Klatring og
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Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund
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1 Introduksjon
(Bahr, Kannus, & Van Mechelsen, 2003; Bahr & Holme, 2003; Jones, Asghar, & Llewellyn,
2008; Schoffl, Morrison, Schwarz, Schoffl, & Kupper, 2010; Neuhof, Hennig, Schoffl, &
Schoffl, 2011; Pieber, Angelmaier, Csapo, & Herceg, 2012; Woollings, McKay, Kang,
Meeuwisse, & Emery, 2015).

Kompendiet «Klatring og idrettsskader» er utarbeidet for å være en del av trener 2utdanningen i Norges klatreforbund. Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og
Olympiske og Paralympiske Komite samt Norges klatreforbund. Kompendiet er utarbeidet av
Rikke Munk, Idrettsfysioterapeut MSc, ved Senter for idrettsskadeforskning, i tett samarbeid
med Stian Christophersen, Fysioterapeut og landslagssjef ved Norges klatreforbund.
«Klatring og idrettsskader» er et kompendium med fokus på idrettsskader og
skadeforebygging innen klatring og buldring. I disse idrettsgrenene er det, som i alle andre
idrettsgrener, risiko for skade. Overfladiske skader (skrubbsår og blåmerker),
leddbåndskader og brudd bør nevnes som typiske akutte skader, men også hodeskader er en
risiko hos disse utøvere. Forekomsten av belastningsskader i klatring og buldring er mindre
belyst, men det tyder på at forekomsten av denne type skader er lagt hyppigere enn de
akutte skadene, og at det er en klar overvekt av belastningsskader i skulder, albue, underarm
og finger. Under klatring og buldring kan både akutte skader og belastningsskader bety
redusert funksjon, prestasjon og psykisk velvære, føre til fravær fra trening eller konkurranse
og gi økonomiske konsekvenser for eliteutøveren. Å forebygge og behandle idrettsskader må
derfor sees som et viktig mål, både for utøverne, men også for trenerne.
Vi ønsker at dere med dette kompendium får et redskap som kan være med på å redusere
antallet og alvorlighetsgraden av idrettsskader i klatring og buldring.
Oslo, juni 2015
Rikke Munk, Idrettsfysioterapeut MSc, Senter for idrettsskadeforskning
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2 Idrettsskader
(Bahr & Mæhlum, 2006; Bahr, McCrory, LaPrade, Meeuwisse, & Engebretsen, 2014;
Schweizer, 2012; Brukner & Khan, 2012)

Å være i bevegelse er kanskje det viktigste man kan gjøre for å holde seg frisk, men fysisk
aktivitet har også noen negative bivirkninger, som er særlig knyttet til risikoen for skade.
Idrettsskader kan deles inn i akuttskader og belastningsskader. Akuttskadene oppstår
plutselig og har en klart definert årsak eller starttidspunkt. Belastningsskader derimot
oppstår gradvis over tid, som følge av litt mer belastning enn hva vevet tåler. Idrettsskader
kan også deles inn i bløtdelsskader (leddbånd-, sene-, muskel- og bruskskader) og
skjelettskader. De ulike vevstypene har forskjellige egenskaper og tilpasningsevne til trening.
I det følgende skal vi se på hva som karakteriserer de ulike vevstypene, og hvordan skader
kan oppstå.

Leddbånd:

Leddbånd består av kollagent vev som forbinder ben til ben. Leddbåndenes
hovedfunksjon er passiv stabilisering av kroppens ledd. I tillegg sender de også
beskjed til hjernen om leddets stilling, noe som er viktig for styring av leddene
og muskulaturen. Leddbånd tilpasser seg langsomt til trening gjennom økt
tverrsnittsareal, men også ved at leddbåndene blir sterkere per arealenhet.
Alminnelig hverdagsaktivitet er tilstrekkelig for å opprettholde 80 til 90% av
leddbåndenes styrke, og systematisk trening kan føre til en økt styrke på 10 til
20%. Immobilisering gir derimot en negativ effekt som setter raskt inn, og
etter få uker vil styrken være redusert til omlag det halve.

Leddbånd skades ofte gjennom akutte
strekkskader, hvor et leddbånd rives over
totalt eller delvis. Hos barn kan det også
forekomme avulsjonsfrakturer, det vil si at
leddbåndet drar med seg en bit av
skjelettet.
Figur 1 Leddbåndskade i ankelen
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Sener:

Sener er bygd opp av tett bindevev og forbinder muskler med ben. Deres
viktigste funksjon er å overføre kraft fra musklene til skjelettapparatet, og
dermed bidra til stabilisering og bevegelse. Sener tilpasser seg trening på
samme måte som leddbånd, ved at senevevet øker i tverrsnittsareal og styrke.
Sener kan skades på ulike måter, både akutt og ved belastning over tid. En
akuttskade, hvor senen rives totalt eller delvis over, skjer dersom
kraftutviklingen i muskulaturen overstiger senens tåleevne. Hos barn kan det,
på samme måte som ved leddbåndskader, også forekomme
avulsjonsfrakturer. Hvis en sene derimot gjentagende ganger belastes litt mer
enn hva vevet tåler, kan det føre til en svekkelse av senen, hvor mengden av
bindevev reduseres og fiberorganiseringen endres. Sener er den vevstypen
som oftest rammes av belastningsskader

Muskler:

Muskler utgjør gjennomsnittlig 40 til 45% av kroppsmassen og er bygd opp av
muskelfibre. Disse fibrene er store og lange celler som arbeider sammen om å
trekke muskelen sammen og dermed generere kraft. Kraftutviklingen kan
både være isometrisk (uten bevegelse), konsentrisk (muskelen forkortes) og
eksentrisk (muskelen forlenges). Musklene er den vevstypen som responderer
hurtigst og best på trening. Muskelstyrken og volumet kan øke betydelig i
løpet av relativt kort tid med spesifikk styrketrening. Dette skyldes at vi blir
bedre til å aktivere flere muskelfibre samtidig, at de enkelte muskelfibrene
øker sitt tverrsnittareal og at det dannes nye muskelceller.
Muskelskader skjer i hovedsak på to måter: Strekkskader og støtskader.

Figur 2 Seneskade i albuen

Figur 3 Muskelskade i låret
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Brusk:

Brusk består av bindevev og ligger som et beskyttende og støtdempende lag
på leddflatene i de fleste av kroppens ekte ledd. Brusk har ingen nerve- eller
blodforsyning. Det vil si at du ikke kan ha smerter fra brusken, og at brusken
ernæres ved at kroppens ledd vekselvis belastes og avlastes. Aktiv belastning
av kroppens ledd fører til at næringsstoffer pumpes inn og ut av brusken, og
regelmessig belastning er nødvendig for at brusken skal fungere normalt.
Brusk tilpasser seg til aktivitet som de fleste andre vev, og immobilisering vil
føre til redusert funksjon.
Brusk kan ved akutte trykkskader få sprekker og rifter, noe som ofte
forekommer i sammenheng med akutte leddskader. Brusk kan også svekkes
over tid (belastningsskade). Kroppens evne til å reparere en bruskskade er
begrenset, noe som skyldes den manglende blodforsyningen.

Skjelett:

Skjelettet består av ben som fornyes kontinuerlig som en respons på den
mekaniske belastning kroppen utsettes for når vi bruker den. Barn og unge
har vekstsoner i skjelettet. Vekstsoner er områder hvor skjelettet kan vokse i
lengderetningen. Disse er ekstra utsatt for skader, både i form av brudd og
irritasjon på grunn av overbelastning. Fysisk trening og belastning av knoklene
øker benmineraltettheten og dermed styrken i skjelettet.
Skjelettet kan skades på ulike måter. Det kan oppstå en akutt bruddskade, og
det kan, hvis skjelettet gjentagende ganger belastes litt mer enn hva det tåler,
oppstå et tretthetsbrudd.

Figur 4 Bruskskade i kne

Figur 5 Bruskskade i kne
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2.1 Generelle skadeforebyggende tiltak
Forskjellige idrettsgrener utsetter utøverne for forskjellige risikofaktorer, og derfor er det
gjerne stor forskjell på skadespektrene i forskjellige idretter. Likevel finnes det noen
generelle skadeforebyggende tiltak som kan iverksettes i mange idretter:

Forebyggende basistrening: Generell basistrening med fokus på regelmessig styrketrening
av hele kroppen, bevegelighetstrening og idrettsspesifikke stabilitets- og balanseøvelser
anbefales for å redusere risikoen for skade.
Riktig treningsprogresjon: En av de viktigste risikofaktorene for belastningsskader er en for
rask endring og økning i treningsbelastningen. Skal en utøver forbedre yteevnen, må
utøveren øke treningsbelastningen ut over det vanlige. Dette kan oppnås ved å øke
intensiteten, varigheten eller frekvensen eller ved å velge nye typer trening. Erfaring har vist
at risikoen for skade er størst i forbindelse med endringer i treningsopplegget, «for mye, for
ofte og for tidlig». Endringer i treningsopplegget bør derfor være nøye planlagt, og man må
være oppmerksom på risikoen for belastningsskader.
Oppvarmning: Passende oppvarming før trening og konkurranse er en forutsetning for både
maksimal ytelse og for å redusere risikoen for skade. Gjennom oppvarming økes
kroppstemperaturen og sirkulasjonssystemet, muskler og ledd forberedes på den belastning
som kommer. For å forebygge fingerskader hos klatrere anbefales en gradvis belastningsøkning med håndtrener eller klemmeball, etterfulgt av en gradvis belastningsøkning med
100 til 120 flytt gjennom for eksempel traversering.
Beskyttelsesutstyr: Det er veldokumentert at beskyttelsesutstyr har en skadeforebyggende
effekt, og i klatring er bruken av klatresele og klatresko obligatorisk. Når beskyttelsesutstyr
brukes av utøverne er det avgjørende at det passer ordentlig, og er utstyret slitt eller ødelagt
bør det skiftes ut. Beskyttelsesutstyr ved klatreveggen (f.eks. polstringer og matter) bør også
sjekkes nøye før trening og konkurranse, og potensielt farlige elementer bør fjernes. Norges
klatreforbund har et reglement som skal ivareta sikkerheten ved konkurranser. Dette finnes
på Norges klatreforbund sin nettside, under fanen «reglement og arrangørhåndbok».
Beredskapsnivå: Norges klatreforbund har klare retningslinjer for beredskapsnivået ved
nasjonale konkurranser. Konkurransearrangøren er til enhver tid ansvarlig for at det er
7

personer til stede som er kvalifisert til å yte førstehjelp, og at førstehjelpspersonalet er kjent
med de lokale forhold, slik at det kan skaffes hjelp raskt og effektivt (se regler for nasjonale
klatrekonkurranser).

