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Gjentatt belastning: Tretthetsbrudd skyldes som oftest summen av svært mange belastninger med for lite tid til hvile og gjenoppbygging mellom. (Foto: Kjell Vigestad) 

Tretthetsbrudd – 
løpernes folkesykdom? 

 

Småvondter er en del av hverdagen for de aller 

fleste av oss, og det er ikke noe farlig  med det. 

De fleste har tidvis også litt vondt når vi løper 

uten at vi ofrer det nevneverdig  tankevirksomhet. 

Men er litt vondt som kun kommer når vi er 

i aktivitet, så uskyldig som vi tror? 
 

Av Lars Petter Granan 

 
små mikrobrudd som ikke får tid til 
å bygge seg opp igjen. Og når disse 
mikrobruddene får lov til å utvikle 
seg videre, vil det kunne utvikle seg 
til tretthetsbrudd, og da kommer 
også symptomene. 
 

Kjennetegn og diagnose 
Så hvordan kjennes et tretthetsbrudd 
ut? Det gjør vondt, det kan være 
smertefullt eller veldig smertefullt. 
Noen  merker  det  som  irriterende 

 
Diagnosen er enkel å stille for en 

trenet fagperson, og det kreves ikke 
utredning med blodprøver, røntgen 
eller MR. Men selv om diagnosen 
i utgangspunktet er enkel, kan man 
også se de samme symptomene i 
forbindelse med andre sykdommer 
som skal behandles med helt andre 
tiltak. Så uansett hvor godt denne 
artikkelen passer inn med plagene 
dine, så anbefales du å oppsøke lege 
for å få en adekvat vurdering av til- 

retthetsbrudd  rammer   mindre 
enn  1  prosent  av  den  norske 

befolkningen. Men blant oss løpere 
er det i enkelte rapporter registrert 
erfaringer  med  tretthetsbrudd  hos 
over  halvparten.  Løping  er  med 
andre ord den aktiviteten i verden 
hvor dette forekommer hyppigst! I 
det minste hvor det finnes offisiell 
dokumentasjon. 

Så  hva  er  nå  dette  tretthets- 
bruddet? Det har ingenting å gjøre 
med  tretthet  eller  slitenhet  i  di- 
rekte forstand, men er mer å sam- 
menligne med materialtretthet. Det 
er  en  svekkelse i  knokkelen som 
bereder grunnen for en langt mer 
omfattende skade, nemlig et bruk- 
ket bein. Dette bruddet kan oppstå i 
en hvilken som helst knokkel i hele 
kroppen, men er riktignok vanligst i 
beina hos løpere. 

Tretthetsbrudd  er  definert  som 
en  belastning som  stresser  (enten 
i form av kompresjon eller strekk) 
knokkelen, men som enkelttilfelle 
ikke ville forventes å brekke bei- 
net.  Tretthetsbrudd  omtales  også 
som stressfraktur (fraktur = brudd). 
Tretthetsbrudd  er  resultatet  av  få 
repetisjoner  med  en  relativt  tung 
oppakning (for eksempel utmarsj i 
militæret), mange repetisjoner med 
normal belastning (for eksempel en 
løper som trener til maraton), eller 
en kombinasjon av de to. 

Knokler  er  et  fantastisk  mate- 
riale; det responderer på belastning. 
Belastes det mer, blir det sterkere, 
og belastes det mindre, blir det sva- 
kere. Men når varighet, intensitet el- 
ler hyppighet av belastningen ikke 
balanseres med tilstrekkelig hvile, 
vil det med tiden som oftest oppstå 

vondt i  forbindelse med aktivitet, 
men  ikke  verre  enn  at  de  kan 
fortsette med aktiviteten. Andre har 
så vondt at de er tvunget til å stoppe 
umiddelbart. Og det har ingenting 
med smerteterskel å gjøre (for øvrig 
en  veldig  misvisende  betegnelse 
på noe som er helt subjektivt, altså 
smerten, og dermed aldri vil gå an å 
sammenligne tilfredsstillende). 

