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Abstract 
A rare, but increasingly frequent injury over the past few years, is stress fracture of the 

femoral neck. Stress fractures are caused by overuse and repetitive activity, and are common 

in athletes. The femoral neck is exposed to great forces, especially while running. These may 

contribute to an overload to the bone tissue, first on a micro level, before eventually the 

gradually weakened structure breaks down, and the stress fracture is may occur. Before a 

complete fracture line is formed, there are three degrees of less severe stress reactions. Sports, 

where running makes up a significant amount of the training, are particularly at risk of 

developing this injury in the femoral neck. Stress fractures are overall most common in long- 

and middle distance runners, but also among military recruits. 

 

A delay in the diagnosis results in an increased risk of developing complications. Stress 

fractures of the femoral neck are not always easy to uncover because of their unspecific and 

varying symptoms. Furthermore, there are many factors involved, resulting in this injury. 

Biomechanics, training program, nutrition and body weight are factors of big significance. 

 

The best method to confirm a clinical suspicion of stress fracture, is magnetic resonance 

imaging (MRI). Radiography does not show any signs until 2-3 weeks after the injury has 

occurred, and even then it may not show if it is only a stress reaction. On the MRI one can 

locate the injury; if it is on the compression or tension side of the femoral neck, and if it is a 

dislocated fracture. This is essential for the treatment and the prognosis. Stress fractures of the 

femoral neck are usually treated conservatively, but can be treated surgically if the injury is 

severe, if conservative treatment fails or if the patient is a high level athlete and eager to 

resume competition. The key is to regulate the training level to prevent reoccurrence of the 

fracture.  
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Forord 
Å skrive en prosjektoppgave er en obligatorisk del av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. 

Det er satt av 12 uker til dette arbeidet. Målet med oppgaven er at studenten skal få trening i å 

hente inn og kritisk vurdere data om selvvalgt tema, samt få trening i å skrive en artikkel. Jeg 

har tidligere drevet aktivt med langrenn og mellom-/langdistanse løping, og hatt noen 

idrettsskader opp gjennom årene; blant annet stressfraktur i collum femoris. Derfor er jeg 

veldig interessert i idrettsmedisin, og med dette også ortopedi og fysikalsk medisin, og 

besluttet sammen med min veileder å skrive om stressfraktur i collum femoris. 

 

Jeg vil takke min veileder Lars Engebretsen for nyttig veiledning og faglige tilbakemeldinger 

underveis i skriveprosessen. 

 

 

Oslo, februar 2019 

 

Caroline Ziesler  
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1 Kasus 
I 2012, da jeg var 16 år gammel og drev aktivt med lang-/mellomdistanse løping og langrenn, 

fikk jeg min første idrettsskade; stressfraktur i collum femoris. Jeg var tidligere frisk, med 

unntak av litt lave jernverdier, og tok derfor jerntabletter. Jeg brukte også allergimedisiner 

fast, men ingen andre medisiner. Det var ingen kjente sykdommer i familien, knyttet til 

muskel-skjelett-apparatet. Menstruasjonen min var regelmessig (uten bruk av hormonelle 

antikonseptiva), men jeg hadde ganske store blødninger og smerter i forbindelse med disse. 

Kroppsmasseindeksen min lå på rundt 19 kg/m2, og vekten var stabil. 

 

Tidlig i tenårene trente jeg mest med fokus rundt langrenn, i barmark i variert terreng, og talte 

antall treningstimer fremfor antall kilometer. Jeg løp omtrent 70 km i uken. Høsten 2011 

begynte jeg å følge et mer løpsspesifikt program. Satsingen var som normalt på vinteren, men 

etter skisesongen 2011/2012 økte jeg løpemengden. Det ble 2-3 intervalløkter i uka, og ellers 

rolige løpeturer på 6-16 km. Jeg hadde to økter til dagen et par dager i uka. Det ble også 

trening på rulleski eller ski, men mindre enn før, og jeg trente langrenns-spesifikk styrke. 

Løpeøktene ble løpt på relativt flatt underlag, mest på grus, men også noe på asfalt. Jeg løp 

mellom 90 og 125 km i uken, og trente opp i mot én økt som ikke var løp. 

 

I april i 2012 var jeg på treningsleir, og trente flere kilometere og økter i uka enn hjemme. 

Etter få dager kjente jeg svake smerter i høyre hofte, men fortsatte å løpe i et par dager til. 

