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Resume
I denne opgave undersøges knæets anatomi og opbygning, for at kunne forstå den
skadesmekanisme, som sker ved en skade i ved forreste korsbånd. Herudover er der foretaget en
undersøgelse fra en artikel, der skriver noget om hvor mange fodboldspillere der har fået eller har
haft en korsbåndsskade i den bedste kvindelige fodboldrække i Danmark. Via kvalitativ metode i
form af et interview er man i denne opgave kommet frem til hvilke konsekvenser en
korsbåndsskade kan have på en kvindelig fodboldspiller. Dette interview kommer ind på sportslig
identitet, genoptræning, et liv med en skade etc. Ud over et interview har diverse artikler været med
til at belyse hvordan ens psyke bliver sat på prøve under et genoptræningsforløb. Opgaven
diskuterer hvem der har ansvaret for at forebygge korsbåndsskader i fodbold. Der er fælles
holdninger omkring at det er de højere magter og politiske tiltag, som skal være med til at danne en
kulturændring. Derudover skal klubben, træneren og den individuelle spiller også tage ansvar og få
gjort noget ved skaderne i en fart, for hvis man ser på vores naboland Norge, har det halveret
korsbåndsskader i kontaktsport med 50%.
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Indledning
Du trækker den ene vej for at sætte din mand af, men går igen til den anden side og lægger vægt på
det højre ben, for at forvirre din modstander. Men når retningsskift nummer to bliver lavet, føles det
som om noget inde i dit knæ springer. Du tager dig til knæet og bliver nødt til bare at kaste dig i
jorden. Dette er et af tusinde eksempler på hvordan en korsbåndsskade kan opstå. I denne opgave
vil der blive undersøgt hvordan knæets anatomi er opbygget, hvad der sker når en skade i forreste
korsbånd opstår og hvor hyppige skaderne er i fodbold. Udover det har jeg foretaget nogle
undersøgelser om hvordan det er at være korsbåndsskadet, når man har et professionelt mindset og
har nogle rigtig store ambitioner med fodbolden. Herudover hvordan ens identitet ændrer sig både
omkring banen, men særdeles også udenfor banen. Til sidste i min opgave har jeg diskuteret hvad
man kan og bør gøre for at forebygge korsbåndsskader i fodbold, og det har et land specielt
knækket koden til. Men der er også blevet foretaget nogle kulturændringer og nogle politiske tiltag
fra de højere magters side, for at hindre at mange får denne skade. Både eksperter, forskere, klubber
og ikke mindst den individuelle spiller har et ansvar for at mindske korsbåndsskader i dag.

Knæets anatomi
Knæet har nogle af kroppens vigtigste funktioner. Nemlig både at bøje og strække sine ben. 1 Men
det er langtfra det eneste. Hvis man forestiller sig en bil med støddæmper i, så er knæets funktion
for kroppen at være stødabsorberende. Med det menes der, at knæet er under belastning nærmest
hele tiden, og når vi løber bliver knæet belastet med næsten tre gange sin egen kropsvægt, og det
må siges at være noget af en belastning. 2 I det følgende redegøres der for knæets anatomi og dets
opbygning.
Knæleddet er kroppens største led og er kroppens mest kompliceret led. I og omkring knæet finder
vi tre knogler: Lårbensknoglen, skinnebensknoglen og knæskallen. Knæet bliver ofte kaldt et
hængselled, da det holdes sammen af flere ledbånd. Det er nemlig to led fra skinnebensknoglen og
lårbensknoglen, som skaber leddene, så knæet er tilbøjeligt til at kunne bøje og strække sig, altså
fleksion og ekstension. Kigger man på skinnebenet, er det her ledskålen ved knæet bliver dannet og
i lårbenet finder vi ledhovedet. Foran på knæet har vi en meget mindre knogle, som er knæskallen.
1
2

