  Restitusjon 

�  Kosthold 

�  Belastningsstyring!!! 



Oppvarming 

�  Bør vare ca 20-30 minutter 
�  Bør bestå av en generell del som tar for seg de største 

muskelgruppene, og en spesifikk del som fokuserer 
på fotballspesifikke bevegelser 

�  Individuelle variasjoner 
�  En god oppvarming gir færre skader og økte 

prestasjoner!  



Oppvarming 

�  Hvordan bli varmest mulig på kortest mulig tid?  
�  Dynamisk tøying – Statisk tøying  
�  Posession/Spill – Hva er verdien? 
�  Energibruk. Hvordan bli varm nok, mentalt klar, og 

samtidig ha størst mulig overskudd inn imot kamp?   



Godt treningsgrunnlag 

�  Et godt treningsgrunnlag er avgjørende for å tåle 
belastningen fotball stiller til kroppen. 

�  Fotball er en av de mest belastende idrettene 
�  Sliten muskulatur er den vanligste årsaken til skader 
�  Styrketrening er viktig!  
�  Hurtighet 
�  Smidighet 
�  Spenst 
�  Duellkraft 
�  Skuddkraft, pasningskraft 
�  Tåler mer trening !!!  





Restitusjon 

�  Uten restitusjon er treningsøkten bortkastet!!  
�  Jogg ned etter harde økter  
�  Innta raske karbohydrater innen 20min etter trening 

(eks sjokomelk, banan, rosiner)  
�  Spis et godt og proteinrikt måltid innen 1 time 

(eks kylling, fisk, melk, egg)  
�  Isbad?  
�  Søvn – de som sover mindre enn 8 timer har dobbelt 

så stor risiko for å bli skadet.  



Søvn 

�  Det er forskjell på kvalitet på søvn.  
�  Hva kan gjøres?  
�  Ikke mobil 30 min før du treffer sengen 
�  Sengen er kun til søvn 
�  Legge seg tidlig- stå opp tidlig – Rutine  
�  Sett av tid på dagen til å tenke igjennom ting 
�  Ikke slumre  
�  Night shift 



Kosthold 



Belastningsstyring 

�  Tren med kvalitet – hvil med kvalitet  
�  Da fysioterapeutene for alle CL-klubbene ble spurt 

om hva som var det viktigste de gjorde for å holde 
spillerne skadefrie svarte samtlige: 
Belastningsregulering 

�  Jo flinkere man er til å restituere, jo mer kan man 
trene  





Vanlige skader 

�  Overbelastet muskel «skjenning» 
(lyske, hamstring, lår) 

�  Strekk – i muskulatur og scene 
 
�  Leddbåndskader  

�  Overtråkk   





Akuttbehandling 

�  PRICE! 
�  Protect 
�  Rest 
�  Ice 
�  Compression 
�  Elevate 
�  Hvor viktig er det?  
�  En gjennomsnittlig overtråkk setter deg ut av spill i 6 

uker uten PRICE behandling. Hvor lenge er man ute om 
mang følger PRICE?  

  



Skadeforebyggende øvelser 

�  Tilrettelagt for periodiseringsplanen 
�  Gjennomføres x2 pr uke 
�  100% fokus er avgjørende for utbytte 
�  Detaljer er avgjørende  
�  Kan gjøres før, etter eller mellom treninger 



Spørsmål? 

�  97584815 
�  niklasjuliussen@yahoo.no 


