
2006:52 HV

E X A M E N S A R B E T E

Skadeforebyggende trening blant
norske juniorhåndball-spillere
En oppfölgningsstudie av Juniorhåndballprosjektet 2002-2003

 Morten Granholt
 Ingeborg Jörgensen

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Sjukgymnastprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

2006:52 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--06/52--SE



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Institutionen for hälsovetenskap 
Sjukgymnastprogrammet, 120 p 
      
   
 
 
 
 
 

SKADEFOREBYGGENDE TRENING BLANT NORSKE 
JUNIORHÅNDBALL-SPILLERE 

 
 
 
 

 
 
 

- En oppfölgningsstudie av Juniorhåndballprosjektet 2002-2003 
 
 
 
 
 
 
Morten Granholt   
Ingeborg Jørgensen 
 
 
 
 
 
 
HFT012 Eksamensarbeidet 
Vårtermin 06 
Veileder: Universitetsadjunkt Inger Jacobson    
Eksaminator: Universitetslektor Peter Michaelson 



Skadeforebyggende trening blant norske juniorhåndball-spillere 
- En oppfölgningsstudie av Juniorhåndballprosjektet 2002-2003 

 
Injury preventive training among norwegian youth handball players 

- A follow-up study of the “ Juniorhåndballprosjektet 2002-2003” 
 

Eksamensarbeidet 10 p, 2006, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 
Granholt M., & Jörgensen I. 

 

 

Sammendrag 

 

Håndball har vist seg å väre en idrett med mange og alvorlige skader, spesielt på nedre 
ekstremitet. Flere studier har vist at skadeforebyggende trening kan redusere skadeinsidensen 
i stor grad. Imidlertid har man i enkelte studier påvist dårlig oppfölging blant spillerne etter at 
intervensjonen avsluttes. I Olsen et al. (2005), presenterte man et treningsprogram som viste 
seg å halvere antall skader, og reduserte fremre korsbåndsskader med hele 75%. Hensikt: 
Undersöke i hvilken grad intervensjonsklubbene fra denne studien fortsatt benytter seg av 
dette treningsprogrammet. Metode: Studien ble gjennomfört med hjelp av en 
spörreundersökelse der 21 av intervensjonsklubbene deltok. Resultat: 12 av lagene fulgte 
deler av treningsprogrammet. 17 av lagene trener skadeforebyggende i mer eller mindre 
utstrekning. Konklusjon: Trenerne oppgir at det er först og fremst dårlig kjennskap og 
tidsbrist som er årsakene til at treningsprogrammet ikke blir benyttet. Selv om ikke akkurat 
dette skadeforebyggende treningsprogrammet blir fulgt, trener de fleste lagene forebyggende 
mot skader i mer eller mindre utstrekning. 
 

Nökkelord: Ankel, håndball, kne, skadeprevensjon, skader, ungdom. 
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Hvert år registreres det totalt 63 400 idrettsskader i Norge, og undersøkelser har vist en høy 

forekomst av skader innenfor enkelte grener av organisert barne- og ungdomsidrett (Lereim, 

1999). Registreringer gjort ved norske sykehus viser at idrettsskader utgjør om lag 17 % av 

alle personskader, og av disse utgjør skader i barne- og ungdomsidretten (6-17 år) 27-38 %, 

hvilket vil si neste 23 000 skader per år (Froholdt, Engebrethsen, Olsen og Bendiksen, ikke 

publisert data). Flest skader finner man i fotball, håndball og ishockey samt ulike skidisipliner 

og gymnastikk (Steinbruck, 1999; Froholdt et al., ikke publisert data).  

 

De seneste årene har det värt en ökning av antall aktive innom organisert idrett (De Loes, 

Dahlstedt og Thomèe, 2000; Norges Idrettsforbund årsrapport, 2004). Antall medlemmer i 

Norges Idrettsforbund har steget fra 1,6 millioner i 1990, til 1,9 millioner medlemmer i 2004, 

og blant barn og ungdom (6-19 år) fra 600 000 til 750 000 medlemmer (Norges Idrettsforbund 

årsrapport, 2004). Med ökt idrettsaktivitet fölger en ökt risiko for skader. Imidlertid er skader 

forbundet med idrettsaktivitet en liten pris å betale i forhold til andre sykdommer relatert til 

fysisk inaktivitet, som for eksempel hjerteinfarkt og osteoporose (Forsblad, Weidenhielm og 

Werner, 2005). 

 

Innen håndball er det spesielt ankel og kne som er utsatt for skader (Steinbruck, 1999; Olsen 

& Bahr, 2002; Reckling, Zantop og Petersen, 2003). En tysk studie med 100 juniorspillere 

viste at den vanligste skaden var på ankelleddet, mens de mest alvorligste skadene rammet 

kneet. Den vanligste kneskaden viste seg å väre ruptur av det fremre korsbåndet (Reckling et 

al., 2003). Forekomsten av korsbåndsskader blant norske kvinnelige elitehåndballspillere er 4-

8 % (Lereim, 1999). Det betyr at hvert lag mister 1-2 spillere hvert år på grunn av 

korsbåndsskade (Lereim, 1999). I en registrering av korsbåndsskader i norsk topphåndball 

over to sesonger, ble 93 korsbåndsskader registerert, 87 av dem var fremre korsbåndsskader 

og 6 av dem var bakre korsbåndsskader. 74 % av skadene skjedde under kamp. Hele 95% av 

skadene skjedde uten kontakt med motspiller (Myklebust, Maehlum, Engebrethsen, Strand og 

Solheim, 1997). Imidlertid viser en tysk studie om juniorhåndball at kontakt med annen 

motspiller var årsaken til fremre korsbåndsskader i 35% av tilfellene (Reckling et al., 2003). I 

en dansk studie ble 221 juniorspillere fulgt en sesong, og den viste en skadeinsidens på 

11,4/1000 kamptimer. Hele 33% av skadene var på ankelleddet. Om man hadde hatt en 

tidligere skade viste studien at risikoen for å få en ny skade var 32%. Forfatterne konkluderer 

med at i de fleste studier er både indre og ytre faktorer involvert, og at profylaktiske 

intervensjoner er viktig (Nielsen & Yde, 1988). Tall på skadeinsidens viser store variasjoner 
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mellom forskjellige studier. Dette kan blant annet skyldes ulike definisjoner på skader. En 

studie av Wedderkopp et al. (1997), vist75e tall opp mot 54,8/1000 kamptime, hvilket er 

nesten fem ganger så mye som andre studier viser (Nielsen et al, 1988; Wedderkopp, Kaltoft, 

Lundgaard, Rosendahl og Froberg, 1999; Myklebust et al., 2003). 