Smertene var ømme og lett stikkende, men kun tilstede ved aktivitet. Jeg roet litt ned på 

treningsmengden, og smertene ble noe redusert. Etter treningsleiren fortsatte treningen som 

før smertene oppstod, men de forsvant aldri helt. 3 uker senere fikk jeg lignende smerter i 

venstre hofte. Jeg gikk til behandling hos fysioterapeut 1-2 ganger i uken, men trente som 

«normalt». Fysioterapeuten ga meg nålebehandling i venstre hoftemuskulatur, og jeg begynte 

å tøye og trene styrke på den hver dag. Fra april løp jeg terrengløp og konkurrerte på 

friidrettsbanen. Smertene på venstresiden ble sterkere, og gikk fra å være tilstede kun ved 

løping, til å kjennes ved gange, så til å kjennes også ved hvile. Det var også litt smerter på 

høyresiden. Smertene var mindre uttalte ved høyere hastigheter, og jeg løp derfor kortere og 

raskere intervaller. Jeg haltet litt i perioder, både ved rolig jogg og ved gange. Det var smerter 

i lysken, og noe utover mot baksetet. Smertene var stikkende og diffuse, men kunne noen 

ganger kjennes verkende. Etter 7-8 uker, var smertene nærmest konstante. 
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I juni var smertene såpass sterke at det var blitt vanskelig å fullføre konkurranser og trening. 

Jeg var på en legekonsultasjon, hvor funksjonsundersøkelse av hoftene ble gjennomført. Det 

var lite spesifikke funn, men positiv hoppetest på venstre side. Det ble tatt et MR-bilde av 

venstre og høyre bekken. I beskrivelsen fra radiologene ble det om venstre collum femoris 

skrevet «Funnet er mest forenlig med en inkomplett stressfraktur.». På bildet så man at skaden 

satt inferomedialt. De T2- og STIR-vektede MR-bildene viste økt signal, mens de T1-vektede 

viste tydelig nedsatt signal (se bildene under). Stressfrakturen ble betegnet som grad 4a. På 

høyre side ble det beskrevet «bursittforandringer ved trochantermassivet», altså en irritert 

slimpose. Det ble også tatt et røntgenbilde, med beskrivelsen: «Minimal fortykkelse av 

corticalis medialt i collum femoris på venstre side med antydning til liten oppklaringslinje 

midt i dette området.». 

 
Koronal T1 

 
Koronal STIR 
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Røntgenbilde        Periosteal reaksjon på corticalis medialt 

 

Jeg fikk med det samme beskjed om å avlaste venstrebenet totalt, og begynte å gå med 

krykker. Disse skulle jeg bruke i 6 uker, før gradvis belastning av venstre ben og hofte igjen. 

Jeg begynte å padle i kajakk nesten hver dag, både rolige turer og intervaller. Jeg trente også 

styrke på overkroppen og hadde noen få svømmeøkter. Hvilesmertene i venstre hofte, ble 

gradvis mindre etter et par ukers avlastning. Etter 6 uker med krykker prøvde jeg å gå noen 

steg uten. Dette var ubehagelig og uvant, men ikke smertefullt. Jeg brukte fortsatt krykkene 

ved lengre gåavstander, men gikk for det meste uten. Den alternative treningen fortsatte jeg 

med i 1 uke til, før andre treningsformer; staking på klassisk-rulleski, og etter hvert sykling. 

Disse aktivitetene gikk også smertefritt. 

 

Jeg brukte ingen medikamentell behandling etter stressfrakturen var påvist, men tok vitamin 

D- og kalsiumtilskudd daglig. Det ble ikke tatt en bentetthetsmåling i 2012, men året etter i 

forbindelse med en annen skade.  I 2013 fikk jeg målt bentettheten gjennom en DXA-skann 

av de nedre virvlene av lumbalkolumna og høyre femur. Disse målingene viste en Z-score på 

hhv. 0,9 og 1,0. Bentettheten var altså 1 standardavvik høyere enn normalen for min alder og 

mitt kjønn. 