Verner, John, Jørgensen, Uffe Jørgensen, Idrætsskader. Lægensbord. 1999. S. 18
Dinflexiblesundhed, Knæets opbygning
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Knæskallen sidder i lårmusklens sene og danner et led med lårbenet. Se figur 1. Udover det,
hænger den også sammen med den firehovedet knæstrækker, som er en kæmpe muskel i låret.
I den ene ende af skinnebensknoglen findes en ledskål, og på ledskålen sidder vores to menisker.
Meniskerne er to bruskskiver, som sidder på ledskålen. For at vende tilbage til at man kan betragte
knæet ligesom en bil med støddæmper i, kan man sige at det er meniskens funktion. ”Den tager en
del af belastningen fra knoglerne ved gang og især ved løb. Hvis ikke vi havde menisken, ville
knoglebrusken blive belastet meget hårdt. Menisken er også med til at give en vis stabilitet i
knæet”.3 Meniskerne er placeret således, at der er en indvendig og udvendig menisk. Som det også
indgår i navnene, vender den indvendige menisk ind mod benet og den udvendige vender ud af. De
ligger på skinnebenet og er halvmåneformet, og gør at ledskål og ledhovedet tilpasses korrekt,
samtidig med at de hjælper med at fordele vægten i knæet.
Dybt inde i centrum af knæet er det her vores to korsbånd sidder, som er henholdsvis det forreste
korsbånd og det bagerste korsbånd. Korsbåndene er to meget korte, men stærke ledbånd, som sidder
fast på lårbenet og skinnebenet. Det medvirker til at lårbenet og skinnebenet ikke glider fra
hinanden. Korsbåndene er i høj grad med til at holde stabilitet i knæet sammen med meniskerne og
musklerne. Det bagerste korsbånd er halvanden gang tykkere end det forreste hvilket vil sige at det
bagerste korsbånd også er halvanden gang stærkere end det forreste.4 Ud over de ledbånd, som
sidder inde i knæet, har vi også nogle ude på siderne af knæet som kaldes sideledbånd. De fire
ledbånd støtter op om den ledkapsel, som er placeret på enden af skinnebensknoglen. Ledbåndene i
knæet gør, at knæet bliver holdt på plads, så det kan bøjes og strækkes.

3
4

Gad Johansen, Hans, Knæskader - menisken
Lovendrengene, Korsbåndsskade bagerste
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Figur 1: knæets opbygning5

Skadesmekanismen - forreste korsbåndsskade
Det forreste korsbånd i knæet står for 90% af alle korsbåndsskader. 6 En af grundene til det er at det
bagerste korsbånd er halvanden gang tykkere og dermed halvanden gang stærkere end det forreste
korsbånd, ligesom der belyses i det tidligere afsnit: Knæets anatomi.7 Det ses meget ofte i fodbold
at en person, som laver et hurtigt retningsskift for at sætte en mand af eller for at vende spillet så
hurtigt som muligt, enten sidder fast i græsset eller i kunststofbanen med den ene fod, men hvor at
kroppen og knæet fortsætter med at dreje. Man kan sige at ens knæ enten knækker indad eller udad,
ligesom det er vist i bogen.8 Et eksempel på dette kunne være den interviewet person, som jeg har
med i min undersøgelse om hvilke fysiske og psykiske konsekvenser knæskaden har for
fodboldspilleren. Hendes fod sad fast i græsset, mens resten af kroppen og hermed knæet vrikkede
indad. Korsbåndsskaden opstår ikke kun hvor foden sidder fast i underlaget. Det kan også opstå ved
en slem tackling på knæet med kræft eller vold. Da der tit er tacklinger i fodbold, med det formål at
tage bolden fra modstanderen, rammes knæets yderside tit af vold. Knæleddet tvinges derfor indad
og underbenet vrides udad i forhold til lårbenet.9 En anden måde man kan forklare det på er at
lårbenet strækkes for meget i forhold til underbenet, og derved bliver det forreste korsbånd
beskadiget fordi det ikke kan holde til den kraft tacklingen kommer med og det resulterer i at det
forreste korsbånd overrives.10

Korsbåndsskader i fodbold
Frygten for ikke at kunne komme til at mærke bolden, græsset og det fede kammeratskab i klubben
er i høj grad noget man tænker over når en korsbåndsskade nævnes, for ikke at glemme det
langvarige genoptræningsforløb. Risikoen er høj for at få pådraget sig en korsbåndsskade i det
forreste korsbånd som kvinde, og det er den også i den bedste fodboldrække for kvinder i Danmark
(Gjensidige Kvindeliga). I 2018 var der registreret 16 korsbåndsskader i de otte trupper, der deltog i
5

Ondtiknæet, Knæets anatomi
Andersen, Bente, Neergaard, Christian, Sportsskader, s. 211
7
Lovendrengene, Korsbåndsskade bagerste
8
Christian Neergaard & Bente Andersen. Sportsskader. S. 188, figur 3.15
9
Renstrom, Per, Peterson Lars, Idrætsskader, Idrætstræning. S.274-277
10
Renstrom, Per, Peterson Lars, Idrætsskader, Idrætstræning. S. 275 Første billede.
6

6

Middelfart Gymnasium &HF

Større Skriftlig Opgave

Idræt B

Kvindeligaens grundspil og yderligere 13 spillere har tidligere siddet ude med netop denne type
skade.11 Spillerforeningen satte fokus på dette i foråret 2019, “ hvor cirka hver femte spiller i 3F
ligaens grundspil enten havde eller havde haft en korsbåndsskade”. 12 Det er nogle uhyre høje tal,
som er skræmmede at kigge på som fodboldspiller og man går ofte med tanken om hvornår denne
slemme skade rammer en selv.