 

Forskning har vist at kvinner skades 4-6 ganger oftere enn menn i samme sport på samme 

nivå (Arendt & Dick, 1995; Myklebust & Olsen, 2005a). Det er uklart hva disse forskjellene 

skyldes, men teorier peker på både indre og ytre faktorer. De indre faktorerene kan väre 

anatomiske, hormonelle, nevromuskuläre og biomekaniske forskjeller, mens ytre faktorer kan 

for eksempel väre kroppskontakt med motspiller, gulvfriksjon og fottöy (Hewett, Myer og 

Ford, 2006). 

 

I aldersklassen 13-19 år er det på jentesiden dröyt 23000 aktive håndballspillere, mens det på 

guttesiden i samme aldersklasse er ca 7000 aktive (Norges Idrettsforbund årsrapport, 2004). 

De Loes et al. (2000), viste at også blant juniorene er det flere jenter enn gutter som skades 

(gutter 0,63, jenter 0,88 per 10 000 timer). På kvinnesiden har det vist seg at 

skadeforekomsten i norsk juniorhåndball er like höy som i norsk seniorhåndball (Olsen et al., 

2002; Myklebust et al., 2003).  Wedderkopp et al. (1997), viste i sin studie om europeisk 

håndball at håndball er en sport som har en veldig höy skadeinsidens, spesielt blant unge 

kvinnlige spillere. I aldersgruppen 15-18 år er den kroppslige utviklingen svärt individuell, 

hvilket også gjör seg gjeldende for utvikling av muskelstyrke og koordinasjon. Enkelte 

spillere har en raskere fysisk utvikling, hvilket kan ha en betydelse for hvem som blir skadet, 

for eksempel i en kollisjon (Reckling, Zantop og Petersen, 2003).  
 

En ruptur av det fremre korsbåndet (figur 1), gir langvarig fravär 

fra idretten og öker risikoen for artrose (Myklebust et al., 2005a). 

Etter 10 år vil omtrent halvparten ha röntgenologiske tegn på 

artrose i det skadede kneet (Myklebust & Bahr, 2005b). Dette er 

alvorlige skader som koster mye både for individet og samfunnet. 

Et par tusen norske idrettsutövere må hvert år opereres for  

korsbåndsskader, noe som koster samfunnet to milliarder kroner  
 

Figur 1. Illustrasjon av et rupturert fremre korsbånd. Illustration by Tommy Bolic. © Tommy Bolic & Gazette 
book. From the book "Clinical Guide to Sports Injuries" 
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hvert år (Froholdt et al., ikke publisert data). Omlag 25% av alle korsbåndsskader rammer 

barn og ungdom. Närmere 1000 ungdommer pådrar seg hvert år en korsbåndsskade, hvorav 

halvparten opereres (Granan, Engebrethsen og Bahr, 2004).  

 

Ankelskader har vist seg våre en av de hyppigste idrettskadene innom idretten (Nielsen & 

Yde, 1998; Reckling et al., 2003; Osborne, Chou, Laskowski, Smith og Kaufman, 2001). Den 

vanligste ankelskaden er ruptur av de laterale ligamentene (Reckling et al., 2003). Det laterale 

ligamentkomplekset består av tre kapsuläre ligament; talofibulare anterior, calcaneofibulare 

og talofibulare posterior. Den vanligste skademekanismen er ved en plantarfleksjon og 

inversjon der det talofibulare anterior ligamentet lettes rupturerer. Det calcaneofibulare 

ligamentet og det posteriore talofibulare ligamentet kan også skades, og ved et kraftig 

inversjonsvold kan også subtalare ligament skades (Lynch & Renstrom, 1999). Dette er 

skader som kan  före til funksjonell instabilitet i ankelleddet (Bahr, Lian og Bahr, 1997). 

 

Flere skadeforebyggende intervensjonsstudier er blitt gjort innen idretten (Caraffa, Cerulli, 

Projetti og Aisa, 1996; Soderman, Werner, Pietila, Engstrom og Alfredson, 2000; Osborne et 

al., 2001; Olsen et al., 2002; Petersen et al., 2002; Myklebust et al., 2003; Verhagen et al., 

2004; Petersen et al., 2005). Disse studiene viser på gode resultater med bruk av proprioceptiv 

og nevromuskulär trening. Skadeforekomsten reduseres drastisk i visse studier (Caraffa et al., 

1996; Wedderkopp et al., 1999; Olsen et al., 2002).  

 

Som et resultat av det store skadeomfanget innen håndballen, har dette fört til at mye av 

forskningen den seneste tiden har hatt fokus på forebygging av skader. (Wedderkopp, Kaltoft, 

Lundgaard, Rosendahl og Froberg, 1999; Olsen et al., 2002; Petersen et al., 2002; Myklebust 

et al., 2003; Verhagen et al., 2004; Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme og Bahr, 2005; 

Petersen et al., 2005). Disse studiene har vist positive resultater ved hjelp av enkle övelser. De 

fleste studier retter seg mot nedre ekstremitet, da det er kne og ankel som er mest utsatt for 

skader i håndball (Steinbruck, 1999; Wedderkopp et al., 1999; Olsen et al., 2002; Petersen et 

al., 2002; Myklebust et al., 2003; Verhagen et al., 2004; Olsen et al., 2005; Petersen et al., 

2005). Den skadeforebyggende treningen fokuserer på knekontroll, styrke og balanse. 