Kristin Haug topper ut mens Leo Gudevang venter "tålmodig". Zandra Abrahamsson spotter.
Bildet er fra Albarracin, Spania. Fotograf er Lars Ole Gudevang
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2.2 Generell behandling av akutte skader
Akutte skader, enten de rammer muskler, leddbånd, sener eller ben, kjennetegnes av
blødning umiddelbart etter skaden. Målet med behandlingen av akutte skader er derfor å
begrense blødninger så mye som mulig og forebygge store hevelser, samt lindre smerte. På
den måten skaper vi bedre betingelser for videre behandling og tilhelning av skaden.
PRICE-behandling anbefales for å begrense blødning etter en akutt skade (se tabell 1). Det er
avgjørende for utfallet av skaden, at effektiv PRICE-behandling igangsettes så fort som mulig
etter skadeøyeblikket. Selv før man har en sikker diagnose. Det eneste man må sikre seg før
man setter i gang med PRICE-behandling er, at skaden ikke er så alvorlig at man må
oppstarte med hjerte- lungeredning. PRICE-behandlingen må benyttes kontinuerlig i et til
tre døgn for å være effektiv.
Nylig har det for helsepersonell blitt vanlig å erstatte PRICE-behandling med POLICEbehandling. På den måten erstattes Rest (hvile) med Optimal Loading (optimal belastning).
Det er for å hindre unødvendig inaktivitet og fremme tidlig mobilisering.
Tabell 1 PRICE-behandling

PRICE-behandling
P Protection - Beskyttelse
Reduser risikoen for ytterligere skade og blødning, spesielt viktig de første 48 timene.

R Rest - Hvile
Skadestedet skal holdes i ro, det vil for eksempel si at man ikke skal belaste en skadet ankel.

I

Ice - Kuldebehandling
Kuldebehandling er først og fremst en smertelindrende behandling. I tillegg kan behandlingen
redusere blodsirkulasjonen i overfladisk vev, men det er lite sannsynlig at den har noen effekt på
dypere vev. Gjentagende bruk av is er anbefalt for best effekt: 10 min. med is, 10 min. uten is og
10 min. med is. Dette kan gjøres annenhver time inntil 24-48 timer etter skaden.

C Compression - Kompresjonsbehandling
Kompresjon er kanskje den viktigste komponenten i PRICE-behandlingen. Lokal kompresjon
reduserer lokal blodsirkulasjon og kan derfor effektivt redusere blødninger og hevelse ved
skaden. Kompresjonsbandasjen må legges rundt skadestedet, og den skal være så stram som
mulig, uten at den struper all sirkulasjonen forbi skadestedet. Kompresjonen bør opprettholdes
de første 48-72 timene etter skaden.

E Elevation - Elevasjon
Det skadde området skal holdes høyt og helst over hjertehøyde. Blodtrykket blir da lavere i det
skadde området og blødningen minskes.
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2.3 Generell behandling av belastningsskader
I motsetning til akuttskader, er det som regel ikke et veldefinert utløsende traume som fører
til en belastningsskade. Belastningsskader oppstår derimot gradvis over tid som følge av
overbelastning. Det er derfor ikke tilstrekkelig å utelukkende behandle skaden. Like viktig er
det, i samarbeid med utøveren, å identifisere de faktorene som bidro til at skaden utviklet
seg. En oversikt over risikofaktorene og deres bidrag til utviklingen av skaden gjør det mulig
for utøveren og treneren å forstå hva som forårsaket skaden, justere belastningen, endre
treningen og redusere den fremtidige skaderisikoen. Hvis utøveren klarer å fjerne årsaken til
belastningsskaden og redusere eller fjerne risikofaktorene, vil skaden i mange tilfelle
repareres, rett og slett fordi grunnlaget for at skaden oppsto, er borte.

Tabell 2 Eksempler på risikofaktorer for belastningsskader

Eksempler på risikofaktorer for belastningsskader
Indre risikofaktorer (personavhengige)

Ytre risikofaktorer (omgivelsene)

Feilstillinger/aksefeil
Redusert muskelstyrke
Ubalanse i muskelstyrke forside/bakside
Redusert balanse
Redusert/økt bevegelighet
Teknikk/ferdigheter

Feiltrening
Nytt utstyr
Feiltilpasset eller ødelagt utstyr
Værforhold
Feilmontert klatretak
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2.4 Generell opptrening etter idrettsskader
Opptrening etter en idrettsskade kan inndeles i tre faser; akuttfasen, rehabiliteringsfasen og
treningsfasen. Fasene overlapper ofte hverandre og det er ikke tiden som har gått, som
avgjør hvilken fase utøveren er i, men utøverens fremgang og tilhelning av skaden.

Akuttfasen: Akuttfasen varer fra noen dager til uker. Hovedmålet i denne fasen er å unngå
forverring av skaden, og utøveren må derfor ofte redusere eller avstå fra vanlig trening
og/eller konkurranse. For akutte skader gjelder prinsippene for PRICE-behandling. Hvor
lenge en utøver er i akuttfasen avhenger av hvilken skade det dreier seg om.
Rehabiliteringsfasen: Rehabiliteringsfasen varer fra uker til måneder. Hovedmålet i denne
fasen er å gjøre utøveren i stand til å trene normalt. Det vil si at utøveren skal trene opp
normal bevegelighet, styrke og stabilitet. For å opprettholde generell styrke og muskulær
utholdenhet kan utøveren trene alternativt så lenge det ikke belaster det skadde området. I
tillegg må utøveren, i samråd med fysioterapeut eller annen helsepersonell, utføre
skadespesifikk trening (rehabilitering). Smerte og hevelse bør styre treningsmengden i denne
fasen. Mange faktorer tilsier at det er nødvendig å tåle litt smerte, men smerte og hevelse
skal ikke forverres fra en treningsøkt til den neste. Når en utøver er smertefri og har
gjenopprettet normal bevegelighet, styrke og stabilitet går han/hun videre til treningsfasen.
Treningsfasen: Treningsfasen varer fra noen uker til måneder. Hovedmålet i denne fasen er
å komme opp på samme prestasjonsnivå som før skaden, tåle normal treningsmengde og
belasting, samt tåle belastning fra konkurranse. Denne fasen er en kritisk fase for alle
idrettsutøvere. Tidligere skade er den viktigste risikofaktoren for å pådra seg en ny lignende
skade, og dette kommer trolig av at mange utøvere går tilbake til full trening og konkurranse
før de er fullstendig rehabilitert etter tidligere skade. Det sentrale i denne fasen er, at
utøveren kommer seg gradvis fra kontrollert rehabilitering til øvelser som er mer
idrettsspesifikke. Utøveren bør gjennomføre en eller flere spesifikke tester med
konkurranselignende belastning før deltagelse i konkurranse.
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3 Anatomi og biomekanikk
(Kibler, 1998; Dahl & Rinvik, 1999; Kibler & McMullen, 2003; Bojsen-Møller, 2004; Tovin &
Reiss J.P., 2007; Eckenrode, Kelley, & Kelly, 2012; Pieber et al., 2012; Brukner & Khan, 2012;
Schoffl, Heid, & Kupper, 2012; Folkl, 2013)

3.1 Generell anatomi og biomekanikk
Menneskekroppen er satt sammen av mange forskjellige strukturer, blant annet
muskelskjelettapparatet, som består av knokler, muskler og ledd. Når vi sitter, står eller
beveger oss er det muskelskjelettapparatet som sørger for at vi holder oss oppreist, og kan
bevege oss og endre kroppsstilling når vi ønsker det. Skjelettet er et reisverk av knokler som
holder oss oppreist sammen med muskulaturen. Muskulaturens evne til kraftutvikling er
utgangspunkt for all bevegelse, og omdreiningspunktet for all bevegelse er kroppens ledd.

3.2 Idrettsspesifikk anatomi og biomekanikk
Dette avsnittet har fokus på muskelskjelettapparatet i skulderen, albuen, underarmen og
fingrene, fordi det er områdene som ofte er utsatt for belastningsskader hos klatrere.

3.2.1 Skulder
Skulderen er et komplekst ledd som består av tre knokler; clavikula (kragebeinet), scapula
(skulderbladet) og humerus (overarmsknokkelen), samt fire ledd. Av de fire leddene er det
viktigst å huske på scapulothorakalleddet og glenohumeralleddet.