Men felles for de fleste hendelse- 
ne er at i starten er plagene til stede 
i forbindelse med en eller noen få 
aktiviteter. Om man ikke tar kon- 
sekvensene av skaden, vil smerten 
etter hvert øke og være til stede også 
ved  mindre  belastende aktiviteter. 
Tar  man  fortsatt  ikke  hensyn  til 
skaden, er det bare et tidsspørsmål 
før smertene også vil være tilstede i 
hvile eller at man pådrar seg et van- 
lig benbrudd. 

standen. 
 

Risikofaktorer 
Jeg vil i det følgende gå gjennom 
en  del  kjente  risikofaktorer.  For 
det første er det nyttig for å kunne 
unngå å  pådra seg  denne plagen. 
For   det   andre   er   det   gjennom 
modifisering    av    risikofaktorene 
man ofte kan unngå å havne i uføret 
igjen om man har vært så uheldig å 
allerede ha pådratt seg ett eller flere 
tretthetsbrudd tidligere. 
 
Tidligere brudd 
Tidligere    tretthetsbrudd    er    en 
velkjent risikofaktor. Hvorfor dette 
er uheldig, vet vi ikke sikkert, men 
det er rimelig å anta at det ofte skyldes 
en av de andre risikofaktorene det 
ikke   har   blitt   gjort  tilstrekkelig 
med  i  mellomtiden. Eller  at  man 
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var  for  utålmodig  og  begynte  å 
trene for hardt for tidlig med for 
lite hvile mellom – en velkjent 
problemstilling når det gjelder de 
aller fleste overbelastningsplager 

 
Dårlig form 
Dårlig  form  er  heller  ikke  bra. 
Både  redusert  styrke  og  redusert 
utholdenhet er satt i sammenheng 
med  tretthetsbrudd.  Muskler  har 
en  viktig  støttende  rolle  når  det 
gjelder  beinhelsen.  Det  vil  si  at 
når   muskulaturen   er   svak   eller 
svekket,   må   andre   strukturer   i 
muskel-skjelett-apparatet          tåle 
større påkjenninger. Og disse kan 
over  tid  fort  bli  for  store.  Dette 
er  sannsynligvis en  av  de  største 
faktorene som  bidrar til  at  denne 
tilstanden er så hyppig i forbindelse 
med  militærtjenesten. Overgangen 
til  de  fysiske  kravene  i  militæret 
blir     for     stor     totalbelastning. 
Dette  ses  oftest  enda  tydeligere 
hos  kvinner  som  absolutt  sett  er 
svakere   og    mindre   utholdende 
enn deres mannlige kolleger, men 
hvor de daglige fysiske kravene er 
likeverdige. 

 
For brå økning 
For   stor   økning   i   aktivitetens 
totale   volum   og/eller   intensitet 
er  en  hyppig årsak. Dette gjelder 
ikke  bare  de  utrente.  Et  typisk 
eksempel for en løper vil være om 
våren  da  skiene  og  snøen  byttes 
ut  med  joggesko  og  asfalt.  Lik 
treningsmengde   på   ski   erstattes 
av  lik  treningsmengde  på  hardt 
underlag. Kondisjonsmessig trenger 
ikke dette være et problem, men den 
støtbelastningen som kroppen brått 
blir stilt overfor, kan fort vise seg å 
bli en for stor påkjenning. Dette er 
en av grunnene til at verdens fremste 
langdistanseløpere           nedlegger 
betydelig      færre      treningstimer 
per  år  i  forhold  til  blant  annet 
langrennsløpere,      syklister      og 
svømmere. 