 

Jeg hadde fått beskjed fra lege at jeg kunne starte å løpe igjen etter 12 uker fra avlastningen 

startet, gitt at det ikke var smerter lenger. Jeg fikk tilsendt et 5 ukers langt 

opptrappingsprogram (se vedlegg 1) fra en lege med erfaring rundt idrettsskader, da jeg skulle 

starte å løpe. Tilsvarende program hadde tidligere blitt brukt hos andre med tretthetsbrudd. De 

første løpeturene etter stressbruddet var smertefrie, men uvant. Det kjentes et lett ubehag i 

området rundt hofta og i lyske, som var vanskelig å skille fra faktiske smerter. Jeg fulgte 

treningsprogrammet uten problemer, men ble støl i muskulaturen i hofte og legger, fordi jeg 
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ikke hadde løpt de siste 3 månedene. De første ukene løp jeg hver andre dag. Løpeturene var 

korte og rolige i starten, så disse kom i tillegg til annen trening. Jeg løp intervallene 

kontrollert i slak motbakke, og bikket akkurat melkesyregrensen under de siste dragene. Jeg 

trente generell styrke, men ingen tung benstyrke eller spensttrening. Etter 5 uker med 

løpetrening begynte jeg med 6 løpeøkter i uka, og trente 1 dag alternativt. Jeg begynte med 

spensttrening, samt skadeforebyggende trening i form av styrke av hofte-, legg- og 

kjernemuskulatur. Treningsopplegget ble lignende det som var i starten av 2012, foruten om 

et nå større fokus på styrke, variert belastning og skadeforebyggende trening. Det var ingen 

tilbakefall eller komplikasjoner fra stressfrakturen i collum femoris. Jeg hadde derimot 

stressreaksjoner i begge tibia i 2013, og en unilateral (lavgradig) stressbelastning i tibia i 

2014. Det ble konkludert med at jeg ikke tålte det høye løpevolumet, og måtte vie mye av 

fokuset på skadeforebyggende og alternativ trening. Jeg har ikke hatt en stressbetinget 

reaksjon eller stressfraktur siden. Noe som burdet vært gjort i etterkant av skaden i lårhalsen, 

var et kontroll-MR 1-2 år etter skaden, med tanke på risikoen for komplikasjoner i etterkant 

av en slik skade. 
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2 Innledning 
2.1 Generelt om skaden 
Stressfraktur i collum femoris (SFCF) er en uvanlig idrettsskade.(1) Den utgjør en liten andel 

av stressfrakturer generelt. Karakteristisk for tilstanden er diffuse lyskesmerter og gradvis 

utvikling, som typisk rammer løpere, ofte som en forsinket diagnose. Det er flere 

årsaksfaktorer for skaden. Lårhalsens anatomi kan gjøre den ekstra sårbar og skadeutsatt; med 

lite kortikalt i forhold til trabekulært ben, samt svak blodforsyning sammenlignet med resten 

av femur.(2-4) I og med at halsen av femur har en vinkel i forhold til resten av lårbenet er 

skadens utgangspunkt essensielt for utvikling, prognose og behandling. 

 

2.2 Definisjoner 

Hva er en stressfraktur? Det kan lett forveksles med andre typer brudd, og derfor presenteres 

det i denne oppgaven noen definisjoner: Stressfrakturer er brudd i ben som følge av gjentatte 

tensjons- eller kompresjonskrefter, som ikke er kraftige nok til å danne et «vanlig akutt» 

brudd, men som kan oppstå hos personer med ellers friskt skjelett.(5) Allment kalles det 

”tretthetsbrudd”, fordi det er en belastningsskade. Oppstår et brudd på grunn av at benvevet er 

mekanisk svekket, kalles det en insuffisiensfraktur. Dette kommer oftest av tilstander som 

rammer hele skjelettet (osteoporose, osteomalasi eller osteogenesis imperfecta), men kan også 

være mer lokalisert (for eksempel demineralisering av benet i en ekstremitet grunnet 

immobilitet). Patologiske frakturer er benbrudd som kommer av tapt styrke i benvevet 

grunnet en sykdomsprosess, for eksempel frakturer som oppstår på steder i benvevet hvor det 

er tumorer (primære/metastaser), bencyster eller infeksjoner.  

