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Motion forebygger kræft, diabetes, hjerte-kar-sygdomme og 
mange andre sygdomme … ”Så du skal i gang med at dyrke 
noget motion, gamle dreng”. Og det råd 

følger mange af vores patienter. Men der er bivirk-
ninger ved motion: løberknæ, ankeldistorsioner, 
achilles-rupturer, skulder-skader, golfalbuer og 
mange andre ting. Muskulo-skeletale skader fylder 
meget i en praktiserende læges hverdag. 
Denne artikelserie kommer, med udgangs-
punkt i cases, med gode råd og ideer til 
information og genoptræning ved 
idrætsskader; velvidende at skaden 
kan være opstået på andre måder, 
end hvad man nu lige vælger at 
definere som motion.

Idrætsskader

RESUME: rotatorcuff-muskulaturen degenerer i stigende grad 
med stigende alder, og fra 50-års-alderen bliver bristninger i 
cuff-musklerne tiltagende hyppige. Diagnosen stilles ofte alene 
på anamnesen og den kliniske undersøgelse. Ved yngre personer 
med betydende symptomer henvises til skulderkirurgi med 
henblik på vurdering af operationsindikation. Genoptræning med 
elastikøvelser med langsomt stigende træningsintensitet anbefales. 
Smertebehandling har kun plads i den akutte fase. Opmærksomhed 
på subakromial afklemning er vigtig. Ved vedvarende gener >3 
måneder, kan man supplere genoptræningen med steroidinjektion i 
bursaen.
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Idrætsskader  
hos motionisten II
Rotator cuff læsion

 Af Ulrich Fredberg, Niels Honoré og Morten Charles

Symptomer fra bevægeapparatet er hyppige henvendelsesårsager i 
praksis – og giver ofte anledning til spørgsmål om årsag, varighed og 
træningsmuligheder.  Dette er den anden i en række af artikler om 
idrætsskader. Bliv klogere på diagnosen, behandlingen og genoptræ-
ning af hyppige skader hos motionisten.  
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Idrætsskader

Hvad er diagnosen og hvordan behandles skaden?
Musculus supraspinatus udgør sammen med infraspinatus, subscapu-
laris og teres minor rotatorcuffen, der har til opgave af koordinere 
bevægelsen i skulderleddet og holde caput humeri centreret i ledskålen 
(fossa glenoidale). Cuffen degenererer langsomt med alderen, således 
man efter 40-års-alderen kan påvise tiltagende degenerative forandrin-
ger i cuff-musklerne, og fra 50-års-alderen bliver bristninger i cuff-
musklerne tiltagende hyppige. Således har over 50 % af de 60-årige 
bristninger i cuffen, hvoraf nogle ikke oplever symptomer.

Diagnosen stilles ofte alene på anamnesen og den kliniske undersø-
gelse. Hvis bristningen er opstået hos 60+-årige efter et minimalt 
traume, vil der ikke være indikation for operation. Hvis skaden sker hos 
patienter under 50 år efter ”relevant” traume, og der er ”betydende 
symptomer” (fx ”droparm”, hvor patienten ikke er i stand til at holde 
armen strakt i 90 graders abduktion, eller betydelig bevægelsesind-
skrænkning), tilrådes vurdering af skulderkirurger med henblik på evt. 
operation (som anbefales udført inden 3 måneder efter traumet). De 
øvrige patienter falder i en gråzone, men er man i tvivl, tilrådes kirur-
gisk vurdering inden 3 måneder.

Hvis der er tvivl om diagnosen, tilrådes henvisning til ultralydsscan-
ning.

Genoptræning og fysioterapi
Genoptræningen følger de sædvanlige principper med langsomt sti-
gende træningsintensitet. Oftest med udgangspunkt i elastikøvelser, 

Case 2:
62-årig mand. Fornemmer et smæld i 
skulderen, da han vil starte græsslå-
maskinen. Har efterfølgende smerter, 
når han abducerer, og kan kun med 
besvær abducere armen 45 grader. 
Ved objektiv undersøgelse er der 
nedsat kraft ved abduktion mod 
modstand. Hånden kan kun med 
besvær føres i lænden. Kommer i 
klinikken én uge senere, da der ikke 
er fremgang.

Foto 1 / 

Foto: Colourbox
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Hvis bristningen er 
opstået hos 60+-årige 
efter et minimalt traume, 
vil der ikke være indika-
tion for operation.

men også meget gerne funktionelt med egen kropsvægt. Alle smertefrie 
retninger og muskler omkring cuffen kan med fordel også trænes i 
denne periode. Generel kredsløbstræning på fx kondicykel eller små 
løbeture, så snart det kan lade sig gøre, er en god ide.

Ønsker patienten hjælp til systematikken og mere tryghed i forløbet, 
og er patienten ængstelig og påvirket af situationen, er det en god ide at 
henvise til en fysioterapeut, som kan vejlede, afdramatisere og anvise 
faciliteter til ovenstående. Endvidere kan det i nogle tilfælde være 
meningsfyldt at arbejde med manuelle teknikker, fx sikre udadrotatio-
nen af scapulae samt evt. udspænde forsidemusklerne og rådgive i 
ergonomi/holdning, som kan hjælpe undervejs i forløbet. 

B
ill

ed
er

 fr
a 

di
gi

fy
s.

dk

Øvelse 1. Abduktion (30 grader)

- Stå med en elastik spændt ud mellem hænderne. 
- Før den ene arm ca. 30 cm ud til siden.
- Hold skulderbladet i ro.
Dosering: 15-20 x 2-3 serier

Øvelse 2. Udadrotation

- Placer elastikken foran dig selv i mavehøjde.
- Forsøg at rotere omkring overarmens  
akse. (Albuen skal holdes på samme sted.)
Dosering: 15-20 x 2-3 serier

Øvelse 3. Indadrotation

- Fastgør elastikken til fx et dørhåndtag.
- Roter omkring overarmens akse – undgå at skul-
derleddet glider fremad.
- Hold skulderbladet i ro og undgå at løfte skulderen.
Dosering: 15-20 x 2-3 serier

Ide til øvelser:
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Idrætsskader

På hjemmesiden www.sportnetdoc.dk kan findes yderligere vejledning 
til patienten.  

Medicinsk behandling
På grund af smerter i det akutte stadie kan man behandle med paraceta-
mol og/eller NSAID i nogle få dage. Sædvanligvis er det sjældent indice-
ret i mere end en uge. Da koordineringen af skulderbevægelsen ofte 
forstyrres af en bristning i supraspinatus, vil der være en øget risiko for 
at udløse en subacromial bursit, da bursaen afklemmes mellem caput 
humeri og acromion. Disse gener bør forsvinde som led i genoptrænin-
gen. Hvis generne vedvarer >3 måneder, kan man supplere genoptræ-
ningen med steroidinjektion i bursaen  

Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet

På grund af 
smerter i det 
akutte stadie kan 
man behandle 
med paracetamol 
og/eller NSAID i 
nogle få dage. 
Sædvanligvis er 
det sjældent 
indiceret i mere 
end en uge.