 
«Den kvinnelige utøver- 
triaden» 
Kvinner er  mer  utsatt  enn  menn. 
Vi  vet  fortsatt  ikke  helt  hvorfor, 
men   enkelte   viktige   elementer 
er kartlagt. Det er hyppigere 
forkommende     en     kombinasjon 
av redusert beinmineraltetthet og 
spiseforstyrrelser. Uregelmessig 
menstruasjon (alle jenter har 
uregelmessig menstruasjon når de er 
unge) er en selvstendig risikofaktor 
for tretthetsbrudd. Kombinasjonen 
av redusert beinmineraltetthet, 
spiseforstyrrelse og fravær av men- 
struasjon vil drastisk øke risikoen 
for tretthetsbrudd. Denne tilstanden 
er  såpass  alvorlig,  og  relativt 
vanlig  blant  utholdenhetsutøvere, 
at den har fått et eget navn, «Den 
kvinnelige utøvertriaden». Om 
ønskelig fra Kondis’ lesere kan 
denne tilstanden omtales i en egen 
artikkel i et senere nummer. Generelt 
er det også viktig å understreke at 
et kosthold med restriktivt (bevisst 
eller ubevisst) kaloriinntak vil nekte 
kroppen tilstrekkelige mengder av 

de næringsstoffene den trenger for 
å opprettholde en adekvat bein- og 
muskelmetabolisme.  I   tillegg   til 
at det vil kunne gi en rekke andre 
helseproblemer. 
 
Redusert beintetthet 
Redusert  beinmineraltetthet  viser 
sterk korrelasjon med økt hyppighet 
av tretthetsbrudd hos både kvinner 
og menn. Vitamin D og Kalsium er 
essensielle for en god beinhelse. Når 
disse næringsstoffene ikke inntas i 
tilstrekkelig grad, svekkes beinet og 
er potensielt sett mer utsatt for alle 
typer brudd. 
 
Andre faktorer 
Alder er ikke en direkte risikofaktor. 
Vi    ser    hyppigst    tretthetsbrudd 
i   aldersgruppen   17-26   år,   men 
dette  er  nok  helst  et  utslag  av 
aktivitetsmengden    fremfor    noe 
annet. 

Dog er det et faktum at man har et 
vist fall i beinmineraltettheten med 
alderen.  Aller   tydeligst   kommer 
dette til uttrykk gjennom et brått og 
kraftig fall i forbindelse med kvin- 
nens  overgangsalder. Igjen  så  får 
vi her en påminnelse om at det er 
mange fysiologiske prosesser som 
taper  seg  med  alderen,  og  fysisk 
aktivitet er en av de desidert viktig- 
ste faktorene for å kompensere for 
eventuelle følgetilstander av et slikt 
aldersbetinget  redusert  funksjons- 
nivå. 

Når det gjelder rekrutter i mili- 
tæret, har man funnet at de som har 
gamle støvler har høyere risiko for 
tretthetsbrudd. Det er også enkelte 
studier som viser at de som bruker 
støtabsorberende  såler  i  militær- 
støvlene  har  lavere  forekomst  av 
tretthetsbrudd. Ingen slik dokumen- 
tasjon finnes for løpere. Det er i to 
studier heller ikke funnet sammen- 
heng mellom underlaget vi løper på 
og risikoen for tretthetsbrudd. 

Tidligere trodde man at blant an- 
net moderat alkoholkonsum, å være 
kaukasier, lav kroppsvekt, kortvarig 
bruk av kortison og bruk av lavdo- 
serte p-piller ville øke risikoen for 
tretthetsbrudd. Forskning har nå av- 
kreftet disse sammenhengene. 
 

Behandling 
Når diagnosen har blitt stilt, er det 
ønskelig med så  rask  oppstart av 
behandlingen   som   mulig.   Dette 
for  å  få  kontroll  med  smerten, 
fordre  beintilheling  og  forebygge 
ytterligere   skade   på   beinet.   Jo 
raskere du får startet behandlingen, 
jo raskere kommer du tilbake til full 
aktivitet igjen. 