Figur 6 Skulderens knokler
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Scapulothorakalleddet er leddet mellom scapula og brystryggen. Leddet er uten leddflater
eller kapsel, kategoriseres som et falskt ledd og stabiliseres utelukkende dynamisk av
omkringliggende muskulatur.
Glenohumeralleddet er kroppens mest mobile ledd og en forbindelse mellom scapula og
leddhodet til humerus. Et kuleledd hvor leddhodet til humerus er to til tre ganger større enn
leddflaten på scapula. Denne størrelsesforskjellen medfører at glenohumeralleddet er
avhengig av både passive og dynamiske stabilisatorer for at leddet skal fungere optimalt.
Passivt stabiliseres glenohumeralleddet av en leddleppe, en leddkapsel og leddbånd.
Dynamisk stabiliseres leddet primært av rotatorcuffen, som består av fire muskler; m.
subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus og m. teres minor. Disse musklene
utspringer alle fra scapula, fester som en mansjett rundt leddhodet til humerus, og
stabiliserer leddhodet til humerus inn mot leddskålen på scapula.

Figur 7 Rotatorcuffmuskulaturen

For at rotatorcuffen skal fungere optimalt og stabilisere glenohumeralleddet, må scapula,
som er festepunkt for muskulaturen, være stabil. De musklene som stabiliserer og beveger
scapula er derfor også av sentral betydning for glenohumeralleddets funksjon. Av de 14
musklene som fester på scapula fremheves m. trapezius og m. serratus anterior som de
viktigste bidragsyterne til både bevegelse og stabilitet i scapulothorakaleddet. M. serratus
anterior utspringer fra de ni øverste ribbein og fester seg på baksiden av scapula. M.
trapezius er formet som en trekant og utspringer fra syvende halsvirvel til tolvte brystvirvel
samt fra bakre del av skallen. Overflaten på muskelen er sammenhengende, men deles inn i
en øvre-, midtre- og nedre del, avhengig av hvor fibrene fester. De øvre fibrene fester seg
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ytterst på clavikula, mens de midtre og nedre fibrene fester seg scapula. M. trapezius og m.
serratus anterior arbeider sammen som et kraftpar og bidrar til bevegelse og stabilitet av
scapula.

Figur 8 M. serratus anterior

Figur 9 M. trapezius

3.2.2 Albue og underarm
Albueleddet er et hengselledd som forbinder humerus (overarmsknokkelen) med radius og
ulna (underarmens to knokler). Albueleddet gjør det mulig for oss å strekke og bøye armen,
men gjør også at vi kan rotere underarmen. Albueleddet er forsterket av en leddkapsel og
sideleddbånd.
Bevegelsene i albueleddet skjer ved hjelp av muskler i både over- og underarm. Den
sterkeste strekkemuskelen er m. triceps brachii som er plassert på baksiden av overarmen.
Den sterkeste bøyemuskelen er m. brachialis, som springer ut fra nederste halvdel av
humerus’ fremside og fester seg øverst på ulnas fremside. Den tohodete bicepsmuskel, m.
biceps brachii, som ligger utenpå m. brachialis bøyer også albuen, men kan i tillegg bidra
med å dreie hånden utover (supinasjon). Den motsatte bevegelsen (pronasjon) skjer ved
hjelp av skrå muskler i underarmen.
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I underarmen er det 20 muskler som virker på albueleddet, underarmsknoklene, håndleddet
og fingrene. Disse musklene er plasser i to muskellosjer (en muskellosje er en gruppe av
muskler som fungerer sammen, og som ligger omsluttet av en felles bindevevshinne). Åtte
av underarmsmusklene er plassert i en bøyelosje på undersiden av underarmen, og de
resterende 12 er plassert i en strekkelosje på oversiden av underarmen. For klatreutøvere er
det viktig å være spesielt oppmerksom på en muskel i strekkelosjen, m. extensor carpi
radialis brevis, fordi den er en sentral muskel ved «tennisalbue». Muskelen springer ut fra
yttersiden av albuen, fester seg nedenfor håndleddet og kan bøye håndleddet bakover. Å
bøye håndleddet bakover er av sentral betydning ved klatring fordi det gjør at utøveren kan
opprettholde en grepsposisjon, og fordi at denne stillingen gir håndleddets og fingrenes
bøyemuskler et godt utgangspunkt for kraftutvikling.
En annen muskel som er viktig å kjenne til er m. pronator teres, fordi det vanligvis er den
sentrale muskelen ved «golfalbue». Muskelen er plassert i underarmens bøyelosje, springer
ut fra innersiden av albuen sammen med mange av håndleddets og fingrenes bøyemuskler
og fester seg på midten av radius’ ytterside. Den kan pronere underarmen og derfor også en
viktig muskel unner klatring.

3.2.3 Fingre

Figur 10 Albuens knokler

Figur 11 M. brachialis

Figur 12 M. pronator teres

Figur 13 M. extensor carpi radialis
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For klatreutøvere er det også viktig å kunne noe om fingrenes anatomi, og viktigst er peke-,
lang-, ring- og lillefingerens anatomi, da tommelfingeren sjelden utsettes for skade. Disse fire
fingrene består av tre knokler som på norsk kalles grunnfalang (phalanx proximalis),
midtfalang (phalanx media) og endefalang (phalanx distalis). De fire fingrene styres av
muskler som er plassert i underarmen og i hånden. Fra underarmen kommer det tre muskler
som alle fester med lange sener på fingerknoklene; m. flexor digitorum profundus som bøyer
alle fingerleddene, m. flexor digitorum superficialis som bøyer det midterste og det innerste
fingerledd og m. extensor digitorum som strekker alle fingerleddene. I hånden er det 11
muskler som er av særlig betydning for de fire fingrenes bevegelser. Det er fire muskler som
på latin heter mm. lumbricales. De bøyer det innerste fingerledd og strekker det midterste
og det ytterste fingerledd. I tillegg til disse musklene har vi syv mm. interossei. De gjør
samme jobben som mm. lumbricales, men kan også samle og sprede fingrene.
På innersiden av fingrene bindes de lange bøyesenene inn til knoklene av et
bindevevskompleks. Noe som er helt essensielt for den finmotoriske gripefunksjonen vi har,
og for at musklene beste mulig skal kunne overføre kraft til fingrene. Bindevevskomplekset
er forsterket med fem ringbånd, A1-5 (se figur 15). Ringbåndene har den samme funksjon på
bøyesenene som ringene på en fiskestang har på fiskesena - nemlig å forsterke
bindevevskomplekset og holde senene inntil fingrene når de bøyes.

.

Figur 14 Fingernes knokler

Figur 15 Bøyesenens ringbånd
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4 Idrettsspesifikke skader i klatring og buldring
(Limb, 1995; Klauser et al., 2002; Schoffl, Hochholzer, Winkelmann, & Strecker, 2003;
Hochholzer & Schoffl, 2005; Schoffl & Kuepper, 2006; Morrison & Schoffl, 2007; Schoffl &
Schoffl, 2007; Jones et al., 2008; Backe, Ericson, Janson, & Timpka, 2009; Kongsgaard et al.,
2009; Schoffl et al., 2010; Brukner & Khan, 2012; Schweizer, 2012; Bayer, Schoffl, Lenhart, &
Herold, 2013; Schoffl, Hoffmann, & Kupper, 2013; Bahr et al., 2014; Woollings et al., 2015;
Woollings, McKay, & Emery, 2015)