Stressfrakturer forekommer oftest i underekstremitetene og skyldes langvarige og gjentatte 

belastninger. Lokalisasjonen av skaden er avhengig av typen aktivitet man driver med, men 

ser man alle aktiviteter og idrettsgrener under ett, er vanligste lokalisasjonene; tibia (49,1%), 

fotrotsknokler (25,3%), metatars (8,8%), fibula (6,6%), femur (7,2%), pelvis (1,6%) og 

kolumna (0,6%) .(6) 

2.3 Klassifikasjon 
Klinisk klassifisering av stressfrakturer har ingen gullstandard, men er basert på risiko for 

komplikasjoner, dislokasjon, nonunion og utvikling av fraktur, men også utløsende 

aktivitetstype. Skille mellom høyrisiko- og lavrisiko-stressfraktur avhenger av frakturens 
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lokalisering. Eksempler på høyrisiko- er i lumbalkolumna, femurhodet, superolateralt på 

lårhalsen (tensjonssiden), patella, anteriort på tibia, mediale malleol, talus, proksimale 4. og 5. 

metatarsalknokler, basis av 2. metatars og sesambenet på 1. tå.(7) Det gjøres også 

klassifiseringer ut i fra MR-funn, og benyttes forskjellige klassifiseringsmodeller ut i fra hvor 

i skjelettet stressfrakturen sitter.  

2.4 Symptombilde 
Symptomene ved stressfrakturer kan variere, både i forhold til lokalisasjon og mellom 

forskjellige utøvere. Det kan være problematisk om symptomene er diffuse og fluktuerende, 

fordi den skadede utøveren og apparatet rundt kanskje ser på dette som noe mindre alvorlig. 

Akutte og smertefulle skader kan ha en tendens til å bli tatt fortere tak i, og har oftere en 

«simpel» akutt behandling. Utfordringen med stressfrakturer er generelt det oftest snikende 

symptombilde, men enkelte kan ha en mer akutt debut. Det mest typiske er at smertene 

forverres ved belastning og forsvinner ved hvile, men dukker opp igjen ved ny belastning.(6) 

Det er derimot ikke alltid tilfelle, enkelte kan kjenne på smertene selv i hvile og muligens 

«undertrykke» dem psykisk under trening. 

 

2.5 Diagnose og behandling 

Hvor viktig er det å oppdage en stressfraktur, eventuelt en stressreaksjon, tidlig? Dette er et 

spørsmål som problematiseres i flere studier, nettopp fordi man ønsker å forhindre en 

utvikling av skaden, hindre komplikasjoner, og utelukke eventuelle differensialdiagnoser. Det 

er også ønskelig for idrettsutøvere at perioden borte fra normalt aktivitetsnivå og spesifikk 

trening blir kortest mulig. Er det mistanke om stressfraktur må man ta et røntgen og MR-

bilde. Studier viser at MR er den beste metoden for å påvise stressfrakturer (8, 9), men en slik 

billedundersøkelse er dyrt for samfunnet og skal helst ikke misbrukes. Problemet er at man 

ikke kan stille en sikker diagnose kun med kliniske tester, i og med at disse blir for 

uspesifikke. 

Behandling av stressfrakturer avhenger av hvor alvorlig skaden er, det vil si hvor langt den er 

utviklet, samt hvor den sitter. Det er ønskelig å plukke opp skaden tidlig nok til at konservativ 

behandling er tilstrekkelig, slik at kirurgisk intervensjon ikke er nødvendig. Her er bruk av 

klassifiseringssystemer nyttig. Radiologiske klassifiseringer, som inkluderer flere 

bildemodaliteter, blir brukt en god del. Det fins også egne klassifiseringsmodeller for MR-

funn alene, blant annet Devas, Blickenstaff og Morris, og Fullerton. (1, 10, 11) 
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3 Metode og materiale 
Det ble gjort systematiske elektroniske søk etter artikler i databasene PubMed og UpToDate i 

januar, juli og oktober 2018. Søkeordene som ble brukt var ”stress fractures femur neck 

athletes”, ”stress fractures in athletes” og ”stress fractures femur”. Søkene ble begrenset til 

engelsk. Til sammen resulterte søkene i 2373 treff, men kun et utvalg av disse var relevante 

for emnet i denne oppgaven. Artiklenes relevans ble først vurdert på bakgrunn av tittel og 

sammendrag. 100 artikler ble gjennomlest i fulltekst og 80 ble inkludert. Noen av artiklene 

ble funnet i referanselister. Det ble inkludert både originalartikler og oversiktsartikler. 

Mesteparten av artiklene har SFCF som hovedemne, mens en god del artiklene jeg har tatt i 

bruk beskriver patofysiologien generelt ved stressfrakturer og sammenligner med 

stressfrakturer lokalisert andre steder. Noen av artiklene omfatter også andre nære emner som 

generelle skader i bekkenet eller underekstremitetene (med tanke på å inkludere 

differensialdiagnoser), artikler som har fokus på bildediagnostikken ved stressfrakturer og 

enkeltrapports-studier. Grunnen til dette vide utvalget er å få med flere relevante studier. 