(Steinbruck, 1999; Wedderkopp et al., 1999; Olsen et al., 2002; Petersen et al., 2002; 

Myklebust et al., 2003; Verhagen et al., 2004; Olsen et al., 2005; Petersen et al., 2005). 
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Norges Håndballforbund har tatt forskningen på alvor og har i samarbeid med Norges 

Idrettsshöysskole arbeidet frem et treningsprogram. Treningsprogrammet består av ulike 

övelser, med og uten balansebrett/pute. Olsen et al. (2005), gjennomförte i sesongen 2002-

2003 en intervensjonstudie innen norsk juniorhåndball med bakgrunn i dette 

treningsprogrammet. Dette ble gjennomfört med 120 håndballklubber fra midtre og östre 

deler av Norge, hvilket innefatter 1837 spillere i alderen 15-17 år. 61 klubber var med i 

intervensjonsgruppen og 59 i kontrollgruppen. Spillerne ble oppfordret til å fokusere og være 

oppmerksomme på kvaliteten i bevegelsene, med tanke på bålstabilitet  og posisjon av hofte 

og kne i relasjon til fot; kne over tå. De ble også bedt om å observere hverandre og gi 

hverandre feedback under trening. Skademekanismen for fremre korsbåndsskader er ofte 

finting eller landing etter et hopp, der idrettsutøveren lander på nesten rakt kne og i lett valgus 

(Ebstrup & Bojsen-Möller, 2000). Med tanke på dette er fokuset på øvelsene lagt til å 

forbedre bevisstheten og kontroll over kne og ankler under stående, løping, finter, hopp og 

landing. Programmet består av øvelser med ball inkludert øvelser med bruk av 

balansebrett/pute for oppvarming, teknikktrening, balanse og styrke (figur 2 og 3, samt 

vedlegg 2).  

                           
Figur 2: Venstre (ses på framsiden): övelse på balansepute. I midten: övelse på balansebrett. Höyre: parövelse på 
balansepute (Bidlene er hentet fra Olsen et al., 2005, og benyttet med tillatelse fra Odd Egil Olsen, 2006). 
 

           
Figur 3: Eksempel på styrkeövelse: “Nordic Hamstrings exercise”. Bilde ett er startposisjon, spilleren faller 

langsomt fremover mot golvet, så langt som mulig. Eksentrisk hamstringstrening (Bildene er hentet fra Olsen et 

al., 2005, og benyttet med tillatelse fra Odd Egil Olsen,  2006). 
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Resultatet fra denne studien viste at man reduserte skadeforekomsten signifikant ved å 

gjennomföre disse övelsene. Studien viste en halvering av antall skader, reduksjon av fremre 

korsbåndsskader med 75% og 37% reduksjon av akute ankelskader. Det har forelöpig ikke 

blitt gjort noen oppfölgingsstudie på denne gruppen. Grete Myklebust gjennomförte en 

intervensjonsstudie i norsk seniorhåndball som viste at skadeforebyggende arbeid i höy grad 

kunne forebygge skader. Oppfölging av studien viste derimot at få klubber fortsetter med 

programmet etter endt studie (Myklebust et al., 2003). 

 

Forskningen viser at det går å forebygge skader, men enkelte oppfölgningsstudier viser på 

dårlig oppfölging etter avsluttet intervensjon. Dette er en interessant problemstilling som vi 

önsker å undersöke närmere. Denne studien vil derfor henvende seg til de idrettslag som var 

med i intervensjonsgruppen i Olsen et al., studie fra 2005. Vi önsker å gjöre en oppfölging på 

dagens gutter og jenter 16/17 årslag, og kartlegge i hvilken grad de nye unge spillerene trener 

skadeforebyggende i henhold til programmet som ble introdusert for  idrettslagene sesongen 

2002-2003.  
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Hensikt 

Hensikten med denne studien er å undersöke i hvilken grad dagens gutter og jenter 16/17 

årslag i idrettsklubbene som deltok i Juniorhåndballprosjektet, trener skadeforebyggende i 

henhold til programmet fra sesongen 2002-2003. 

 

Problemstilling 

• Hvordan benytter lagene treningstidene? 

• Trener dagens gutter og jenter 16/17 årslag i de lagene som var med i 

Juniorhåndballprosjektet, skadeforebyggende i henhold til programmet som ble 

benyttet for sesongen 2002-2003? 

• Om lagene ikke fölger treningsprogrammet, hva er årsakene til dette? 

• Hvor mange skader har lagene hatt sesongene 2004-2005 og 2005-2006? 

• Har trenerens utdanningsnivå betydelse for bruken av det skadeforebyggende 

treningsprogrammet? 
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Metode  

Studien ble gjennomfört med bruk av en spörreundersökelse.  

 

Prosedyre 

Det ble opprettet kontakt med Odd Egil Olsen., prosjektleder for Juniorhåndballprosjektet 

2002-2003. Han bidro med deltakerliste over prosjektets intervensjonslag. Denne listen 

inneholdt 73 idrettslag der 61 av disse deltok i Juniorhåndballprosjektet 2002-2003. 

Informasjonsbrev og spörreskjema ble utformet, og sendt ut via post til samtlige 73 lag på 

listen der vi henvendte oss til lagets trener. Etter tre uker ble det foretatt en revidering av 

deltakerlisten, der det kom frem at 37 lag ikke stilte i Norges Håndballforbunds (NHF) 

seriespill for sesongen 2005-2006. Det ble sendt ut e-mail til de resterende 36 lagene på listen. 

Etter ytterligere to uker ble det gjort oppfölging via telefon til de lag vi ikke hadde mottat svar 

fra. Lagene fikk informasjon om at deltakelse var frivillig, og at all innhentet informasjon ble 

behandlet konfidensielt.  