Behandlingen kan grovt sett de- 
les i to. Kirurgi anbefales dem som 
har tretthetsbrudd på såkalte høy- 
risikoområder.  Dette  er  områder 
som er kjent for å ha høy grad av 
manglende tilheling uten operasjon, 
videreutvikling til fullstendig bein- 
brudd eller veldig lang tilhelingstid. 
Alternativt også for dem som av yr- 
kesmessige grunner må komme ras- 
kere tilbake i jobb eller hvor den an- 
dre behandlingsruten ikke har ført 
frem  innenfor  rimelig  tid.  Denne 

avgjørelsen gjøres i samråd med en 
ortoped. Uansett bør alltid avgjørel- 
sen om hvilket behandlingsregime 
som er mest hensiktsmessig, gjøres 
etter en individuell totalvurdering. 

For resten av oss med tretthets- 
brudd i lavrisikoområdene (hvilke 
knokler eller deler av knokler dette 
gjelder, er utelatt fra teksten av den 
grunn at denne beslutningen er det 
hensiktsmessig at foretas av en 
fagkompetent tredjeperson og ikke 
som ledd i en selvdiagnostikk) er 
følgende behandlingsregime å an- 
befale: 
 
• Akutt smertekontroll 
Is og smertestillende medikamenter. 
For de aller fleste vil dette si Paracet 
med mindre du er allergisk. Mange 
klager    over    manglende    effekt 
av   Paracet.   Dette   skyldes   ofte 
at  doseringen er  for  lav.  Som en 
tommelfingerregel bør dosen være 
på 1000 mg (= 2 tabletter kjøpt uten 
resept) med mindre du er liten eller 
har en ikke optimalt fungerende lever 
for    tiden.    Betennelsesdempende 
medikamenter  som  for  eksempel 
Ibux,  Voltaren  og  Naproksen  vil 
jeg  på  det  sterkeste  fraråde  da 
disse har en negativ innvirkning på 
beintilhelingen. På den annen side 
så vil smertestillende medikamenter 
maskere smerte. Som jeg kommer 
til   litt   senere   vil   dette   hemme 
det      viktigste      styringssignalet 
i      tilhelingsprosessen,      nemlig 
smerteresponsen på belastning. 
 
• Beskyttelse av bruddstedet 
Det  er  hensiktsmessig  å  avlaste 
bruddstedet  fra  kroppsvekten  om 
det å gå vedlikeholder en konstant 
smerte. Mange tretthetsbrudd som 
ligger i foten kan slik avlastes med 
en såkalt gågips, stiv såle, skinne 
eller    lignende.   Alternativt    kan 
det  i  en  overgangsperiode,  oftest 
begrenset til 1-2 uker, være aktuelt 
med full avlastning med krykker. 
 
• Aktivitetsmodifisering 
Dette er nøkkelen til en vellykket 
tilheling av skaden. Dette innebærer 
modifisering av de aktiviteter som 
belaster   bruddstedet   og   dermed 
induserer     smerte.     All     annen 
aktivitet   fortsetter   som   før.   En 
enkel tommelfingerregel er å si at 
aktivitet  begrenses  til  de  som  er 
smertefrie. Om man unngår å følge 
dette punktet er veien til forlenget 
tilhelingstid stor. I tillegg medfører 
det en øket risiko for å utvikle et 
komplett beinbrudd eller mangelfull 
tilheling  av  bruddstedet.  Når  det 
gjelder   alternative   aktiviteter   er 
kreativiteten   eneste   begrensning, 
men er det essensielt å vedlikeholde 
løpsformen  best  mulig,  anbefales 
det å velge aktiviteter som ligger 
nær  opp  til  hovedaktiviteten. Det 
vil si rask gange om dette er mulig, 
bruk av elipsemaskin eller den svært 
effektive jogging i vann. Svømming 
og sykling er også gode alternativer. 
 