I klatring er det, som i andre sportsgrener, risiko for skade, og det foreligger enkelte studier
som beskriver forekomsten av akutte skader hos disse utøvere. Brudd og leddbåndskader i
ankel og fot går igjen som de typiske akutte skadene, men generelt sett er risikoen for akutte
skader lav. Schöffl og medarbeidere publiserte i 2013 en studie som viste en skadeforekomst
på 0,02 skader per 1000 treningstimer i innendørs klatring. Dette understøttes av en eldre
studie publisert av Limb og medarbeidere, som fant en skadeforekomst på 0,03 skader per
1000 treningstimer. I konkurranseklatring er det vist en høyere skadeforekomst (3,1 skader
per 1000 timer).
Forekomsten av belastningsskader i klatring er også kun belyst i enkelte studier. Finger- og
skulderskader går igjen som de vanligste skadestedene, men også albue- og
underarmsregionen bør nevnes som utsatte områder. Per i dag foreligger det ikke tydelige
tall for forekomsten av belastningsskader, men det tyder på at denne type skader oppstår
mye oftere enn de akuttskadene. For eksempel var 93% av alle skadene i en gruppe på 355
klatrere i en svensk klatreklubb belastningsskader.
Per i dag er det publisert enkelte større studier som ser på generelle risikofaktorer for skader
i klatring. Disse studiene er av varierende kvalitet, men noe tyder på at økende alder, økt
klatreerfaring og nivå, samt det å klatre på led er potensielle risikofaktorer.
I nedenstående avsnitt gjennomgås typiske idrettsskader innen klatring.
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4.1 Skulder
4.1.1 Multidireksjonel instabilitet
Multidireksjonel instabilitet er en tilstand med generell økt leddbevegelighet i skulderen. Det
foreligger ingen eksakte tall for forekomsten av denne type plager i klatring, men klinisk
erfaring tilsier at dette er en vanlig problemstilling.
Årsak: Denne tilstanden kommer aldri i etterkant av en enkelt skade, men er et resultat av
gjentatte småskader som tøyer de passive stabiliserende strukturene i skulderen
(glenohumeralleddets kapsel og ligamenter). Et eksempel på dette kan være når en
klatreutøver gjentatte ganger henger på strakt arm. Generell økt leddbevegelighet kan også
være medfødt og være en disponerende faktor for et ustabilt glenohumeralledd. I
utgangspunktet kan skulderbuens stabiliserende muskulatur kompensere for den økte
leddbevegeligheten, men aktivitet over lengere tid resulterer ofte i en uttretning av
rotatorcuffen, noe som gjør det umulig å stabilisere glenohumeralleddet. Ofte forverres
plagene fordi scapulas stabiliserende muskulatur heller ikke klarer å stabilisere scapula i en
optimal posisjon for glenohumeralleddet.
Symptomer: Skuldersmerter, spesielt når utøveren har armen over skulderhøyde.
Diagnose: Diagnosen stilles ut fra sykehistorien og en klinisk undersøkelse som avdekker økt
leddbevegelighet i glenohumeralleddet. Røntgenundersøkelse kan brukes for å utelukke
skjelettskade.
Forebygging: For å forebygge skulderplager generelt, også multidireksjonel instabilitet,
anbefales et aktivt treningsopplegg med fokus på bevegelighet og bevisstgjøring, samt
stabilitet og styrketrening av hele skulderbuen (se figur 16). Bevegelighetsøvelser skal sikre
god bevegelighet i brystryggen og skulderkomplekset og dermed redusere den generelle
belastningen av skulderen. Bevistgjøringsøvelser skal gjøre utøveren i stand til å velge en god
holdning/skulderposisjon, så han eller hun unngår feilbelastninger (en god
holdning/skulderposisjon er vist på bilde nummer èn i figur 16). Stabilitetsøvelser skal
dernest gjøre utøveren i stand til å opprettholde en god skulderposisjon under aktivitet, og
styrketreningen skal bidra til at denne kan opprettholdes over lengere tid og i krevende
situasjoner. I tillegg bør evt. «svake kjeder» avdekkes. Har utøveren dårlig styrke eller
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kontroll i for eksempel mage-rygg eller bein, vil det øke belastningen på skulderen og
skaderisikoen.
I tillegg til et aktivt treningsopplegg frarådes klatrer å henge hvile på strakt arm i
klatreveggen. Arbeidsøkonomisk er posisjonen fordelaktig, men den tillater minimal
muskelbruk og den medfører derfor en økt belastning og tøyning på de passive
stabiliserende strukturene i skulderen.
Behandling: Den viktigste behandlingen er et langsiktig og målrettet treningsprogram med
vekt på styrketrening av rotatorcuffen og scapulastabiliserende muskulatur, samt generell
stabilitet av hele skulderkomplekset. Utøveren bør i gjenopptreningsperioden tas ut av
aktiviteten eller idretten som forårsaket tilstanden, og det er viktig med god kommunikasjon
mellom utøver, behandler og trener fordi gjenopptreningen kan ta lang tid (tre til seks
måneder). Hvis symptomene fortsatt er betydelige til tross for et godt koordinert
treningsprogram, kan operasjon være en mulighet.
Behandlingsprognose: Prognosen ved multidireksjonel instabilitet er dessverre ikke veldig
god, eksempelvis er det bare 50% av kastutøvere som vender tilbake til sin opprinnelige
aktivitet.
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Treningsprogram for forebygging av skulderplager hos klatreutøvere - NIVÅ 1
Posisjonering av skulderbladet
Beveg skulderen litt bak og sett skulderbladet
ned i «motsatt bakre bukselomme»
HUSK: Når du utfører dette program skal du
ALLTID ha fokus på kvalitet og på å holde
skulderen i riktig posisjon.

1

Sittende rotasjon med stang
Sittende med rett rygg. Stangen plasseres
over skuldrene. Plasser armene oppe på
stangen. Roter overkroppen fra side til side.
3 x 30 sek

2

Bueskyttebevegelsen
Fest strikken i skulderhøyde. Stå med rett
rygg, lett bøy i knærne og hold albuen i
skulderhøyde. Gjennomfører en
bueskyttebevegelse. Roter overkroppen og
hold ytterstillingen i tre sekunder.
3 x 10-15 rep på begge sider

3

Styrke utad rotasjonsmuskulatur
Hold strikken med skulderbredes avstand. Stå
med rett rygg, lett bøy i knærne og plasser
føttene i hoftebreddes avstand. Hold armen
litt ut fra kroppen og bøy albuen i 90°.
Posisjoner skulderbladet og stabiliser
mage/rygg. Roter underarmen ut.
3 x 12 rep på begge sider

4

Stabilitet
Firefotsstående på knærne og hendene. Ha
knærne litt bak. Posisjoner skulderbladet og
stabiliser i mage/rygg. Slipp med en og en arm
mens resten av kroppen er helt stabil. Avbryt
øvelsen hvis det oppstår svai i ryggen eller
hvis du «henger» på skulderen.
3 x 30-45 sek
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Treningsprogram for forebygging av skulderplager hos klatreutøvere - NIVÅ 2
1

Planke rotasjon
Firefotsstående på føtter og underarmer. Slipp
kroppsvekten ned mot gulvet ved å samle
skulderbladene, press deretter opp igjen og løft den
ene armen og roter overkroppen opp mot taket.
Stabiliser i mage/rygg. Avbryt øvelsen hvis det oppstår
svai i ryggen.
3 x 30-45 sek

2

Stående posisjonering av skulderbladet
Hold strikken med skulderbredes avstand. La
tommelfingrene peke oppover. Posisjoner
skulderbladet og stabiliser i mage/rygg. Beveg armene
opp og ned mens du kontinuerlig gjør små raske og
rytmiske rykk i strikken.
3 x maks sliten

3

Styrke utad rotasjonsmuskulatur +
Stå på strikken med den ene fot. Stå med rett rygg, lett
bøy i knærne og plasser føttene i hoftebreddes
avstand. Hold armen 45° ut fra kroppen og bøy albuen i
90°. Posisjoner skulderbladet og stabiliser mage/rygg.
Roter underarmen ut.
3 x 10 rep

4

Trillebår med slipp av bein
Stå i plankeposisjon med strake armer. Partner holder
rundt anklene. Posisjoner skulderbladene og stabiliser i
mage/rygg. Partneren slipper med variasjon høyre og
venstre ben. Hold posisjon og ikke la det frie ben falle
ned. Avbryt øvelsen hvis det oppstår svai i ryggen.
3 x maks sliten

21

Treningsprogram for forebygging av skulderplager hos klatreutøvere - NIVÅ 3
1

Planken rotasjon med ustabilt underlag
Firefotsstående på føtter og underarmer. Ha to
balanseputer under føttene. Slipp kroppsvekten ned
mot gulvet ved å samle skulderbladene, press deretter
opp igjen og løft den ene armen og roter overkroppen
mot taket. Stabiliser i mage/rygg. Avbryt øvelsen hvis
det oppstår svai i ryggen.
3 x 30-45 sek

2

Stående posisjonering av skulderbladet +
Fest strikken i hoftehøyde. Hold fast i strikken. Plasser
tommelfingrene i en Y-stilling pekende bakover.
Posisjoner skulderbladene og stabiliser i mage/rygg.
Beveg armene kontrollert oppover. Hold ytterstilingen i
tre sekunder.
3 x 10 rep

3

Styrke utad rotasjonsmuskulatur ++
Fest strikken i hoftehøyde. Stå med rett rygg, lett bøy i
knærne og plasser føttene i hoftebreddes avstand. Hold
armen 90 ut fra kroppen og bøy albuen i 90°. Posisjoner
skulderbladet og stabiliser mage/rygg. Roter
underarmen bak.
3 x 8-10 rep

4

Trillebår med bevegelse
Stå i plankeposisjon med strake armer. Partner holder
rundt anklene. Posisjoner skulderbladene og stabiliser i
mage/rygg. Skyv kroppen sakte frem og tilbake mens
partneren følger med. Bevegelsen skal skje gjennom
skulderleddet. Avbryt øvelsen hvis det oppstår svai i
ryggen.
3 x maks sliten