 

Forsökspersoner 

Forsökspersonene i denne studien var intervensjonslagenes trenere. Inklusjonskriteriene for 

deltakelse var at idrettslagene deltok i Juniorhåndballprosjektet 2002-2003. Videre at klubben 

stilte lag i NHF seriespill sesongen 2005-2006. Det var også et inklusjonskriterie at lagets 

trener eller oppmann sa seg villig til å delta i studien. 

 

I studien deltok 21 lag. En trener valgte å avstå fra studien, og fem av trenerene fant vi ingen 

gyldige telefonnummere til. De resterende 9 trenerene har ikke svart på noen av våre 

henvendelser. Sammenlagt fikk vi med 21 lag hvilket gir en svarsprosent på 58%. 

 

Instrument 

Spörreskjemaet ble utformet med hjelp av tidligere brukte spörreskjemaer (vedlegg 

4(Myklebust et al., 2003) og 5 (Tegnander, Olsen, Holme, Engebrethsen & Bahr, 2002)), samt 

egenkonstruerte spörsmål tilpasset vår studie. De egenkomponerte spörsmålene er ikke 

reliabilitets- eller validitetstestet. Spörreskjemaet hadde 29 spörsmål, med både åpne og 

lukkede svar. Spörreskjemaet tok for seg lagets treninger og treningsvaner, 

skadeforebyggende trening, skader samt noen spörsmål om treneren. Når det gjaldt spörsmål 

om trening og treningsvaner ble spörsmålene rettet mot treningsmengde og innehold. 

Spörsmålene om skadeforebyggende trening tok for seg övelsene fra juniorhåndballprosjektet; 
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om de fölger övelsene og hvilke de benyttet seg av. Det ble også spurt om de hadde noen 

formening om effekten av övelsene. Til slutt ble det spurt om skadeinsidens samt trenerens 

bakgrunn og erfaring (vedlegg 1).  

 

Forfatterne gjennomförte en pilotstudie på en norsk håndballtrener med kjennskap til 

Juniorhåndballprosjektet. Hensikten med pilotstudien var å undersöke om spörreskjemaet var 

forståelig for vår målgruppe. Etter pilotstudien ble det foretatt enkelte revideringer.  

 

Databehandling 

En deskriptiv databehandling ble foretatt i SPSS, versjon 11.0 for Windows. 
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Resultat 

 

Totalt deltok 2 guttelag og 19 jentelag i spörreundersökelsen. Ca 50 % av alle lag trener 3 

ganger i uka, og majoriteten av lagene trener 1,5 time per trening. Innhold i trening varierer 

når det gjelder spill, teknikk, töyning, taktikk og fysisk trening samt annen trening (tabell 1). 

 

Tabell 1: Trenerens oppfatning av treningsinnehold, (N=21). 

Treningens innhold N(%) 
Töyning 1(5%) 
Teknikk 19(91%) 
Spill 21(100%) 
Taktikk 8(38%) 
Fysisk trening 9(43%) 
 

Over halvparten av lagene trener styrke og kondisjon utenom håndballtreningen, mens to lag 

oppgir at de bruker tid på spensttrening. 

 

Av alle 21 lag oppgir 12 av dem at de fulgte deler av treningsprogrammet fra 2002-2003. Av 

de 12 lagene som fulgte prosjektet er det ingen som fölger hele programmet. Mest brukt er 

balanseövelsene, som nesten alle benytter seg av. Oppvarmingsövelser er lite brukt (tabell 2).  

 
Tabell 2: Hvilke övelser i treningsprogrammet som trenerene oppgir at lagene benytter seg 
av, (N=12). 
Övelser: N(%) 
Oppvarming 1(8%) 
Teknikk 5(42%) 
Balanse 11(92%) 
Styrke 2(25%) 
 

50 % av lagene som benytter seg av deler av treningsprogrammet bruker det 1 gang per uke. 

Tiden som brukes ved  hvert tilfelle varierer mellom 5-60 minutter hver gang, mens 

hovedtyngden ligger på 11-20 minutter.  

 

58 % av de 12 lagene som oppgir å ha fulgt treningsprogrammet, har fulgt programmet hver 

sesong siden klubben ble introdusert for programmet i 2002-2003. Av alle 21 lag som har 

svart opplever 9 lag (43 %) at det er effektivt mot skader.  
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Blant klubbene som ikke benytter seg av treningsprogrammet, varierer årsakene til dette. 

Under annet oppgir 6 lag at de ikke har kjennskap til övelsene i treningsprogrammet, mens 2 

av lagene svarte at de har egne övelser de benytter seg av. Dette har vi endret til egne 

grupperinger i databehandlingen, og lagt til i diagrammet under (figur 3). I tillegg til de som 

ikke benytter seg av treningsprogrammet, har også lag som benytter deler av programmet 

oppgitt årsaker til hvorfor de ikke fölger programmet i större utstrekning.  

10,5%

31,6%

5,3%

10,5%

5,3%

5,3%

26,3%

5,3%

Egne övelser

Kjente ikke til

Org.

Tar for lang tid
Ikke motivert

Lite ball

Ikke tid

For kjedelig

 
Figur 3: Trenerenes opplevde årsaker til at treningsprogrammet ikke ble benyttet. 
 

Norges Håndballforbund har ikke tatt kontakt med noen av lagene etter avsluttet prosjekt 

ifölge lagenes trenere.  

 

Når det gjelder forholdet mellom å fölge treningsprogrammet fra 2002-2003 og å gjöre andre 

skadeforebyggende övelser, viser studien at kun 4 lag ikke gjöre noe form av 

skadeforebyggende trening. Av de som oppgir å ikke fölge treningsprogrammet, benytter 5 av 

9 (56 %) lag  andre skadeforebyggende övelser. Studien viser dermed at 17 av 21 lag (81 %) 

trener skadeforebyggende i en eller annen utstrekning.  

