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Svømming, idrettsskader og 
forebygging

n Samarbeid siden 2014:   
trenerutdanning + SKADEFRI
n Senter for idrettsskadeforskning
n Norges svømmeforbund
n Norges idrettsforbund/Olympiatoppen



Hva har disse utøverne til felles?











Mål: Holde seg skadefri!
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God dokumentasjon på effekten 
av skadeforebyggende trening
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Adult handball: Myklebust et al. 2003, CJSM

Youth handball: Olsen et al. 2005, BMJ

3 seasons

“Kne kontrol”

Reduserer underekstremitetsskader med 50%



Hvorfor ser vi fortsatt så mange 
skader?



Kjenner utøverne, trenerne, helse-
personell til skadeforebyggende tiltak?



Hørt om SKADEFRI-prosjektet?





2 innganger: 
Kroppsdel + idrett



SKADEFRI.NO - kroppsdel



Les mer om skulderskader



SKADEFRI.NO



SKADEFRI.NO - idrett



Svømming på SKADEFRI.NO



Svømming på SKADEFRI.NO og -app



Kjenner du de vanligste skadene i svømming?



Det stilles store krav til skulderen

Eliteutøvere kan svømme opp mot 15 km per dag, 
noe som tilsvarer omtrent 2500 omdreininger i hver skulder



n Få akutte skader (leddbånd og muskel)
n Overbelastningsskader er dominert av 

skulder, rygg og kne

n HVA KAN EN GJØRE FOR Å UNNGÅ DISSE? 



Gratis SKADEFRI app for 
skadeforebyggende trening

n Videreutvikling av 
Get Set 

n Videreutvikles  
kontinuerlig sammen 
med idretten

n Relevant for utøvere 
og trenere



Øvelsesprogrammer 
til 30 olympiske 
sommer- og 15 
vinteridretter + til 
løping, innebandy, 
og parasport



6 kroppsdeler





2 inputs: SPORT and BODY PART 

Tailored exercise 
programs for       
30 summer sports 

(those represented in the 
Summer Youth Olympic 
Games)

6 body parts

Øvelsesprogram kan 
deles som pdf





Skulderstabilitet og -mobilitet



Ryggmobilisering



Linjestabilitet



Visning web på mobil



Vannpolo på SKADEFRI.NO og -app



Stup på SKADEFRI.NO og -app
(under oppbygning)



SKADEFRI.NO
n Skadeforebyggende øvelsesprogrammer
n Artikler om idrettsskader og annet relevant stoff 
n Tekst og video om behandling av akutte skader



”What’s in it for me?”



Øvelsene ser vanskelig ut

Blir mine utøvere 
bedre svømmere? Tar for lang tid

”Skadeforebygging” er kjedelig

Mindre skader er bra

Motive und Barrieren

Er disse øvelsene bedre enn mine?



n Tilgjengelige utøvere

n 100% klar for å prestere

n Øker utøverens 
prestasjon

”What’s in it for me?”
- trener 



n Delta på trening og 
stevne

n Klar for å prestere

n Utvikling som svømmer

n Lang karriere

”What’s in it for me?”
- utøver 



Konklusjon: 
Forebygging=Prestasjon=Glede
Basert på klinisk erfaring og ‘best practice’ 
foreslås følgende nøkkelfaktorer:

n Yngre utøvere
n Primærforebygging – tidlige tiltak
n God basisstyrke 
n BELASTNINGSSTYRING!

n Etablerte utøvere
n Endring av potensielle risikofaktorer
n Fokus på hele den kinetiske kjeden
n BELASTNINGSSTYRING!

”Hvis du trener mye, øker skaderisikoen. 

Samtidig blir du mer motstandsdyktig mot skader 
hvis du er i god form. 

Det gjelder med andre ord å finne den riktige balansen.”



Forebyggende trening er ferskvare