Figur 16 Treningsprogram for forebygging av skulderplager. Det er tatt utgangspunkt i Get Set - Train Smarter
(International Olympic Committee, 2014). Øvelsene er vist av Tina Johnsen, landslagsutøver Norges
klatreforbund. Fotografert av Rikke Munk
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4.1.2 Impingement
Impingement eller inneklemming er en samlediagnose der trange forhold i skulderen fører til
irritasjoner eller slitasje på sener eller andre strukturer i skulderen. Det foreligger ingen
eksakte tall for forekomsten av impingement i klatring, men klinisk erfaring tilsier at dette er
en vanlig problemstilling i klatremiljøet.
Årsak: Den eksakte årsaken til impingement er ikke tilstrekkelig kartlagt, men klinisk erfaring
tyder på at plagene oppstår på grunn av klatreutøvere jobber mye med armene over hodet,
og at de jobber med en stor belastning på skuldrene. Dette kan føre til irritasjon, smerter og
en dysfunksjon i rotatorcuffen, som medfører en posisjonsendring av humerushodet, som
igjen kan føre til en irritasjon av slimposen i skulderen.
Symptomer: Skuldersmerter, spesielt når utøveren har armen over skulderhøyde.
Diagnose: Diagnosen stilles på bakgrunn av klinisk undersøkelse. Røntgenundersøkelse kan
brukes for å utelukke skjelettskade. MR undersøkelse eller ultralydsdiagnostikk kan påvise
irritasjoner eller slitasje på sener eller andre strukturer i skulderen.
Forebygging: For å forebygge impingement anbefales et aktivt treningsopplegg med fokus
på bevegelighet og bevisstgjøring, samt stabilitet og styrketrening av hele skulderbuen (se
figur 16 og evt. avsnittet om forebygging av multidireksjonel instabilitet for en utdypende
forklaring). I tillegg bør evt. «svake kjeder» avdekkes. Har utøveren dårlig styrke eller
kontroll i for eksempel mage-rygg eller bein, vil det øke belastningen på skulderen og
skaderisikoen for impingent.
Behandling: Behandlingen er et langsiktig og individuell tilpasset treningsprogram med fokus
på styrketrening av rotatorcuffen og scapulastabiliserende muskulatur, samt generell
stabilitet av hele skulderkomplekset. Utøveren bør i gjenopptreningsperioden tas ut av
aktiviteten eller idretten som forårsaket tilstanden, og det er viktig med god kommunikasjon
mellom utøver, behandler og trener fordi gjenopptreningen tar minst 20 uker. Hvis
symptomene fortsatt er betydelige til tross for et godt koordinert treningsprogram, kan
operasjon i enkelte tilfeller være en mulighet.
Behandlingsprognose: Prognosen er usikker og per i dag foreligger det ingen eksakte tall for
retur til idrett.
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4.2 Albue
4.2.1 Tennisalbue - Radial epikondylalgi
Tennisalbue eller degenerative forandringer i senefestet til m. extensor carpi radialis brevis
kan også forekomme hos klatrere. Tidligere har begrepet senefestebetennelse vært brukt
om denne type belastningsskade. Begrepet betennelse bør ikke brukes, fordi man ved lokale
vevsprøver ikke ser noe tegn på betennelse i området. Derimot ser man degenerative
forandringer i senen med endret fiberorganisering, økt innvekst av blodkar og nerver, og
noen ganger lokal vevsdød med eller uten forkalkninger.
Årsak: Gjentatt og langvarig belastning, spesielt repetert bakoverføring av håndleddet,
forventes å være hovedårsaken.
Symptomer: Smerter på yttersiden av albuen og redusert styrke ved bruk av de musklene
som beveger håndleddet bakover. Smertene kan stråle nedover i underarmen til fingrene
eller oppover til overarmen. Plagene kan oppstå akutt eller gradvis, og enkelte
hverdagsaktiviteter som å skru på korken på en brusflaske, eller vri opp en klut, kan være
smertefulle.
Diagnose: Diagnosen stilles ut fra sykehistorien og klinisk undersøkelse. Utøveren får
smerter ved trykk på senefestet på yttersiden av albuen, og smerter når håndleddet beveges
bakover med motstand. Ultralyd kan brukes for å vurdere skadens alvorlighetsgrad.
Forebygging: Per i dag er det ikke gjort noe forskning på hvordan disse plagene kan
forebygges, men klinisk erfaring tyder på at gradvis økning i treningsmengden, variasjon i
bevegelsesmønstret og teknikkjustering er sentralt. Med teknikkjustering og et variert
bevegelsesmønster kan utøveren redusere tiden hvor håndleddet er bøyd bakover, begrense
belastningen av senefestet og dermed senke risikoen for skade.
Behandling: Med utgangspunkt i studier gjort på senefesteproblematikk i knærne anbefales
tung langsom styrketrening i minimum tre måneder (se figur 18). I tillegg bør utøveren
forsøke å justere teknikken for å avlaste muskulaturen i underarmen, og unngå aktiviteter
som fører til smerter over tre på en skala fra null til 10, hvor null er ingen smerte og 10 er
maksimal smerte (se figur 17). Eksentrisk trening, støttebandasje (albuestropp mot
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tennisalbue), trykkbølgebehandling, tøyningsøvelser og/eller lokal hard massasje har vist
effekt i noen tilfeller.
Behandlingsprognose: De fleste har effekt av gjenopptrening og aktivitetstilpassing innen et
år. Idrettsutøvere med en akutt skadedebut og en kjent utløsende årsak har den beste
prognosen, spesielt om behandlingen iverksettes raskt.

Ingen
Smerte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maksimal
smerte

Figur 17 Smerteskala fra null til ti
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Tung langsom styrketrening ved tennisalbue
1
Bakoverføring av håndledd
Understøtt underarmen hele tiden
Beveg hånden maksimalt opp og ned

2
Strekk av fingre
Understøtt underarmen hele tiden
Sett strikk rundt fingrene
Fingrene strekkes/spredes og samles

3
Rotasjon av underarm
Understøtt underarmen
Roter hånd og underarm så håndflaten
vender vekselvis opp og ned

Retningslinjer










Du må trene 3 ganger i uken i minimum 12 uker
Øvelse 1, 2 og 3 skal utføres hver gang
Antall repetisjoner
o uke 1
3 serier à 15 repetisjoner
o uke 2-3 3 serier à 12 repetisjoner
o uke 4-5 3 serier à 10 repetisjoner
o uke 6-8 3 serier à 8 repetisjoner
o uke 9-12 4 serier à 6 repetisjoner
Belastningen må være så tung at du akkurat klarer å gjennomføre treningen!
Det kan godt gjøre vondt når du trener (maks 3 på en smerteskala hvor 0 er ingen smerte og 10 er maks
smerte), men smertene dine må ikke blusse opp etter trening
Det er viktig at bevegelsene gjøres sakte og i jevnt tempo, 3-4 sekunder opp og 3-4 sekunder ned
Annen trening er kun tillat hvis det ikke gir smerter over 3 på smerteskalaen fra 0 til 10
Ikke bruk betennelsesdempende medisiner under gjenopptreningsperioden, det vil redusere
treningseffekten

Figur 18 Gjenopptreningsprogram tennisalbue (Langberg, 2014). Øvelsene er vist av Tina Johnsen,
landslagsutøver Norges Klatreforbund. Fotografert av Rikke Munk.
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4.2.2 Golfalbue - Ulnar epikondylalgi
Golfalbue eller degenerative forandringer i senefestet til underarmens bøyemuskulatur og
m. pronator teres er generelt en sjeldnere tilstand en tennisalbue, men problemstilling
forekommer oftere i idretter som preges av gjentatt bruk av underarmens bøyemuskulatur,
som under klatring.
Årsak: Gjentatt og langvarig belastning, spesielt repetert pronasjon av underarmen og
bøyning av håndleddet, forventes å være hovedårsaken.
Symptomer: Smerter på innsiden av albuen, ved pronasjon av underarmen og bøyning av
håndleddet mot motstand. Plagene kan oppstå akutt eller gradvis.
Diagnose: Diagnose stilles ut fra sykehistorien og en klinisk undersøkelse. Utøveren får
smerter ved trykk på senefestet på innsiden av albuen, og smerter når håndleddet bøyes
mot motstand. Ultralyd kan brukes for å vurdere skadens alvorlighetsgrad.
Forebygging: Per i dag er det ikke gjort noe forskning på hvordan disse plagene kan
forebygges, men klinisk erfaring tyder på at gradvis økning i treningsmengden og
teknikkjustering er av betydning. Med teknikkjustering, og reduksjon av tiden hvor
underarmen er pronert og håndleddet er bøyd, kan utøveren senke belastningen av
senefestekomplekset og dermed være mindre utsatt for skade.
Behandling: Med utgangspunkt i studier gjort på senefesteproblematikk i knærne anbefales
tung langsom styrketrening i minimum tre måneder (se figur 19). I tillegg bør utøveren
forsøke å justere teknikken for å avlaste muskulaturen i underarmen, og unngå aktiviteter
som fører til smerter over tre på en skala fra null til 10, hvor null er ingen smerte og 10 er
maksimal smerte (se figur 17). Støttebandasje (albuestropp), eksentrisk trening,
trykkbølgebehandling, tøyningsøvelser og/eller lokal hard massasje har vist effekt i noen
tilfeller.
Behandlingsprognose: Prognosen er god når aktivitetstilpasning og opptrening oppstartes
raskt.
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Tung langsom styrketrening ved golfalbue
1
Bøy og strekk håndledd
Understøtt underarmen hele tiden
Beveg hånden maksimalt opp og ned

2
Klemmeball
Understøtt underarmen hele tiden
Plasser en klemmeball i hånden
Klem sammen om ballen og slapp av

3
Rotasjon av underarm
Understøtt underarmen
Roter hånd og underarm så håndflaten
vender vekselvis opp og ned

Retningslinjer










Du må trene 3 ganger i uken i minimum 12 uker
Øvelse 1, 2 og 3 skal utføres hver gang
Antall repetisjoner
o uke 1
3 serier à 15 repetisjoner
o uke 2-3 3 serier à 12 repetisjoner
o uke 4-5 3 serier à 10 repetisjoner
o uke 6-8 3 serier à 8 repetisjoner
o uke 9-12 4 serier à 6 repetisjoner
Belastningen må være så tung at du akkurat klarer å gjennomføre treningen!
Det kan godt gjøre vondt når du trener (maks 3 på en smerteskala hvor 0 er ingen smerte og 10 er maks
smerte), men smertene dine må ikke blusse opp etter trening
Det er viktig at bevegelsene gjøres sakte og i jevnt tempo, 3-4 sekunder opp og 3-4 sekunder ned
Annen trening er kun tillat hvis det ikke gir smerter over 3 på smerteskalaen fra 0 til 10
Ikke bruk betennelsesdempende medisiner under gjenopptreningsperioden, det vil redusere
treningseffekten