 

Av de 12 lagene som benytter seg av andre forebyggende övelser, gjör 10 av 12 styrkeövelser 

for underekstremitet, 6 av 12 balanseövelser, 5 av 12 styrkeövelser for overekstremitet og 2 

av 12 landingsteknikksövelser.  
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Totalt for alle 21 lag ble det rapportert 22 alvorlige kneskader og 14 alvorlige ankelskader for 

sesongene 2004-2005 og 2005-2006. Med alvorlige skader menes her borte fra organisert 

kamp og trening mer enn 21 dager (Olsen et al., 2005). Både når det gjelder ankel- og 

kneskader finner vi at mange lag ikke har noen skader. Enkelte lag har en höy skadeforekomst 

(tabell 3).   

  

Tabell 3: Antall alvorlige kne- og ankelskader sesongen 2004-2005 og 2005-2006 (borte fra 
organisert kamp og trening mer enn 21 dager), (N=21). 
 

Antall skader Kneskader N(%) Ankelskader N(%)
 

0 8(38%) 14(67%) 
1 7(33%) 4(19%) 
2 4(19%) 1(5%) 
3 1(5%) 1(5%) 
4 1(5%) 0 
5 0 1(5%) 
 
 

Forholdet mellom de som oppgir å ha fulgt deler av treningsprogrammet og de som ikke har 

gjort det, viser ingen store forskjeller i forekomst av antall kneskader. Når det gjelder antall 

ankelskader kan det ses en tendens mot at de som fölger programmet har flere skader enn de 

som ikke fölger det.  

 

Studien viser at 4 av trenerne ikke har noen formell trenerutdannelse. Majoriteten av trenerene 

har trenerkurs 1 eller 2. Forholdet mellom trenerens trenerutdanning og bruken av 

treningsprogrammet viser ingen store forskjeller (tabell 4).  
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Tabell 4: Forholdet mellom utdanningsnivå og bruken av treningsprogrammet, (N=21). 
 
  Fölger 

treningsprogrammet
 N (%) 

 Nei Ja  
Ingen 2 2 4(19%) 

Kroppsövingslärer 1 2 3(14%) 
Trener 1 2 2 4(19%) 
Trener 2 3 3 6(29%) 
Trener 3 1 1 2(10%) 

 
 

Trenerens 
utdanningsnivå 

Trener 4 0 2 2(10%) 
N(%)  9(43%) 12(57%) 21(100%) 

 
 
 
Det er stor variasjon blant trenernes erfaring. Syv av trenerne har 1-5 års erfaring, 5 av 

trenerne har 6-10 års erfaring, 2 har 11-15 år, mens 7 har over 16 års trenererfaring. Alle 

trenerne har spilt håndball selv, der de fleste har spilt mellom 11 og 20 år.  
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Diskusjon 

 

Metodediskusjon 

Studien var en spörreundersökelse utfört på 21 juniorhåndballag fra midtre og östre deler av 

Norge. Forfatterne hadde håpet og trodd at flere svar skulle komme inn enn hva som ble 

tilfelle. Det kan bare spekuleres i årsakene til den lave deltakelsen, da skadeforebyggende 

trening burde väre av interesse for alle håndballag. Det ble bestemt at spörreundersökelsen 

skulle gjennomföres skriftlig via post, noe som fikk revurderes under studiens gang. Noen 

mulige årsaker til den lave svarprosenten via posten kan skyldes at brevet ble sendt til 

klubben, og ikke direkte til lagets trener privat. Det kan også väre enkelt å glemme bort et 

spörreskjema som kommer per post. Noen av brevene kan også ha kommet bort i posten eller 

blitt liggende på klubbens kontorer uten å bli videresendt til rett person. Det kom ikke inn så 

mange flere svar via e-mail, noe som var både overraskende og skuffende. Forfatterne var av 

den oppfattelse at e-mail var en rask og smidig måte å besvare vårt spörreskjema på. 

Forfatterne kan ikke se noen gode årsaker til en fortsatt lav deltakelse med unntak av 

manglende interesse. Tilslutt ble det besluttet å ringe til trener eller oppmann for gjeldende 

lag. Dette gav den beste svarsprosenten, og for liknende studier i fremtiden vil forfatterne 

anbefale denne metoden. 

 

Spörreskjemaet bestod av åpne og lukkede spörsmål hentet fra tidligere studier og dels 

egenkomponerte. I ettertid ville forfatterne ha endret på noen av spörsmålenes struktur. Da 

lukkede spörsmål er lettere for forsökspersonene å svare på, skulle flere spörsmål värt 

konstruert på denne måten. Dette kan gjöre at forsökspersonene ser alle mulige 

svarsalternativ, og gir en mer korrekt besvarelse av spörsmålene. Dette kan også gjöre 

analysene enklere for forfatterne. Eksempelvis på spörsmål 5 der det spörres om hva 

håndballtreningen består av, kunne det värt ulike svarsalternativ som töyning, oppvarming, 

taktikk, teknikk, fystrening og spill. På den måten minsket sjansen for at trenerne utelukker 

noe som for dem er selvsagtheter, men som for oss forfattere er viktig å få frem. Det samme 

gjelder for spörsmål 6, 8 og 16 (vedlegg 1). I etterkant kan det også diskuteres om 29 

spörsmål er for mange spörsmål for en spörreundersökelse. Om det hadde värt färre spörsmål 

hadde det kanskje kommet inn flere svar i en tidligere fase av studien.   
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Resultatdiskusjon 

De fleste lagene oppga at de brukte mest tid på teknikk og spill under treningstidene. Dette 

var ikke overraskende, da forfatterne vet at det er stor pågang på idrettshallene og rift om 

treningstidene. Dette kan före til at de fleste lagene dermed vil bruke den lille halltiden de har 

på håndballteknikk. Imidlertid er forfatterne overrasket over hvor få lag som vektlegger en 

adekvat oppvarming. Dette kan skyldes spörsmålets utforming på spörreskjemaet, at 

oppvarming for treneren er selvsagt, og dermed utelater det i sin besvarelse. Det kan også väre 

slik at det faktisk slurves med oppvarming i lagene.  