Studier av skjelettskader hos eldre pasienter ble ekskludert. Eldste artikkel inkludert ble 

publisert 1984, unntatt en artikkel fra 1964 som omhandlet definisjoner. Det er blitt tatt i bruk 

noen artikler hvor medforfatter av denne artikkelen, var medforfatter. Studiene er basert på 

forskning av sportspopulasjoner og militærpopulasjoner. For mer spesifikk informasjon om 

enkeltemner, har jeg også gjort noen tilleggssøk i PubMed; ”vitamin D and bone health” og 

”calcium levels and bone health”. 
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4 Resultater 
4.1 Forekomsten av stressfraktur i collum femoris 
Løping, både som rekreasjon og idrett, er blitt mer populært siste årene, og medført flere 

skader enn tidligere.(10) Stressfrakturer er uvanlig hos barn og unge, men de som driver idrett 

med repetert belastning på underekstremitetene er utsatt.(12, 13) Amerikanske studier viste at 

40 % av løpere i USA, både konkurrerende og ikke-konkurrerende, fikk én løpsrelatert skade, 

hvorav 15 % av disse var stressfrakturer.(10) En britisk studie viser at stressfrakturer utgjør 

10 % av alle idrettsskader, hvorav 90 % av disse er lokalisert til underekstremitetene.(7) 

SFCF utgjør rundt 5 % av alle stressfrakturer (1, 11, 14, 15), og forekommer hyppigst hos 

løpere og militærrekrutter.(16-18) En studie som ble gjort av olympiere fra sommerlekene i 

Rio de Janeiro i 2016, fanget opp 25 stressrelaterte skader på benvevet gjennom røntgenbilder 

og/eller MR.(19) 2 av disse satt i lårhalsen, hvorav den ene var en stressreaksjon hos en 

friidrettsutøver, mens den andre var en stressfraktur hos en triatlet. Hvorfor spesifikke grupper 

utøvere får denne skaden ligger i aktivitetsformen og treningsvolumet, og hvilken fysikk og 

muskelsammensetning de har. 

 

4.2 Etiologi og patogenese 

4.2.1 Patogenesen bak stressfrakturer 

Stressfrakturer er vanligvis forårsaket av en repetitiv skademekanisme som overskrider benets 

evne til å reparere seg selv.(17, 18, 20-23)  Wolff´s lov sier: Benremodellering er en respons 

på mekanisk stress, og reguleres etter frekvensen og antallet stressbelastninger benvevet blir 

utsatt for.(24) En økning i varighet, intensitet og hyppighet av fysisk aktivitet uten adekvat 

restitusjon kan føre til «patologiske» endringer benvevet. Bendannelsen klarer ikke å følge 

den økte benresorpsjonen; osteoblastaktiviteten ligger etter i forhold til osteoklastaktiviteten i 

benvevet. Benet blir da utsatt for mikrofrakturer, og svarer med reparasjonsprosesser 

inkludert benmargsødem. Forsettes overbelastning kan mikrofrakturene vokse og danne en 

nærmest kontinuerlig sprekk i kortikalt ben; en stressfraktur. En annen teori er at sterkt og 

gjentatt stress på benet der musklene fester, kan resultere i fokalt bøyestress utover det benet 

tåler.  

Ved løping utøves stor kraft på lårhalsen; 4 til 8 ganger ens egen kroppsvekt.(1, 14) Når høyt 

”stress” påføres i økende mengder over tid, oppstår ubalansen i benremodelleringen og 
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mikrofrakturer kan oppstå. Videre belastning kan føre til stressreaksjon, og i neste omgang 

ende i stressbrudd. Hva er det som gjør collum femoris (CF) ekstra sårbar? Anatomiske og 

biomekaniske faktorer har betydning for belastning på skjelett og muskulatur mens man er i 

aktivitet. Det er en vinkel på mellom 120 og 130 grader mellom CF og resten av femur.(25) 

Ved belastning vil superolaterale del av lårhalsen strekkes, mens inferomediale del 

komprimeres. Man kan utvikle en stressfraktur på kompresjonssiden eller tensjonssiden av 

CF, hvorav sistnevnte er en mer alvorlig skade. Benlengdeforskjell, coxa vara og pes valgus 

(hulfot) kan gi økt risiko for utvikling av stressfrakturer både på kompresjonssiden og 

tensjonssiden av CF.(26-28) Fotens stilling, i det den er i kontakt med underlaget, har 

betydning for belastningen på resten av benet. Er den collum-femorale vinkelen mindre enn 

120 grader (coxa vara) på den ene siden, blir benet «kortere» og gangen haltende. Man får da 

en skjevfordeling mellom de to underekstremitetene. 