Figur 19 Gjenopptreningsprogram golfalbue. Det er tatt utgangspunkt i HSR program for epicondyl tendinopati
(Langberg, 2014). Øvelsene er vist av Tina Johnsen, landslagsutøver Norges Klatreforbund. Fotografert av Rikke
Munk.
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4.2.3 Fremre albue smerter - Climbers elbow
Climbers elbow eller smerter relatert til m. brachialis.
Årsak: Gjentatt og langvarig belastning med bøyd albue og pronert underarm, forventes å
være hovedårsaken. Grunnen til dette er at denne posisjonen medfører redusert funksjon i
m. biceps brachii og at m. brachialis derfor må gjøre stort sett hele jobben med å bøye
albuen.
Symptomer: Fremre og dype albuesmerter. Plagene oppstår ofte når m. brachialis utsettes
for stor belastning, for eksempel ved bratt klatring.
Diagnose: Diagnose stilles ut fra sykehistorien og klinisk undersøkelse. Utøveren får smerter
når albuen bøyes mot motstand mens underarmen er pronert, men opplever smertelette
når samme test utføres mens underarmen er supinert.
Forebygging: Per i dag er det ikke gjort noe forskning på hvordan disse plagene kan
forebygges, men klinisk erfaring tyder på at variert klatring, oppvarmning og en gradvis
økning i treningsmengden, og dermed belastningen av m. brachialis er av sentral betydning.
Behandling: Per i dag er det ikke gjort noe forskning på hvordan disse plagene behandles
best, men klinisk erfaring tyder på at manuell behandling hos fysioterapeut i kombinasjon
med aktive øvelser omkring albueleddet er av betydning. I tillegg bør utøveren justere
teknikken sin for å avlaste m. brachialis, og unngå aktiviteter som fører til smerter.
Behandlingsprognose: Prognosen ved ”climbers elbow” er god, men plagene har ofte en
tendens til å komme tilbake i intensive treningsperioder. Noe som tydeliggjør viktigheten av
teknikkjustering og variert klatring.
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4.3 Fingre
4.3.1 Ringbåndskader
Ringbåndskader er den hyppigste fingerskaden hos klatrere.
Årsak: En ringbåndskade er en akutt hendelse og som oftest oppstår skaden som en
kombinasjon av krimpegrepet og en plutselig belastningsøkning (slik som når en utøver
mister fotfeste). Selv om at selve hendelsen er akutt er det likevel sannsynlig at ringbåndet
avrives som følge av gjentatt overbelastning over tid.
Symptomer: Smerter og hevelse på innersiden av fingeren. I alvorlige tilfeller, hvor flere
ringbånd skades samtidig, kan man se et «buestrengsfenomen» hvor bøyesenen presses ut
mot huden.
Diagnose: Diagnose stilles ut fra sykehistorien og klinisk undersøkelse. Utøveren får smerter
ved trykk på ringbåndet, spesielt hvis utøveren samtidig bøyer fingeren. Hvis flere ringbånd
er revet over kan bøyesenen kjennes som en buestreng unner huden. Ultralyd bør brukes for
å vurdere skadens alvorlighetsgrad, da dette er av sentral betydning for når utøveren kan
returnere til idretten sin.
Forebygging: Per i dag er det ikke gjort noe forskning på hvordan ringbåndsskader kan
forebygges, men klinisk erfaring tyder på at oppvarming og teknikkjustering og -trening er av
betydning. Når det gjelder oppvarmning anbefales en gradvis belastningsøkning med
håndtrener eller klemmeball, etterfulgt av en gradvis belastningsøkning med 100-120 flytt
gjennom for eksempel traversering. Teknikkjustering, hvor utøveren unngår krimpegrepet så
mye som mulig, kan redusere belastningen av ringbåndene og dermed skaderisikoen. Det
anbefales også teknikktrening med fokus på fotarbeid, da et stort antall av disse skadene
oppstår når en utøver plutselig mister fotfeste.
Behandling: Dersom kun et ringbånd er skadet eller avrevet anbefales konservativ
behandling. Er flere ringbånd avrevet bør utøveren opereres. Se tabell 3.
Behandlingsprognose: Prognosen etter en ringbåndsskade er god. Dette uansett om
utøveren gjennomgår konservativ eller operativ behandling. Etter avrivning av et enkelt
ringbånd kan utøveren forvente å oppnå tidligere kraftprestasjon og klatrenivå et år etter
skaden.
30

Tabell 3 Behandling ved ringbåndsskader (Schoffl & Schoffl, 2007)
Strekkskade

Total avrivning A4 eller
delvis avrivning A2 eller A3
2 uker
2-4 uker

Operasjon
Immobilisering med skinne
Funksjonell trening av
2-4 uker
bøyemuskulatur med
beskyttende tape
Lett sportsspesifikk aktivitet
> 4 uker
> 4 uker
med beskyttende tape
Full sportsspesifikk aktivitet
> 6 uker
> 6-8 uker
med beskyttende tape
Reseksjon av tape
> 3 mnd.
> 3 mnd.
Se evt. figur 8 for ringbåndenes plassering (A2, A3 og A4).

Total avrivning
A2 eller A3
2 uker
4 uker

Total avrivning
flere ringbånd
Ja
2 uker
4 uker

> 6-8 uker

> 4 mnd.

> 3 mnd.

> 6 mnd.

> 6 mnd.

> 12 mnd.

4.3.2 Seneskjedebetennelse i fingrenes bøyesener - Paratenonitt
Seneskjedebetennelse i fingrenes bøyesener er, etter ringbåndskader, antageligvis den nest
hyppigste fingerskaden hos klatrere, og skaden er en viktig differensialdiagnose i forhold til
ringbåndskader.
Årsak: Seneskjedebetennelse oppstår på grunn av en gjentatt irritasjon av fingrenes
bøyesener over tid.
Symptomer: Smerter og en mindre hevelse på innersiden av fingeren.
Diagnose: Diagnose stilles ut fra sykehistorien og klinisk undersøkelse hvor utøveren får
smerter ved trykk på seneskjeden, spesielt over ringbånd A2 og A4. Ultralydsdiagnostikk kan
brukes for å bekrefte diagnose.
Forebygging: Per i dag er det ikke gjort noe forskning på hvordan seneskjedebetennelse i
fingrenes bøyesener kan forebygges, men klinisk erfaring tyder på at en variasjon i
grepstyper og veggvinkler er av sentral betydning. Gjentatt bruk av krimpegrepet og trening
på grepstyper som minsker vinkelen i fingerleddene, er ofte faktorer som er med på å
fremprovosere disse plagene.
Behandling: Behandlingen består av konservativ rehabilitering, og innebærer både en
belastningsendring og en belastningsreduksjon av fingerens bøyesener. Spesielt bør
utøveren redusere bruken av krimpgrepet og heller velge mer åpne grepsposisjoner.
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Betennelsesdempende medisiner i gel- eller pilleform kan, i samråd med lege, benyttes i
akuttfasen.
Behandlingsprognose: Prognosen er god. Dette til tross for at gjenopptreningsforløpet kan
strekke seg over ett år.

4.3.3 Vekstsoneskader - Epifyseskader
Interessen for klatring er økende, også blant unge utøvere. Det er derfor viktig å være
oppmerksom på risikoen for epifyseskader i fingrene.
Årsak: Som ved andre belastningsskader oppstår epifyseskader på grunn av gjentatt
belastning over tid. Epifysene hos unge utøvere i vekst anslås å være to til fem ganger
svakere enn omkringliggende vev, og disse er derfor ekstra utsatte for skader, både i form av
brudd og irritasjon.
Symptomer: Smerter og hevelse i og omkring fingerleddet, samt redusert mulighet for å
bøye fingerleddet. Symptomene oppstår som oftest gradvis over tid.
Diagnose: Hvis sykehistorien og klinisk undersøkelse medfører mistanke om epifyseskade
bør utøveren henvises til MR diagnostikk for å bekrefte diagnosen.
Forebygging: Utøvere unner 16 til 18 år frarådes spesifikk styrketrening av fingrene, da det
er sett en sammenheng mellom denne type trening og epifyseskader. Unge utøvere bør også
redusere bruken av krimpegrepet, da denne grepstypen medfører en stor belastning av
spesielt vekstsonen på den innerste delen av midtfalangen.
Behandling: Anbefalt behandling er per i dag åtte ukers opphold fra klatretrening, og
dernest en kontroll-MR før utøveren returnerer til idretten sin (Volker Schöffl, kirurg med
lang erfaring innen klatring).
Behandlingsprognose: Ved kort tid mellom symptomdebut og diagnostisering, og videre
opphold i treningen, er prognosen god og man ser en normal utvikling i knokkelen. I tilfeller
med lengere tidsintervall før diagnostisering og der utøveren ikke respekterer anbefalingene
om treningsopphold er prognosen vesentlig dårligere med risiko for betydelig asymmetrisk
vekst. I disse tilfellene kan det blir nødvendig med senere korrigerende kirurgi.
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4.4 Hode
Som tidligere nevnt er det innen klatring en viss risiko for akutte hodeskader. Det er derfor
viktig at trenere og støtteapparat kjenner til og kan håndtere et spekter av hodeskader, som
kan være alt fra lette hjernerystelser til fatale hjernetraumer.