 

Av 21 lag oppgav 12 lag at de benytter seg av deler av programmet, mens 5 lag benyttet seg 

av andre skadeforebyggende övelser. Av de 9 lagene som ikke benyttet seg av noen övelser 

fra programmet, svarte 6 lag at de ikke hadde kjennskap til disse. En forklaring til dette kan 

väre at det ikke er samme spillere og trenere som var med i denne studien som deltok i 

Juniorhåndballprosjektet fra 2002-2003. Dette kan videre tyde på at treningsprogrammet som 

ble introdusert for klubben i 2002-2003, ikke har blitt overfört til kommende unge spillere 

innen håndballklubbene. En annen stor bidragende årsak er tidsperspektivet. Flere klubber 

svarte at de ikke har tid til å trene forebyggende. Dette er et interessant paradoks  med tanke 

på hvor lang tid som kreves for å rehabiliteres etter en korsbåndskade eller en alvorlig 

ankelskade. Forfatterne vil hevde at å bruke 15-20 minutter hver trening i henhold til 

programmet er en god investering for en ung håndballspiller. Programmet kan integreres i 

håndballtreningen slik at det ikke blir for kjedelig eller tidskrevende.  

 

Vår studie viste totalt 22 kneskader over to sesonger, som fordelt på 21 lag gir ca 0,5 skader i 

snitt per lag per sesong. Dette var et lavere antall skader enn hva tidligere studier har vist 

(Lereim, 1999; Wedderkopp et al., 1997; Olsen et al., 2005). Med tanke på det lille materiale i 

vår studie, vil enkeltindividene påvirke resultatet i stor grad. Enkelte lag hadde hele to 

alvorlige kneskader per sesong. Ett annet lag hadde over en tredjedel av alle ankelskadene 

som ble registrert. Med tanke på dette hadde det värt svärt interessant med flere svar på vår 

undersökelse for å se om en tydligere tendens kunne spores. Forfatterne av denne studien vil 

imidlertid understreke at tallene på skadeforekomsten, ikke er innhentet gjennom en 

prospektiv tilnärming, men er basert på trenerens tilbakeblikk. Disse tallene kan derfor väre 

noe unöyaktige.  
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Når det gjaldt antall skader i forhold til bruk av treningsprogrammet, så man ingen store 

forskjeller mellom de som oppgav å fölge programmet og de som ikke gjorde det. Noen av 

årsakene til dette kan väre at ingen av lagene som oppgir å ha fulgt programmet, har fulgt det 

helt og holdent slik det var ment. Det kan også skyldes at enkelte lag dro opp gjennomsnittet 

på antall skader, hvilket med all sannsynnelighet har påvirket resultatet. Eller så kan det väre 

det faktum at de fleste lag trente i en eller annen grad forebyggende mot skader.  

 

Det var en liten tendens mot at trenerens utdanningsnivå hadde betydelse for bruken av 

treningsprogrammet. Dette kan skyldes at det inngår skadeforebyggende moduler på 

trenerkursene. Dette kan også skyldes at det faglige miljöet de beveger seg i öker bevisstheten 

og viktigheten av forebyggende trening.  Det er imidlertid gledelig å se at halvparten av de 

som ikke har noen formell trenerutdanning ser viktigheten av å trene forebyggende.  

   

Denne studien viste på dårligere oppfölgning enn vi hadde önsket. Også tidligere studier har 

vist dårlig oppfölgning etter at intervensjonen er avsluttet (Myklebust et al., 2003). Det kan 

diskuteres hvem som bärer ansvaret etter at prosjektet avsluttes. Forfatterne av denne studien 

mener at klubbene har det störste ansvaret. Klubbene har fått et redskap som viser seg å 

fungere for å redusere alvorlige skader dramatisk. Det behöves holdningsendringer på alle 

nivåer der det gjelder å tenke langsiktig. Forfatterne av denne studien mener at ved å trene 

forebyggende investerer man i fremtiden, og flere talentfulle håndballspilleres karriere kan 

reddes. Den beste tiden for motorisk innläring er når barnet er 8-12 år (Bogstrand Segberg, 

1999), og det er også en tid hvor mange begynner å spille håndball. Ved å implisere 

skadeforebyggende trening i denne alderen vil det bli en naturlig del av den unge 

håndballspillerens trening og bevegelsesmönster. Programmet er lett tilgjengelig, og trenerne 

behöver ingen utdannelse for å bruke programmet. Treningsprogrammet ligger på Norges 

Håndballforbunds hjemmesider, både med tekst og bilder, og hvem som helst kan ta det i 

bruk. Det behöves ingen oppläring eller kurs for å kunne fölge det. Vi mener at det er en liten 

jobb for klubbene å nyttegjöre seg av den informasjonen som finns.  

 

Som fysioterapeut anser forfatterne at det er viktig å ha kjennskap til skadeforebyggende 

tiltak. Vi anser at vår yrkesgruppe har en viktig jobb med å promotere viktigheten med den 

forebyggende treningen. Vi har kunnskap som idrettslag i större utstrekning kan benytte seg 

av. Det har også vist seg at bare ved å informere kan man forebygge mange skader (Ekstrand, 

1982).  Ingen av de yngre lagene har ressurser til å ansette en fysioterapeut på heltid, men 
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kanskje en hel idrettsklubb har mulighet til å ansette en fysioterapeut et par timer i uken? 

Hadde disse timene blitt utnyttet gjennom informasjon, veiledning, samarbeid og oppläring 

hadde kanskje flere klubber og idrettslag hatt mer kunnskap om forebyggende trening, og 

mange idrettsskader kunne värt unngått. 