Undersøgelse
Korsbåndsskader er en af de mest frygtede skader indenfor mange idrætsgrene og udover de fysiske
konsekvenser, kan en skadesramt psykiske situation i høj grad også udfordres. 13 For at undersøge
hvilke fysiske og psykiske konsekvenser en korsbåndsskade kan have på en sportsudøver, er der
blevet foretaget kvalitativ analyse i form af et interview. De fysiske konsekvenser er efterfølgende
blevet undersøgt gennem diverse bøger, artikler og undersøgelser.
Der er blevet udført et interview af en sportsudøver med tidligere eliteorienteret karriere og en som
har haft fodbold som en stor del af sin identitet. Opbygningen i interview kan ses i bilag 1, og har
fået stor inspiration fra et bachelor-projekt.14 I undersøgelsen er interviewet blevet opdelt i fire
kategorier, hvor hver kategori har forskellige spørgsmål. De følgende kategorier er:

1. Sportslig identitet før og efter skaden
2. Livet med korsbåndsskade
3. Genoptræning
4. Selvopfattelse

Første kategori: Sportslig identitet før og efter skaden sætter fokus på hvor meget sporten har
betydet for den interviewede, da man finder ud af hvordan fodbolden har været en integreret del i
spillerens hverdag. Man finder også ud af hvordan den sportslige identitet efter skaden fylder
mindre end før skaden, samtidig med at det går op for den interviewet at der er meget mere tid til
familie, venner og skole end inden skaden. Man finder i virkeligheden ud af hvor meget tid

11

Hehr, Michael, Issuu, Alarmerende mange korsbåndsskader: Simpel træning kan halvere antallet
Lovendrengene, Korsbåndsskade bagerste
13
Damsbo, Lars, Krop + fysik, Korsbåndsskader
14
Bundgaard Anna, Muurman Laursen, Cecilie, Pilegaard Mikkelsen, Sidsel, Bachelorprojekt,
Fysioterapeutuddannelsen, Institut for Terapeut- og Jordmoderuddannelsen
12
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fodbolden har taget fra den interviewet.

Anden kategori: Livet med korsbåndsskade sætter fokus på hvordan skaden er opstået ved den
interviewet og hvilke tanker der går gennem hovedet på personen. Her bliver der for eksempel
spurgt: “Hvilke tanker havde du i hovedet da du fandt ud af at fodbold ikke kunne være en del af
hverdagen?”. Man finder ligesom ud af hvad fodbolden har af betydning og hvordan personens liv
ville være uden den. Man kommer både dybere og tættere på den interviewets skade og hvilke
fordele og konsekvenser der har været ved skaden.

Tredje kategori: Genoptræning. Her er den interviewet bevidst om skaden og man kommer omkring
det genoptræningsforløb, som er foregået. Der bliver sat fokus på hvad personen tænker omkring
genoptræningen, og hvilke overvejelser der har været i forbindelse med varighed af
genoptræningsforløbet, motivationen til at få genoptrænet og hvordan det har været at komme
tilbage på græstæppet igen.

Fjerde kategori: Selvopfattelse. Denne kategori beskriver hvordan den interviewedes selvopfattelse
er blevet markant ændret. Personen har oplevet at man i dag ser anderledes på sig selv i forhold til
rigtig mange ting som familie, venner, skole og fodboldmiljøet. Altså at den mentale proces ændrer
ens opfattelse af sig selv.

Den interviewede er en pige på 19 år, som i sin tid som fodboldspiller oplevede to korsbåndsskader.
Personen spillede på eliteplan i landet bedste fodboldrække for kvinder fra år 2016 – 2018. I 2018
oplevede hun sin første korsbåndsskade. Den interviewede var blandt andet en stor profil på holdet
og var inde omkring landsholdet. Hun fik Team Danmark på NN Gymnasium, så hun havde tiden
til at dyrke sin sport samtidig med at passe sin skole. I interviewet beskrives tydeligt
fodboldspillerens mentale og psykiske konsekvenser af skaden. I bilag 1 ses at hun udtaler:

Den var svær at sluge. Især fordi jeg havde en periode hvor det virkelig gik fremad. Fast mand i
truppen, udtaget til EM om sommeren og generelt følte jeg at jeg var i god form. Så det var et
kæmpe tab som også fulgte en del vrede med sig. Det var også et slags tomrum efterfølgende, da
man jo lige pludselig havde en enorm mængde tid i den ellers pressede hver dag.
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Så i en tid hvor den interviewede har været mentalt ovenpå både med en udtagelse til EM og fast
mand i troppen, får hun pludselig en kæmpe mavepuster og et virkelig stort tab, som hun selv
beskriver. Det gælder virkelig om at være omstillingsparat og ændre et helt mindset for at komme
igennem sådan en skade. Efter at skaden blev konstateret, var hun bevidst om at der ventede et langt
og hårdt genoptræningsforløb. Et forløb der for mange godt kan koste blod sved og tåre, for at
komme tilbage på rette kurs igen. Oplevelsen af genoptræningen beskrives blandt andet i bilag 1
med denne udtalelse:

Det var fra start allerede ret demotiverende, for jeg vidste at det var et enormt langt forløb, som
krævede stædighed, tålmodighed og vilje. Min stærke force har aldrig været styrketræning, så at jeg
skulle det næsten hver dag hang mig langt ud af halsen.

Ens motivationsniveau er skiftende, da varigheden af forløbet er så langt, men at man samtidig
gerne vil opnå det mål om at komme tilbage på banen igen og blive stærkere. Det belyser Maria
Lindblad Christensen også, som spillede for Fortuna Hjørring, da den anden korsbåndsskade på
bare et år meldte sig.

Det var dét. Det var den første tanke, der ramte hende. Det kunne ikke være anderledes. Karrieren
var slut, drømmene brast. Udsigten til endnu et både mentalt og fysisk opslidende
genoptræningsforløb var ubærlig. Fuldstændig uoverskuelig.15

Hun havde netop gennemgået et 10 måneders langt genoptræningsforløb for den første
korsbåndsskade og for nyligt fået en besked om at hun skulle spille kamp i næste uge. Til en
træning inden denne kamp får målmanden fra Fortuna Hjørring endnu en korsbåndsskade. En af de
tanker hun havde var om det hele nu også var det værd, når nu at der også var et andet liv ved siden
af fodbolden. Maria Lindblad Christensen er også et godt eksempel på at, en korsbåndsskade ikke
bare er en hvilken som helst skade. Man skal virkelig være mentalt stabil og ændre identitet for at
gennemgå sådan en skade, for livet går videre både for hende, men også for de andre på holdet og
man kan måske også føle at man står helt alene med skaden. Noget af det hun har gjort for at
fokusere positivt på skaden og at ændre hendes identitet er at hyre en mentaltræner. Hun udtaler

15

Hehr, Michael, Spillerforeningen, Eksplosionen i knæet fik verden til at gå i stå
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blandt andet:

Man er helt alene, og man bliver ensom på nogle punkter. Man kender hinanden rigtig godt på et
hold. Man har noget helt specielt med hinanden. Når det bare forsvinder, er det svært at opsøge,
fordi deres hverdag går videre. De skal spille en kamp i weekenden, og min verden står bare helt
stille. Så det er svært at se dem, for de har det godt, og de skal ikke gå og have ondt af mig. Men
alligevel kan man godt få den følelse; ”hvorfor har de ikke ondt af mig?” Så det er svært at være en
del af et hold uden rigtig at være en del af det.16

Den sidste linje beskriver denne identitetskrise man gennemgår, da man føler at man ikke er en del
af holdet, fordi at man ikke kan dyrke det man brænder for.

Noget som også spiller en stor rolle for en korsbåndsskade er genoptræningen. I interviewet bliver
der spurgt ind til den interviewedes motivation til at få genoptrænet og hvordan det føles at komme
tilbage på fodboldbanen igen.
”Rutschebanetur. Man har sine gode perioder og sine dårlige. Nogle gange kører man bare død i det
og vil bare ligge på sofaen mange dage i streg, hvor man andre uger vil træne hver dag” og
”Følelsen var eminent fed. Jeg er den type fodboldspiller, der bare elsker at spille kamp og lave
nogle lækkerier på banen”.

er begge citater, som belyser henholdsvis genoptræningsforløbet og følelsen man har når man
kommer tilbage fra sin skade. Når sådan en alvorlig skade pludselig kommer ind i ens liv, gør det
virkelig noget ved den identitet, som man havde inden skaden, hvor man blev kendt som “hende der
var god til fodbold” også til nu hvor man bliver genkendt som “hende med korsbåndsskaden”. I
modsætningen til Maria Lindblad Christensen går den interviewet på Gymnasiet velvidende om at
skulle omgås venner hele tiden. Så at skulle ændre identitet fra den “meget glade fodboldpige” hvor
alt gik som det skulle, til den “glade pige uden fodbold” var en markant omvæltning for den
interviewede, når man har fodbolden som identitet. Interviewets første kategori lægger meget vægt
på hvordan den interviewet identitet har ændret sig. Hun udtaler:

16

Hehr, Michael, Spillerforeningen, Eksplosionen i knæet fik verden til at gå i stå
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Jeg havde en periode i mit liv hvor jeg følte at det var det jeg brændte for og ville komme langt
med. Jeg havde en plan om at jeg en dag måske ville kunne komme til udlandet og spille og få en
masse oplevelser med det. Så sporten har ikke kun været en sjov del af min hverdag, det har også
været en slags “levevej” for mig på et tidspunkt. Den betød også meget for mig fordi jeg følte det
var noget jeg var god til og fik anerkendelse i, hvilket jo er noget os alle mennesker har brug for. Så
det var ligesom der jeg følte mig tryg og hjemme, selvom jeg i starten i Kvindeligaen lige skulle
vænne mig til det øgede niveau og seriøsitet som der fulgte med.

I høj grad. Men jeg føler på den anden side også at jeg fik ting med som jeg aldrig ville have været
foruden i dag. Efter min skade kunne jeg godt mærke at der var noget jeg de første 2 år på
gymnasiet ikke havde været en ligeså stor del af som de andre, så det skulle jeg lige vænne mig til.

Den identitetsændring, som den interviewet går igennem, er massiv. Inden skaden havde hun
ligesom en forestilling om at fodbolden fortsat skulle være en stor del af hverdagen og skulle være
en levevej, som hun selv udtaler. Den anerkendelse, som hun snakker om, får hun ikke mere netop
pga. den skade, som hun har pådraget sig. På grund af skaden skal den interviewet måske finde sig
noget nyt eller noget helt anderledes at gå op i fordi at kroppen har sagt stop. Så identiteten går fra
at hun føler sig hjemme og tryg i noget som hun ikke kan mere, og det må siges at være noget af en
ændring. Det går måske op for den interviewet fodboldspiller, hvor meget fodbolden har taget af
hendes tid førhen. Men det må være svært at slippe når man som helt lille altid har elsket fodbolden
og haft den helt inde under huden.
Vi kan altså konkludere at korsbåndsskaden er hyppig i specielt kvindefodbold. En fodboldspiller
bliver ikke kun fysisk skadet når man har pådraget sig en korsbåndsskade da den psykiske proces
kan være en stor omvæltning. Interviewet og artiklen: Eksplosionen i knæet fik verden til at gå i stå
bliver der sat fokus på hvor mentalt hårdt det kan være et gennemgå denne skade.

Diskussion
Korsbåndsskader er en alvorlig skade at påtage sig og der diskuteres i dag hyppigt hvem der har
ansvaret for dette. Skaden er langt hyppigere hos kvinder end mænd og i norsk kvindefodbold har
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man mindsket risikoen for korsbåndsskader. 17 I artiklen: Korsbåndsskader kan være livsvarige
bliver der understreget vigtigheden af forebyggende og stabiliserende træning. Forskning fra Center
for Idrætsskadeforskning på NIH viser, at forebyggende træning kan halvere antallet af skader i
kontaktsport.18 Vi får altså et billede af at skadesforebyggende træning skal være en del af et
træningspas, for eksempel i opvarmningen. Man kan altså argumentere for, at en fodboldklub har et
ansvar for at ansætte en fysioterapeut, som ved hvordan man med træning kan forebygge
knæskaderne. Man kan også argumentere for at det i et vist omfang er træneren, som har et ansvar
for at der bliver gjort noget ved det her problem. Selvom spillernes holdninger er at man gerne vil
ud og spille noget fodbold, gavner det i høj grad at bruge bare 15 min. på at forebygge skader. Det
er også noget som Brøndbys cheftræner kan stå inde for. Han udtaler i en artikel at de selv har
igangsat skadesforebyggende træning med fysioterapeut i de seneste år. Herudover mener han, at
det ikke skader, at trænere i Kvindeligaen bliver dygtiggjort på området. 19 Han udtaler:

Det skader ikke, at vi trænere bliver dygtiggjort på området. Vi har også i
Kvindekommisionen snakket om, at man skulle specialuddanne de trænere, der skal træne
eller træner kvindehold, for der kan være ting, der fungerer anderledes i kvindefodbold,
siger han.