Hvis en utøver har pådratt seg en hodeskade er første prioritet livreddende førstehjelp; det
er viktig å sjekke om utøveren er ved bevissthet, om luftveiene er frie og om utøveren
puster. Når livreddende førstehjelp er under kontroll, er neste vurdering om utøveren kan
flyttes fra skadestedet til mer hensiktsmessige omgivelser. For å kunne avgjøre det skal det
vurderes om det foreligger skade i nakken. Er utøveren våken og klager over nakkesmerter,
eller har tegn på feilstillinger eller nevrologiske utfall som tyder på skade i ryggmargen
(manglende evne til å bevege hender og føtter, nummenhet i armer og bein), er det behov
for nakkestøtte og båretransport. Er utøveren bevisstløs, bør man anta at det foreligger en
nakkeskade inntil det motsatt er bevist. Å sørge for frie luftveier har prioritet fremfor
potensiell rygg- og nakkeskade. Er det tegn på en alvorlig hode- eller nakkeskade bør
lege/ambulanse kontaktes for øyeblikkelig hjelp, se tabell 4. Det er viktig at den mest erfarne
på skadestedet tar ledelsen.

Tabell 4 Indikasjoner for å kontakte lege for øyeblikkelig hjelp etter hodeskade

Indikasjoner for å kontakte lege for øyeblikkelig hjelp etter hodeskade
Brudd i hodeskallen
Penetrerende hodeskader
Redusert bevissthet eller forvirring etter skade › 30 min.
Tap av bevissthet etter skade › 5 min.
Neurologiske tegn etter skade (manglende evne til å bevege hender/føtter, nummenhet i arm/bein)
Vedvarende oppkast eller økende hodepine etter skade
Krampelignende bevegelser etter skade
Hvis pupillene ikke er i normal stiling, ikke er like store eller ikke reagerer på lys
Barn med hodeskade
Høyrisiko skademekanisme (f.eks. høyhastighetsskade)
Alltid hvis du er usikker
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4.4.1 Hjernerystelse
Årsak: Hjernerystelse er en kompleks prosess fremkalt av ytre krefter, som ved et direkte
slag mot hodet, eller et støt mot andre kroppsdeler som fører til at en kraftimpuls overføres
til hodet.
Symptomer: Vanlige symptomer på hjernerystelse er hodepine, kvalme, svimmelhet,
forvirring, balanseproblemer, tåkesyn, hukommelsestap og/eller en følelse av treghet eller
tretthet. Det er ikke alltid at disse symptomene er til stede, og noen ganger kommer
symptomene først etter hvert.
Diagnose: På skadestedet bør lomme-SCAT3 (se figur 20) benyttes for å screene for
hjernerystelse. Er det mistanke om hjernerystelse bør utøveren sendes videre til legevakten
for utredning.
Forebygging: Bruk hjelm under klatring! Biomekaniske studier har vist at bruken av hjelm
kan redusere kraftpåvirkningen av hjernen i et fall, noe som reduserer risikoen for alvorlige
hodeskader, og noe som antageligvis også reduserer risikoen for hjernerystelse. I utendørs
klatring bør hjelm også brukes for å redusere risikoen for å få sten i hodet.
Behandling: Har utøveren pådratt seg en hjernerystelse skal han/hun ikke trene eller
konkurrere mer den dagen, og utøveren må overvåkes fortløpende inntil han/hun er full
restituert. Hvis utøveren sendes hjem, bør han/hun tas hånd om av en ansvarlig voksen.
Samtidig bør det utleveres et skriv med råd om hodeskader til utøveren og hans/hennes
foresatte (se figur 21 og 22). Behandlingen ved hjernerystelse er hvile og ro. Når det gjelder
hvor lenge en utøver skal holde seg i ro og vekk fra idretten, finnes det ingen fastsatt
karantenetid. Som et minimum må utøveren være symptomfri i hvile og ved anstrengelse og
ha en normal kognitiv yteevne. Det anbefales at utøveren følger en trinnvis protokoll for
gradvis retur til idrett, se tabell 5. Hvis en utøver forblir symptomfri i 24 timer på trinn 1, kan
utøveren gå videre til trinn 2. Forutsatt at utøveren holder seg symptomfri, kan han/hun øke
med ett trinn daglig. Ved hjelp av denne protokollen tar det altså minst en uke før utøveren
er tilbake i normal aktivitet. Hvis noen av symptomene dukker opp underveis i opptreningen,
skal utøveren gå tilbake på det forrige trinn han/hun var symptomfri på. Utøveren skal da
holde seg på dette trinnet i minimum 24 timer, og være symptomfri under og etter trening,
før han/hun igjen kan forsøke seg på neste trinn. Gjenopptar en utøver trening eller
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konkurranseaktivitet for tidlig, er det større risiko for ytterligere skade pga. nedsatt kognitiv
funksjon (f.eks. treg informasjonsbehandling og redusert oppmerksomhet). I tillegg kan det
medføre at symptomene etter hjernerystelsen varer lengre og det øker risikoen for tretthet,
konsentrasjonsproblemer og hodepine i lang tid, ofte måneder, etter skaden.
Behandlingsprognose: De fleste idrettsrelaterte hjernerystelser er ukompliserte og utøveren
kommer seg i løpet av en til tre uker. Har utøveren symptomer eller kognitiv svikt senere enn
14 dager etter skadetidspunktet, bør han/hun ta kontakt med lege.

Tabell 5 Protokoll, tilbake til idrett etter hjernerystelse tilpasset etter (McMrory, Le Roux, Turner,
Kirkeby, & Johnston, 2014)

Rehabiliteringsfase

Treningsnivå

Mål i fasen

1. Ingen aktivitet
2. Lett ikkesportsspesifikk trening

Fullstendig fysisk og kognitiv hvile
Spasertur, svømning eller sykling
med en treningsintensitet < 70%
av makspuls
Lett trening uten støt mot hodet

Symptomfrihet
Tåle økt puls

3. Lett sportsspesifikk
trening
4. Sportsspesifikk trening

Mer kompleks trening

5. Full trening

Normal treningsaktivitet

6. Tilbake til konkurranse

Normal konkurranseaktivitet

Tåle økt intensitet i idrettsspesifikke
situasjoner
Tåle intens trening, koordinasjon og
kognitiv belastning
Gjenvinne selvtillit. Treneren
vurderer funksjonelle ferdigheter
-
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Figur 20 Lomme-SCAT3 (McMrory et al., 2014)
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Figur 21 SCAT3 informasjon til utøveren (McMrory et al., 2014)
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Figur 22 SCAT3 informasjon til pårørende (McMrory et al., 2014)

38

5 Den unge utøveren
(Hochholzer & Schoffl, 2005; Morrison & Schoffl, 2007; Raastad, Paulsen, Refsnes,
Rønnestand, & Wisnes, 2010; Schweizer, 2012; Brukner & Khan, 2012; Tonkonogi &
Bellardini, 2014; Lloyd et al., 2014; MacLeod, 2015)

5.1 Den unge utøveren og idrettsskader
Spesielt unge utøvere har høy risiko for skade på grunn av ikke-lineær vekst mellom for
eksempel hode, armer og bein, utviklingsvariasjoner, vekstspurten i puberteten og umoden
koordinasjon.
Barn og unge kan pådra seg mange av de samme skadene som voksne. Likevel er det viktig å
huske på at det er noen forskjeller i skadetyper hos barn og unge sammenlignet med voksne.
Årsaken til dette er blant annet forskjellene i strukturen til det voksende skjelettet, og at
barn og unge har større risiko for å skade brusk og bein, eller rive av et senefeste. Videre er
det også viktig å huske at barn og unge har vekstsoner i skjelettet. Vekstsoner er områder
hvor skjelettet kan vokse i lengderetningen. Disse er ekstra utsatt for skader, både i form av
brudd og irritasjon på grunn av overbelastning (se avsnitt 4.3.3 for vekstsoneskader i
fingrene).

5.2 Den unge utøveren og oppvarmning
Et svært viktig mål med oppvarmning er å øke kroppens temperatur og forberede
sirkulasjonssystemet, muskler og ledd på den belastningen som kommer. Når
kroppstemperaturen økes jobber musklene raskere og blir mer smidige, noe som er viktig for
både prestasjon og for å forebygge skader.
Hos prepubertale barn er den fysiologiske responsen på oppvarming og overgangen fra hvile
til aktivitet annerledes enn hos voksne. Kroppen til en voksen utøver vil forberede seg for
den kommende aktiviteten, allerede før aktiviteten har begynt. Dette skyldes at tanken om
snarlig trening eller konkurranse fører til økt kroppstemperatur, økt hjertefrekvens og økt
oksygenopptak. Denne forberedende reaksjonen forekommer ikke hos barn før syv til åtte
årsalderen, og er svakere hos prepubertale barn generell sett. Prepubertale barn krever
derfor en oppvarmning som er preget av svært langsom stigende intensitetsnivå og en
intervall-lignende struktur, med mange korte øvelser og pauser imellom. Videre bør
oppvarmningen for prepubertale barn være ganske lang, ca. 30 til 35 minutter. Ettersom
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oppvarmningen utgjør en stor del av treningsøkten, gjelder det å utnytte oppvarmningstiden
effektivt, slik at utøveren utvikler ferdigheter som er hensiktsmessige for klatring, for
eksempel koordinasjon, styrke, stabilitet og bevegelighet.
Når utøverne kommer i puberteten får de en større toleranse for langvarige øvelser i
oppvarmningen. I de senere fasene av puberteten bør oppvarmningen ligne mer og mer på
den oppvarmningen som brukes av voksne utøvere: ca. 15 minutter kontinuerlig arbeid med
stigende intensitet etterfulgt av ca. 15 minutters høyintensive, korte intervaller.
For fingeroppvarmning hos klatrere anbefales en gradvis belastningsøkning med håndtrener
eller klemmeball, etterfulgt av en gradvis belastningsøkning med 100-120 flytt gjennom for
eksempel traversering, dette uansett utøverens alder.