 

Konklusjon 

Trenerne oppgir at det er först og fremst dårlig kjennskap og tidsbrist som er årsakene til at 

treningsprogrammet ikke blir benyttet. Selv om ikke akkurat dette skadeforebyggende 

treningsprogrammet blir fulgt, trener de fleste lagene forebyggende mot skader i mer eller 

mindre utstrekning. Denne studien var for liten til å vise noen klare tendenser, men forfatterne 

av denne studien vil framheve at skadeforebyggende trening har vist seg å gi gode resultater i 

tidligere studier (Olsen et al., 2005; Petersen et al., 2005; Verhagen et al., 2004; Petersen et 

al., 2002; Myklebust et al., 2003).  Det ville värt interessant å gjöre en oppfölging på de 

spillerene som deltok i den opprinnelige intervensjonsstudien 2002-2003. Imidlertid vil dette 

väre vanskelig å gjennomföre praktisk, da enkeltspillerenes navn ikke ble registrert, og mange 

trolig har byttet klubblag eller sluttet. ´ 
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Vedlegg 1 
OPPFØLGING AV ”JUNIORHÅNDBALLPROSJEKTET 2002-2003” 
1. Var det klubbens guttelag som deltok i prosjektet? 

Ja    Nei  
 
2. Var det klubbens jentelag som deltok i prosjektet? 
 Ja    Nei  
 
(Spörsmål 3-6 gjelder for sesongen 2005-2006) 
3. Antall treninger per uke……………………………………………………………………... 
 
4. Antall timer per trening……….……………………………………………………………... 
 
5. Hva består håndballtreningen av:…………………………………………………………….. 
 
6. Hva består annen trening av:…………………………………………………………………. 
 
7. Fölger dere noen av övelsene fra juniorhåndballprosjektet sesong 2002-2003? 
  Ja    Nei  
 
8. Hvis ja, hvilke?......................................................................................................................... 
 
9. Hvor ofte?................................................................................................................................. 
 
10. Hvor lenge per trening?........................................................................................................... 
 
11. Har dere fulgt programmet hver sesong?   
  Ja    Nei  
 
12. Opplever dere programmet som effektivt?   
  Ja    Nei  
 
13. Hva er de viktigste grunnene til at dere ikke benyttet programmet?  
For kjedelig            spillerne var ofte ikke motivert      
få spillere på trening        tar for lang tid                 
ikke tid        for tungt å organisere                 
ökonomi        for vanskelig                           
prog. inneholdt for lite ball    prog. er ikke håndballspesifikt      
prog. er ikke relevant ift skadeforebygging   annet...................................................
  
  
14. Har dere fått noen oppfölgning fra håndballforbundet etter endt studie?  
  Ja    Nei  
 
15. Gjör dere andre skadeforebyggende övelser?  
 Ja    Nei  
 
16. Hvis ja, hvilke?....................................................................................................................... 
 
17. Hvor ofte?............................................................................................................................... 



 
18. Hvor lenge per trening?........................................................................................................... 
 
19. Hvor mange alvorlige kneskader (borte fra organisert trening og kamp mer enn 21 dager) 
hadde dere sesongen 2004-2005 og 2005-2006?........................................................................ 
 
20.Hvor mange alvorlige ankelskader(borte fra organisert trening og kamp mer enn 21 dager) 
hadde dere sesongen 2004-2005 og 2005-2006?...................................................................... 
 
21. Oppsto skadene i kamp? 
 Ja  Nei  
 
22. Oppsto skadene på trening? 
 Ja  Nei  
 
23. Hva slags utdanningsnivå har treneren? 
Ingen        Kroppsövingslärer  
Trenerkurs 1      Trenerkurs 2    
Trenerkurs 3      Trenerkurs 4  
Annet............................................................................................................................................ 
 
24. Hvor lang trenererfaring har treneren?.................................................................................... 
 
25. Har laget byttet trener etter at prosjektet er avsluttet? 
 Ja  Nei  
 
26. Hvor mange år har treneren trent laget?.................................................................................. 
 
27. Har treneren selv spilt håndball?    

Ja  Nei  
 
28. Hvis ja, hvor lenge?............................................................................................................... 
 
29. På hvilket 
nivå?.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 
 
Programme of warm-up exercises used to prevent injuries  
 
Warm-up exercises  
(30 seconds and one repetition each)  
Jogging end to end  
Backward running with sidesteps  
Forward running with knee lifts and heel kicks  
Sideways running with crossovers ("carioca")  
Sideways running with arms lifted ("parade")  
Forward running with trunk rotations  
Forward running with intermittent stops  
Speed run  
 
Technique  
(One exercise during each training session; 4 minutes and 5x30 seconds each)  
Planting and cutting movements  
Jump shot landings  
 
Balance  
(On a balance mat or wobble board, one exercise during each training session; 4 minutes and 
2x90 seconds each)  
Passing the ball (two leg stance)  
Squats (one or two leg stance)  
Passing the ball (one leg stance)  
Bouncing the ball with eyes closed  
Pushing each other off balance  
 
Strength and power  
(2 minutes and 3x10 repetitions each)  
One quadriceps exercise:  
Squats to 80° of knee flexion  
Bounding strides (Sprunglauf)  
Forward jumps  
Jump shot—two legged landing  
"Nordic hamstring lowers" (2 minutes and 3x10 repetitions each) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 3 
-”Skadeforebyggende arbeid innen norsk juniorhåndball”- 

 
 

Informasjon til forsökspersoner 
 

Forespörsel om medvirkning i eksamensarbeide; 
 

 
Hensikten med studien er å kartlegge forebyggende trening innen juniorhåndballen.Vi önsker 
å gjöre en oppfölgning på Juniorhåndballprosjektet 2002-2003, der vi vil undersöke i hvilken 
grad övelsene fortsatt gjennomföres i klubbene etter avsluttet studie. I den forbindelse önsker 
vi å komme i kontakt med klubbene som medvirket i prosjektet 2002-2003.  
 
Med dette informasjonsbrevet vil vi invitere dere til å delta i dette prosjektet. Dersom dere 
önsker å delta i prosjektet, sender dere svar på vår henvendelse der dere bekrefter deltakelsen, 
samt et ferdig utfylt spörreskjema.  
 
Vi önsker at din klubb svarer på et spörreskjema som består av 29 spörsmål om forebyggende 
trening og skader. 
 
Alle opplysninger vil behandles konfidensielt, medvirkning er frivillig, og man kan når som 
helst trekke seg fra studien. 
 