Dette er en god argumentation, da det ikke er alle kvindelige klubber, som har en fysioterapeut til
rådighed af økonomiske årsager. Spørger man Mette Bach Kjær, som er formand for DBU’s
faggruppe: Kvindeeliten, mener hun at der skal en kulturændring til hvis antallet af korsbåndsskader
skal falde. Hun mener også, at den forebyggende træning burde sættes ind når man er langt yngre.
Det licenskrav, der er til klubber, er at der skal være en fysisk træner. Men hvad hjælper det når
skaden er sket. Det skal være sådan at der er en fysisk træner, som tager ansvar sammen med
træneren om at ligge forebyggende træning ind i træningspasset. Står det til Mette er det nødvendigt
at kulturændringen ændres med krav så tallene aftager.20 Men det er ikke kun hos DBU at ansvaret
ligger. For som nævnt ovenover kan det altså også være trænerne, men i særdeleshed også den
individuelle spiller, som skal indstille sig på at lave 15 minutters skadesforebyggende træning, og

17

Lind, Martin, Sundhed.dk, Korsbåndsskade, forreste
Birger Johansen, Andreas, Videnskab.dk, Korsbåndsskader kan være livsvarige
19
Melchior Frigaard, Anders, Dr.dk, Forsker om korsbåndsskader i dansk kvindefodbold: ‘Stil krav til eliten’
20
Melchior Frigaard, Anders, Dr.dk, Forsker om korsbåndsskader i dansk kvindefodbold: ‘Stil krav til eliten’
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ikke bare koncentrere om at blive en bedre fodboldspiller, da man ikke bliver en bedre
fodboldspiller af at sidde på bænken med et par krykker og kigge på. Netop dét kan Merete Møller,
som er adjunkt på Syddansk Universitet, erklære sig enig i. Hun har selv været nødt til at indstille
håndboldkarrieren, da hun var bare 21 år pga. knæskader. Hun mener også at ved en mere målrettet
træning kan man halvere risikoen for alvorlige knæskader, hvor korsbåndsskader i høj grad hører
ind under.21 Noget, som hun også lægger meget vægt på, er at gå tidligere til værks med den
forebyggende træning, for som nævnt var det hver femte kvindelige fodboldspiller fra
Kvindeligaen, som bliver ramt af korsbåndsskade. Merete Møller mener, at rigtig mange er blevet
skadet inden de overhovedet er blevet til seniors. Hun mener, at alle omkring de unge mennesker
har et kæmpe ansvar både forældre, klubberne og sågar også forbundene. Hendes holdning er,
ligesom Mette Bach Kjærs, at der er behov for en kulturændring. Merete Møller peger på at forbund
og klubber skal klæde de frivillige på til at kunne hjælpe med den forebyggende træning så det ikke
udelukkende er trænernes ansvar.
Kigger man på vores naboland Norge er de meget længere med både forskning og politiske tiltag i
forhold til forebyggelse af skader i kontaktsport.22 Det norske kulturministerium har en årlig
økonomisk støtte til ”Senter for idrettsskadeforening”, som viste at forebyggende træning kunne
halvere antallet af skader i kontaktsport.
Noget af det, som vi i Danmark har prøvet, er at starte en kampagne op, der hedder “Knokl for dit
knæ”. Denne kampagne er et samarbejde mellem Gigtforeningen, DSSF og Dansk Håndbold
Forbund. Målgruppen for kampagnen henvender sig til 13 og 14-årige drenge og piger, som spiller
håndbold. Denne kampagne vil fremme skadesforebyggende øvelser som både børn og trænerne
kan gøre brug af23. Men denne kampagne blev aldrig nogen succes, da statistikkerne ikke viste
nogen forbedring af korsbåndsskaderne. Herudover blev kampagnes budskab heller ikke
overbevisende nok sagde Marete Møller, som også kommenterede på denne artikel.24 Selvom denne
kampagne ikke fik succes er det stadig tiltag som disse, som kan hjælpe til at forebygge skaderne,
da både børn, unge, forældre, trænere etc. Vil blive opmærksom på at det skal gøres mere til et krav
at man skal forebygge denne skade ved sportsudøvere. Dette fører os videre til en anden vigtig
pointe, som er at styrketræne. Det er ubetydeligt om det er fodbold, håndbold eller noget helt tredje.