• Gradvis gjenopptak av aktivitet 
Mens   tilhelingen   går   fremover 
kan man etter hvert gjenoppta sin 

løping. Men to nøkkelelementer er 
nødvendige: gradvis tilbakegang og 
styring av aktivitet etter smerte. Og 
igjen, bruk av smertestillende vil 
ikke føre til annet enn at kroppens 
smertesignaler overstyres og 
belastningen  på   bruddstedet  blir 
for høy. Om du føler usikkerhet 
rundt  dette  eller  ovenstående 
punkt, ville jeg anbefale veiledning 
fra kompetent lege og/eller 
fysioterapeut. Generelt vil jeg 
anbefale de fleste å søke faglig 
kvalifisert  veiledning  i  startfasen 
av rehabiliteringen. Kommer du 
skjevt ut kan tiden fort gå før du 
blir klar over at du bokstavelig talt 
har kastet bort tiden med aktivitet 
som enten virker negativt inn på 
beintilhelingen    eller    bevaringen 
av formen du hadde oppnådd før 
skaden oppsto. 
 
• Terapeutisk ultralyd 
Selv om dette fra flere hold hevdes 
å korte ned på tiden beintilhelingen 
tar, er dette ikke entydig 
dokumentert   i   forskningen.   For 
de studiene som viser effekt er det 
hovedsaklig daglig behandling som 
står på programmet. Dermed er det 
av  rent  økonomiske grunner ikke 
forsvarlig å gjennomføre dette hos 
andre  enn  som  eksperimentering 
på toppidrettsutøvere (hvilket i seg 
selv fort kan bli et etisk uoversiktlig 
terreng å orientere seg riktig i). Med 
andre ord vil jeg anbefale å ikke la 
deg friste til å  bruke pengene på 
dette og heller vente til vi har mer 
forskning  som  eventuelt  viser  en 
gunstig effekt. 
 
• Reduksjon av risikofaktorer 
Underliggende risikofaktorer og år- 
saker til tretthetsbrudd bør vurderes 
justert for å optimalisere tilhelings- 
fasen og forebygge fremtidig skade. 
Her er det essensielt å rådføre seg 
 

 

Om artikkel- 
forfatteren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars-Petter Granan (f. 1977) var 
en gang en ivrig svømmer uten at 
det vistes i resultatlisten. Han er 
lege og forsker med idretts- 
medisin som en av hovedinter- 
essene. Treningsmessig trives 
Lars-Petter best med løpesko i 
skogen og har fortsatt ambi- 
sjoner om en gang å hevde seg 
på en resultatliste. 
(Foto: Runar Gilberg) 
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med kompetente fagpersoner på det 
aktuelle området. For eksempel vil 
det for den kvinnelige utøvertriaden 
anbefales tverrfaglig hjelp som in- 
volverer idrettslege, ernæringsfy- 
siolog og psykolog/psykiater. For 
dem   med   lav   beinmineraltetthet 
er det essensielt å avklare baken- 
forliggende  og  utløsende  faktorer 
og dermed rette behandlingen mot 
dette. Basisen vil her utgjøres av 
styrketrening, kalsium og  vitamin 
D. Er problemet dårlig fysisk form, 
må man i tillegg til å søke trenings- 
veiledning fra en fagperson også få 
vurdert hva som var de(n) utløsende 
årsaken(e) til selve skaden og rette 
tiltaket mot dette også. Andre al- 
ternative faktorer som kanskje må 
vurderes er beinlengdeforskjell, 
dårlig muskelfleksibilitet, overdre- 
ven pronasjon ved løping, plattfot, 
hulfot, utslitte sko (tommelfingerre- 
gel er 500-650 km før bytte av sko, 
samt gjerne ha minst to par å veksle 
mellom). 