Den ferdige studien vil väre tilgjengelig på internett, http://epubl.luth.se/index.shtml  fra juni 
2006. 
 
Skulle det väre spörsmål eller uklarheter, ta gjerne kontakt med en av de undertegnede.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
 
________________ _______________               ________________ 
Ingeborg Jörgensen  Morten Granholt               Inger Jacobson 
Termin 6  Termin 6                    Högskoleadjunkt 
Sjukgymnastutb . Sjukgymnastutb .                    Sjukgymnastutb. 
HFT012.   HFT012                      Inst. för hålsovetenskap 
Inst. för hälsovetenskap Inst. för hälsovetenskap          Hedenbrovägen 
Landstingsv.3a  Landstingsv.3b                       96136 Boden 
96176 Boden  96176 Boden 
ingjor-2@student.ltu.se morgra-3@student.ltu.se  
tlf.: +46730391103(SVE) +46730298563(SVE) 
41414147(NOR) 48222599(NOR) 
 

 

http://epubl.luth.se/index.shtml
mailto:2@student.ltu.se
mailto:3@student.ltu.se


Vedlegg 4   
 
OPPFØLGING AV ”BALANSEPROGRAM” 
 
 
 

  
Følger dere noen av øvelsene fra balanseprogrammet i fjor?  � Ja  � Nei   
Hvis ”Ja”, hvilke? ___________________________________________ 
Hvor ofte? __________ 
Hvor lenge pr trening? __________ 
Gjør dere ”andre” balanseøvelser? � Ja  � Nei   
Hvis ”Ja”, hvilke? ___________________________________________ 
Hvor ofte? __________ 
Hvor lenge pr trening? __________ 
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Vedlegg 5 

Intervjuguide “Bedre fotball uten skader”         
       Dato: 
Mitt navn er …………... fra Senter for idrettskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.  
Jeg ringer deg nå i forbindelse med fotballprosjektet ”Bedre fotball uten skader”. Vi har noen spørsmål, og vi vil ha hjelp av deg for å evaluere 
prosjektet. Det vil ta om lag 5 min å gjennomføre. 
 
Lag:  

 

Kontaktperson:                                                                        

 

1) Hvordan vil du karakterisere lagets 

opplevelse av programmet? 

     Positivt                       Negativt                       Nøytralt                 

 

2) Når du vurderer programmet som helhet, er du enig eller uenig i følgende utsagn: 

Programmet er kjedelig. Helt enig                  Litt enig                  Litt uenig                  Helt uenig                         

Programmet vil forebygge skader, dersom 

det brukes systematisk. 

Helt enig                  Litt enig                  Litt uenig                  Helt uenig                         

Programmet er nyttig for fotballspillere. Helt enig                  Litt enig                  Litt uenig                  Helt uenig                          

Jentene var godt motiverte for å bruke 

programmet. 

Helt enig                  Litt enig                  Litt uenig                  Helt uenig                         

Jeg kommer til å bruke programmet også 

neste sesong (hvis jeg skulle trent et lag). 

Helt enig                  Litt enig                  Litt uenig                  Helt uenig                         



Programmet er velegnet som 

oppvarmingsprogram for fotballspillere. 

Helt enig                  Litt enig                  Litt uenig                  Helt uenig                         

Programmet gir god effekt på spillernes 

fysiske form og bedrer deres prestasjonsevne.

Helt enig                  Litt enig                  Litt uenig                  Helt uenig                         

 

 

3) Du vil nå bli bedt om å vurdere de ulike øvelsene i programmet. Vi er interessert i å få vite om du oppfattet øvelsen som 1) Viktig 

eller mindre viktig for å forebygge skader; 2) Morsom, grei eller kjedelig; 3) For utfordrende, passe vanskelig eller for lett for 

spillergruppen du trener; 4) Relevant eller mindre relevant for fotballspillere med tanke på prestasjon. Tenk nå på den første øvelsen: 

 Viktig/Mindre viktig       Morsom/Grei/Kjedelig        Utfordrende/Passe/Lett         

Relevant/Ikke relevant 

1. Mage-og ryggstabilisering ”Benk”                                                                                                                          

2. Sideposisjon                                                                                                                        

3. Diagonalgang                                                                                                                        

4. Ballkast                                                                                                                        

5. Ballkast med fremoverbøyning                                                                                                                        

6. 8-tall                                                                                                                        

7 Spensthopp                                                                                                                        

8. Sideforflytning                                                                                                                        

9. Sprunglauf                                                                                                                        

10. Nordisk Hamstrings                                                                                                                        



4) Hva er de viktigste grunnene til at dere ikke fikk benyttet programmet mer enn det dere gjorde (åpen spørsmål)?  

A) Programmet ble for kjedelig.                         G) Jentene var ofte ikke motivert.              

B) Programmet er ikke fotballspesifikt.        H) Programmet er ikke relevant ift skadeforebygging.        

C) Det var få jenter på trening pga andre aktiviteter.        I) Programmet tar for lang tid.         

D) Vi hadde for lite tid til trening.        J) Det ble tungvint å organisere.        

E) Programmet er for vanskelig.        

F) Programmet inneholdte for lite trening med ball.        

K) Annet. Hva? 

………………………………………………………..     

5) Hvem har for det meste gjennomført 

programmet? 

Hovedtrener                  Ass-trener                 Spillerne selv              Andre     hvem 

………        

6) Har spillerne fått aktiv oppfølging og 

feilretning underveis? 

     Alltid                  Oftest                 Av og til                 Sjelden                 Aldri         

7) Til slutt har jeg noen få spørsmål om din trenerbakgrunn. 

Hvilken bakgrunn har du som trener?       Ingen           Krøv.lærer           Trener I (=B-Kurs)          C-Kurs           D-Kurs        

     Annen    hva ……. 

8) Hvor ofte trente dere per uke (gjennomsnittlig)?       Tid per tr.økt? 

1 gang       2 ganger       3 ganger eller flere                 1 t       1½ t      

2 t                                          

9) Har du andre kommentarer eller forslag til 

forbedringer? 



 
 