21

Hehr, Michael, Spillerforeningen, Sådan forebygger du korsbåndsskader
Hehr, Michael, Spillerforeningen, Sådan forebygger du korsbåndsskader
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Hehr, Michael, Spillerforeningen, Sådan forebygger du korsbåndsskader
24
Sten Jensen, Michael, Dr.dk, Stor risiko for korsbåndsskader: ’Kvinders knæ er ikke designet til håndbold’
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Dét, som er vigtigt ved styrketræning, er at man skal huske at varme musklerne op inden man
begynder træningen, ellers øger man risikoen for skader, hvor pointen er at mindske risikoen. 25
Forebyggelse, som også inkluderer styrketræning af knæet, gør vi for at kunne udholde så meget
vægt og belastning på knæet som muligt.
Der kan altså argumenteres for at mange har ansvaret for at mindske risikoen for korsbåndsskader.
Det er særligt vigtigt at de højere magter som DBU og Spillerforeningen træder til, men ansvaret
ligger også hos klubben og det enkelte individ. Som vist, er forebyggende træning en vigtig faktor
for at undgå korsbåndsskader, og der kan diskuteres om det fremover skal være et krav for en
eliteklub at have skadesforebyggende træning som en integreret del af fodboldtræningen.

Konklusion
Knæet har nogle af kroppens vigtigste og omfattende funktioner. Forskning viser at forebyggende
træning kan hindre at en spiller bliver skadet uanset om det er en elitesportsudøver eller en
seniorspiller. Ved hjælp af kvalitativ analyse er det blevet påvist, hvor mange fysiske og psykiske
konsekvenser en korsbåndsskade kan have på en elitespiller. Identitet og det sociale liv bliver sat på
prøve og ens knæ bliver aldrig det samme igen. Selvom der følger negative konsekvenser me di
processen er der også sket positive. Der er blevet mere tid til venner og det sociale liv udenfor
fodbolden. Fodboldidentiteten er altså blevet skiftet ud og man har skulle vænne sig til en anden
form for hverdag. Skader i kontaktsport kan halveres ved at lave forebyggende træning. Ved hjælp
af diverse undersøgelser og forskning har man kigget mod nabolandet Norge, som er en til stor
inspiration for de danske forbund og klubber. Mange har et ansvar for at korsbåndsskader bliver
taget alvorligt, og at der skal arbejdes videre for det i fremtiden.

25
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Bilag
Bilag 1
Interview af NN
Besvarelse
Sportslig identitet før skaden
Hvor mange timer om ugen
trænede du fodbold, inden du fik
din korsbåndsskaden?

Jeg trænede 4 gange og hvert træningspas varede
1.5 time. udover det styrketrænede jeg 1-2 gange i
ugen og selvfølgelig også kamp hver weekend.

Føler du at du havde tid til venner
og familie da du spillede fodbold
på det højeste plan? (Kom ind på
hendes identitet før og efter
skaden)

Hvis jeg ser bort fra fodboldholdet hvor jeg selvfølgelig
også havde venner, kunne jeg godt mærke at jeg i en
vis grad var ekskluderet for det fællesskab som der
følger med når man går på gymnasiet. Festerne hver
weekend, fredagscafeer og hyggelige arrangementer i
hverdagen, som jeg ikke kun deltage i grundet
træning. Min familie havde stor interesse i at følge min
sportslige udvikling, så jeg følte faktisk at jeg havde
dem på tæt hold da jeg brugte meget tid på sporten.
De har altid fulgt med i min sport generelt, så at jeg i
dag næsten ingen tid bruger på fodbold på grund af
skaden har faktisk resulteret i at vi ikke har fodbolden
at gå op i sammen.
Så jeg havde ikke ligeså meget tid til mine venner på
gymnasiet som jeg har i dag, men jeg havde nogle
gode venner på fodboldholdet.

Hvor meget har du selv følt dig
som elitespiller og hvor meget har
det betydet for dig?

Jeg havde en periode i mit liv hvor jeg følte at det var
det jeg brændte for og ville komme langt med. Jeg
havde en plan om at jeg en dag måske ville kunne
komme til udlandet og spille og få en masse
oplevelser med det. Så sporten har ikke kun været en
sjov del af min hverdag, det har også været en slags
“levevej” for mig på et tidspunkt. Den betød også
meget for mig fordi jeg følte det var noget jeg var god
til og fik anerkendelse i, hvilket jo er noget os alle
mennesker har brug for. Så det var ligesom der jeg
følte mig tryg og hjemme, selvom jeg i starten i
Kvindeligaen lige skulle vænne mig til det øgede
niveau og seriøsitet som der fulgte med.

Føler du at der er nogle ting som
du er gået glip af pga. fodbolden?