 
• Jevnlige evalueringer 
Smerten  skal  gradvis  avta  etter 
hvert  som  rehabiliteringsperioden 
skrider fremover. Om symptomene 
vedvarer    etter    flere   uker,    må 
man    vurdere    etterlevelsen    av 
programmet. Løpere som etterlever 
programmet,    men    fortsatt    har 
uendrede   plager,    bør    gå    mer 
restriktivt  til  verks  i  forhold  til 
aktivitetsmodifisering,   beskyttelse 

 
Tretthetsbrudd i hælen: 
Løpere er vanligvis mer utsatt 
for tretthetsbrudd i forfoten enn 
i hælen, men også det siste kan 
inntreffe. (Foto: Radswiki) 

 
av bruddstedet og en enda mer 
forsiktig og gradvis økning av 
rehabiliteringsprogrammet. Er det 
fortsatt mangelfull fremgang etter 
seks uker etter innføringen av de 
mer  restriktive  tiltakene,  bør  det 
tas bilder (sannsynligvis mest 
hensiktsmessig med MR, men den 
vurderingen   overlates   til   legen) 
av smerteområdet. Om man enten 

i denne forbindelse eller på et 
tidligere tidspunkt har tatt MR- 
bilder  (eller  scintigrafi), IKKE  få 
tatt nye MR-bilder for å sjekke at 
du nå er «frisk». Disse bildene vil 
fortolkes som om du fortsatt er 
skadet i opp til 12 måneder etter 
skaden. Du er frisk når du igjen 
løper uten smerte fra bruddstedet, 
det er ikke mer avansert enn som så. 
 
Mange vil lure på hvor lenge de er 
nødt til å vente før de endelig kan 
belage  seg  på  å  være  tilbake  for 
fullt igjen. Til det kan jeg svare 
svært   entydig:   Det   kommer   an 
på en rekke faktorer og er derfor 
høyst individuelt og tilsvarende 
usikkert. Blant annet avhenger det 
av hvilken knokkel som er affisert, 
omfanget  av  bruddet,  varigheten 
av symptomene, etterlevelse av 
rehabiliteringsprogrammet og den 
underliggende beinhelsen. 
 

Forebygging og opptrening 
Når   det   gjelder   forebygging  så 
er  det  ingen  kvalitativt  holdbar 
dokumentasjon   for   løpere.   Men 
noen få ting kan jeg likevel med 
vektige    argumenter    påstå.    For 
kvinner  i  fertil  alder  med  svært 
korte,   sjeldne   eller   fraværende 
menstruasjoner,  vil  p-piller  virke 
positivt inn på beinmineraltettheten. 

Den allmenne regelen i forhold til 
gradvis økende belastning i ethvert 
treningsprogram  gjelder  også  for 

forebygging av tretthetsbrudd (samt 
overbelastningsskader generelt). 
God beinhelse er viktig. Sørg der- 
for for en velbalansert diett, adekvat 
inntak av kalsium og vitamin D, god 
muskelstyrke og muskelfleksibilitet 
samt regelmessig vektbærende tre- 
ning (for eksempel styrketrening). 

Helt til slutt vil jeg komme med 
en personlig rettesnor som jeg ikke 
har vitenskapelig belegg for. Jeg 
tror, og jeg er ikke den eneste, at litt 
belastning i bruddområdet er posi- 
tivt i forhold til en raskere beintil- 
heling. Tenk deg en skala fra 0-10, 
hvor 0 er ingen smerte og 10 er verst 
tenkelige smerte (ikke glem hva jeg 
skrev  innledningsvis  om  smerte). 
En smerte på 0, 1 eller 2 er helt i 
orden! Om du holder deg innenfor 
dette området i 3 påfølgende dager 
med trening, er det på dag 4 på tide 
å øke belastningen (type belastning, 
vekt, varighet eller intensitet). Blir 
det neste for vondt går du bare til- 
bake og tar 3 nye dager på foregå- 
ende belastningsnivå. Veldig enkelt 
å forstå, veldig fleksibelt og lett 
omsettelig i  praksis.  Dermed  kan 
du fortsette å fokusere på den enkle 
nytelse det er å løpe. Som sagt har 
jeg  ikke  dokumentasjon for  dette 
og kanskje ettertiden vil vise at jeg 
tok feil, men dette er min personlige 
rettesnor. Den gjelder også innenfor 
mange andre områder hva gjelder 
trening og rehabilitering, men det 
får bli en annen artikkel. 
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