5.3 Den unge utøveren og styrketrening
Styrketrening defineres som all trening som er ment å utvikle eller vedlikeholde evnen til å
skape størst mulig kraft. Kraften vi klarer å generere bestemmes av flere forskjellige faktorer:
muskelens tykkelse og lengde, fibertypesammensetningen og nervesystemets aktivering og
kontroll av muskulaturen. Gjennom styrketrening er det mulig å påvirke disse faktorene. Vi
kan øke muskelvolumet og bedre nervesystemets styring av muskulaturen. Vi vil også, til en
viss grad, kunne endre muskelens fibertypesammensetning.
Barn og unge kan drive med styrketrening både som en prestasjonsfremmende og en
skadeforebyggende aktivitet. Uansett hva målet med treningen er, handler det først og
fremst om å utfordre og forbedre evnen til å generere kraft. Alder og kjønn medfører ingen
prinsipielle forskjeller på hvordan vi bør trene styrke, men for barn og unge bør vi først og
fremst ha fokus på innlæring av løfteteknikk, enkle treningsmetoder, et lavt treningsvolum
og forsiktig treningsprogresjon. Voksne kan trene for å få maksimal fremgang over få
måneder, mens barn bør ha langsiktige mål som strekker seg over flere år. De må lære seg å
trene riktig, for senere å kunne trene med tunge vekter med lav risiko for skade.
I tradisjonell styrketrening for barn og unge er det noen spørsmål som ofte stilles: Har
styrketrening effekt på maksimal styrke og muskelmasse? Kan den hemme naturlig vekst og
utvikling, og hva er risikoen for skade?
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Selv om det gjenstår mye forskning om styrketrening for barn og unge, vet vi at styrketrening
gir god effekt i form av økt maksimal styrke. Studier har vist at få måneder med
styrketrening 2-3 ganger per uke gjør barn og unge sterkere enn jevnaldrende som ikke
trener styrke. En økning på 15-50 % kan forventes etter 2-3 måneder med styrketrening hos
utrente personer. Gutter og menn kan oppnå en større økning i muskelstyrken enn jenter og
kvinner, og fremgangen vil være mindre hos barn og større hos unge voksne. Videre er det
kun gjort få studier på muskelvekst hos barn og unge, men dataene tyder på at
muskelmassen kan økes med styrketrening. Hos prepubertale barn øker muskelmassen
imidlertid beskjedent sammenliknet med hva som er observert hos voksne. På tross av de
små endringene i muskelmassen øker styrken, og det tyder derfor på at mye av økningen
ligger i at barna lære seg å nytte muskulaturen sin bedre, ved å forbedre evnen til å aktivere
og koordinere muskelskjelettapparatet.
Er styrketrening trygt? Hvis styrketreningen er lagt opp med fokus på riktig løfteteknikk og
progresjon i treningsmengden, synes risikoen for skade å være lav. Frykten for at
styrketrening kan skade vekstsonene og kroppens naturlige vekst, støttes ikke av forskning
eller kliniske observasjoner. Ved overdreven styrketrening kan det imidlertid oppstå
overbelastning i knoklenes vekstsoner og knokkelsenefestene. Dette er rapportert innen
vektløfting ved bruk av tunge frivekter (nær 1 RM) og løfting med dårlig teknikk.
Styrketrening kan derfor føre til skade hos barn og unge, men sammenlignet med andre
aktiviteter som fri lek, fotball og basketball er styrketrening en trygg treningsform, og det er
vist at styrketrening kan redusere skaderisikoen under annen fysisk aktivitet eller trening.
Dette skyldes at vi med styrketrening forsterker alle vevstypene i muskelskjelettapparatet,
hvilket gjør strukturene mere motstandsdyktige mot skader. For å oppnå en
skadeforebyggende effekt, er det viktig å sørge for balanse i styrken mellom ulike
kroppsdeler, fremside og bakside, og høyre og venstre siden av kroppen.
Styrketrening for barn og unge bør tilpasses utøverens treningserfaring og det fysiologiske
og mentale modningsnivå, ikke nødvendigvis alder. Det er likevel stor forskjell på 5-10
åringer og 14-15 åringer, slik at treningen bør ha forskjellig fokus og innhold hos de ulike
aldersgruppene. Se tabell 6 og 7 for anbefalinger, og se tabell 8 for generelle retningslinjer.
I klatring frarådes utøvere spesifikk styrketrening av fingrene frem til 16-18års alder, fordi
det er sett en sammenheng mellom denne type trening og epifyseskader.
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Tabell 6 Hovedfokus i styrketrening for barn og unge i ulik alder (Raastad et al., 2010)

Alder

Hovedfokus

5-10 åringer

Bruk ingen eller lett ytre motstand, kroppsvekt eller partner. Treningsmengden
bør være lav, 3-10 øvelser for hele kroppen og 1-3 serier per øvelse.
Hovedfokus: Lær teknikk!
Bruk lett motstand. Treningsmengde bør være lav, 8-12 øvelser for hele
kroppen og 2-4 serier per øvelse med 10-15 repetisjoner. Klassiske
styrkeøvelser som benkpress, knebøy og lignende kan introduseres.
Hovedfokus: Lær teknikk!
Bruk ytre motstand og utfordre evnen til å generere stor kraft.
Treningsmengde økes gradvis. Hovedfokus: Lær teknikk!
Treningen kan legges opp som hos voksne, men det bør oppfordres til å holde
treningsvolumet nede. Hovedfokus: Øke muskelmasse og maksimal styrke.

før puberteten

11–13 åringer
starten av og under
puberteten

14-15 åringer
under puberteten

16 år og eldre
etter puberteten

Tabell 7 Hovedfokus i styrketrening for barn og unge, treningsstatus (Raastad et al., 2010)

Nybegynnere
frem til 12-24 uker
Repetisjoner 8-20 stk.
(70-100 % av 1 RM)
Serier
1-4 stk.
Pauser
1-3 min.
Økter pr uke 2-3 stk.
Løftetempo 2-3 sek. i konsentrisk
og eksentrisk fase

Moderat trent

Godt trent

trent regelmessig › 24 uker
5-15 stk.
(70-100 % av 1 RM)
2-6 stk.
1-3 min
2-3 stk.
1-3 sek. i konsentrisk og
eksentrisk fase. Høyest
hastighet i konsentrisk fase

økt styrken › 50 %
1-15
(80-100 % av 1 RM)
2-10 stk.
1-3 min
2-4 stk.
1-3 sek. i konsentrisk og
eksentrisk fase. Høyest
hastighet i konsentrisk fase

Konsentrisk/eksentrisk fase: muskelen jobber under forkortelse/ forlengelse

Tabell 8 Generelle retningslinjer i styrketrening for barn og unge (Raastad et al., 2010)

Generelle retningslinjer for barn og unge
God generell oppvarmning med aktiviteter som inkluderer de store muskelgruppene
Alle styrkeøvelser bør gjennomføres med en oppvarmningsserie på 50-75 % av treningsbelastning
FOKUS på riktig løfteteknikk!
Vær forsiktig med øvelser hvor leddene kommer i ytterstilling
Tren hele kroppen ved hver treningsøkt
Velg øvelser som belaster flere muskelgrupper samtidig
Ikke bruk styrketreningsapparater som er beregnet på voksne, de har som regel ikke innstillinger som
passer for barn og unge

42

6 Den unge klatreutøveren
Per idag er det lite etablert kunnskap omkring forebygging av idrettsskader hos unge klatrere,

og den litteraturen som er publisert har stort sett kun fokusert på vekstsoneskader i fingrene
(se avsnitt 4.3.3). Likevel kan vi, med utgangspunkt i den litteraturen som foreligger og
erfaringer fra helsepersonell innen klatring, komme med enkelte anbefalinger som gjelder
spesielt for unge klatrere;
o Variert klatretrening bør vektlegges. Utøverne bør variere mellom buldring og
tauklatring, og mellom veggvinkler, greptyper og grepstørrelser. I tillegg anbefales det at
utøverne i barne- og ungdomsårene vektlegger teknikktrening, og volum fremfor
intensitet.

o I perioder med rask vektøkning (for eksempel grunnet vekst) bør trenere og utøvere
være spesielt oppmerksomme på økt skaderisiko. Dette på grunn av at kroppen i disse
perioder utsettes for en belastningsøkning grunnet økt kroppsvekt.

o Spesifikk styrketrening av fingrene gjennom fingerbrett og campus anbefales ikke før 1618 års alder.

o For fingeroppvarmning anbefales en gradvis belastningsøkning med håndtrener eller
klemmeball, etterfulgt av en gradvis belastningsøkning med 100-120 flytt gjennom for
eksempel traversering.

o

Klatreøkten bør avsluttes når utøveren er sliten og har dårlig teknikk. En sliten utøver
med dårlig teknikk og redusert konsentrasjon kan ha økt risiko for å gjøre tekniske feil,
som å miste fotfeste, og dermed øker risiko for spesielt ringbåndskader.
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