I høj grad. Men jeg føler på den anden side også at
jeg fik ting med som jeg aldrig ville have været
foruden i dag. Efter min skade kunne jeg godt mærke
at der var noget jeg de første 2 år på gymnasiet ikke
havde været en ligeså stor del af som de andre, så
det skulle jeg lige vænne mig til.
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Sportslig identitet efter skaden
Hvor mange timer om ugen
bruger du på genoptræning?

Jeg genoptræner for så vidt muligt hver anden dag og
får hjælp fra fysser, som guider mig igennem det
hele.

Har du stadig
knærelaterede smerter?

Ja, jeg er fuldt forstået med at mine knæskader vil
kunne mærkes resten af mit liv og at mine knæ aldrig
bliver de samme som før.

Livet med korsbåndsskade
Hvordan opstod din skade?
(forklar detaljeret)

Spillede pokalfinale og vrikkede ind ad med mit knæ
og så fandt jeg efterfølgende hurtigt ud af at det var
korsbåndet.

Hvilke tanker havde du i hovedet
da du fandt ud af at fodbold ikke
kunne være en del af hverdagen?

Den var svær at sluge. Især fordi jeg havde en
periode hvor det virkelig gik fremad. Fast mand i
truppen, udtaget til EM om sommeren og generelt
følte jeg at jeg var i god form. Så det var et kæmpe
tab som også fulgte en del vrede med sig. Det var
også en slags tomrum efterfølgende, da man jo lige
pludselig havde en enorm mængde tid i den ellers
pressede hver dag.

Har du kunne mærke forskel på
det sociale plan før og efter
skaden? (familie, venner, skole,
fester)

Meget. Jeg har oplevet gymnasiet for en helt anden
side og fundet ud af at det også er fedt at nyde sin
gymnasietid sammen med sine gode venner.

Genoptræning
Hvordan var din tankegang
omkring genoptræningsforløbet?

Det var fra start allerede ret demotiverende, for jeg
vidste at det var et enormt langt forløb, som krævede
stædighed, tålmodighed og vilje. Min stærke force har
aldrig været styrketræning, så at jeg skulle det næsten
hver dag hang mig langt ud af halsen.

Hvilke overvejelser gjorde du dig
mht til varigheden af
genoptræningsforløbet.
Hvordan var det for dig at komme
tilbage på fodboldbanen igen?

Følelsen var eminent fed. Jeg er den type
fodboldspiller der bare elsker at spille kamp og lave
nogle lækkerier på banen.

Hvordan har din motivation være
til at få genoptrænet?

Rutschebanetur. Man har sine gode perioder og sine
dårlige. Nogen gange kører man bare død i det og vil
bare ligge på sofaen mange dage i streg, hvor man
andre uger vil træne hver dag.

17

Middelfart Gymnasium &HF

Større Skriftlig Opgave

Idræt B

Selvopfattelse
Kunne du forestille dig et liv uden
fodbolden?

I dag kan jeg, men ikke de første 1,5 år af mine
skader. Jeg startede til fodbold som helt lille, så det er
da enormt mærkeligt at man ufrivilligt skal sige farvel
til det. Men på den anden side har det også givet mig
et rigtig godt socialt liv på gymnasiet, som ikke
omhandlede fodbolden.

Hvordan har du opfattet dig selv
inden skaden? Og hvordan
opfatter du dig selv nu? (familie,
venner, fodboldmiljøet)

Inden skaden tænkte jeg slet ikke på
korsbåndsskader, jeg vidste knap nok hvad det var. I
min genoptræningsproces har jeg på tidspunkter følt
at det var det jeg hele tiden tænkte på. At jeg hver dag
skulle have en god fornemmelse i knæet og det
stressede mig hvis jeg følte at mit knæ var en smule
for stift eller at jeg ikke kunne bøje/strække det
ordentligt. Jeg er i dag “vænnet” mig til dét at være
skadet. Jeg har stadig en lille drøm om at spille i 1.
division på et tidspunkt, men alligevel bliver jeg tit
mindet om at det måske kunne gå galt igen. Selvom
alt ved mine skader har været træls har jeg alligevel
følt at jeg på den ene eller anden måde er kommet
styrket ud af det. I hvert fald mentalt.

Har skaden haft en betydning i
forhold til dit sociale liv?

Kæmpe stor betydning. Jeg havde utrolig svært ved at
stadig være en rigtig del af holdet da jeg fik skaden.
Det var som om at selvom jeg prøvede så var det slet
ikke det samme som hvis man kunne spille. Så det
sociale plan i forhold til mine venner fra fodbold
vaklede rigtig meget. Men jeg fik til gengæld rigtig
meget tid til mine venner herhjemme og det synes jeg
har været en kæmpe bonus.
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