4.2.2 Risiko- og årsaksfaktorer 

Det fins en rekke risikofaktorer knyttet til utvikling av stressfrakturer og stressreaksjoner i 

CF. Først og fremst er utøvere som tidligere har hatt skaden mer utsatt, mye på grunn av de 

andre forutgående risikofaktorene utøveren har. Aktivitetsrelaterte faktorer som trening, 

muskulatur, skotøy og løpeunderlag er av stor betydning.(18, 29) Ernæringsmessige og 

biomekaniske/anatomiske faktorer også. 

Repeterte aktiviteter disponerer for skader, da på spesifikke steder som er aktive i en idrett. 

Løpere økt risiko for brudd i bekken og underekstremitetene, mens utøvere som kaster mye 

har økt risiko for humerale og skapulære brudd.(21, 30-32) Sprintere og hekkeløpere tenderer 

til å få stressfrakturer eller -reaksjoner i fotknokler, mens distanseløpere utvikler dem i pelvis 

eller rørknokler.(33) Vektbærende knokler i underekstremitetene har størst risiko for å utvikle 

stressfrakturer. Høyt treningsvolum og rask økning i aktivitetsnivået er en stor risikofaktor. 

Dette gjelder både idrettsutøvere og personer som i utgangspunktet ikke er fysisk aktive, men 

plutselig øker aktivitetsnivået kraftig. Muskulatur har en beskyttende og støttende funksjon 

rundt benvev, og blir muskler svekket eller utmattet går det på bekostning av skjelettet.(34) 

Drastisk økning i fysisk belastning kan overskride benvevets kapasitet til å kompensere med 

normal remodellering. Rask vektnedgang og tap av muskulatur gjør at man er ekstra utsatt for 

idrettsskader om aktivitetsnivået samtidig holdes oppe. Riktig skotøy og løping på variert og 

skånsomt underlag er gunstig fordi belastningen blir mer variert.(35) 

Lite ernæring er også en risikofaktor for utvikling av stressfrakturer, spesielt for lite vitamin 
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D (den aktive formen: serum-25(OH)D) og kalsium, som er viktig for god benhelse.(36, 37) 

Vitamin D stimulerer til syntese av osteocalcin og proliferasjon av osteoblaster, som fører til 

økt mineralisering av benvevet samt bennydannelse. Dessuten bidrar aktivt vitamin D til 

opptak av kalsium i tarmen. Lave nivåer virker derfor bennedbrytende. Lavt kalsiumnivå 

stimulerer til utskillelse av PTH fra paratyreoideakjertlene som frigjør kalsium fra skjelettet, 

og benvevet blir svakere.(38) Lavt inntak og mangel av disse stoffene, er derfor ugunstig. 

Spiseforstyrrelser er et kjent problem hos en del idrettsutøvere, blant annet på friidrettsbanen, 

og blant turnere og dansere. Flertallet av dem er kvinner. Et begrep som brukes, i tilknytning 

et forstyrret spisemønster hos utøvere, er energitilgjengelighet. Det kan defineres som: 

Energiinntak (kcal) – Forventet energiforbruk ved trening (kcal)/Fri fettmasse (kg).(39) 

Energiforbruket ved fysisk aktivitet, som kommer i tillegg til det som forbrukes ved andre 

hverdagslige gjøremål, relateres da til kroppens mest metabolsk aktive vev (den fettfrie 

massen). Lav energitilgjengelighet, med eller uten en spiseforstyrrelse, kan gi forstyrrelser av 

flere fysiologisk funksjoner i kroppen.  

I 2014 publiserte den internasjonale olympiske komité (IOC) en konsensus uttalelse med 

tittelen «Beyond the Female Athlete Triad: Relative energy Deficiency in Sport (RED-

S)».(39) I 2018 ble det publisert en oppdatert versjon. RED-S innebærer forstyrrelser av blant 

annet metabolske funksjoner, menstruasjon og endokrinologiske funksjoner, benhelse, 

immunologiske funksjoner, proteinsyntese og kardiovaskulær helse. Sistnevnte er man 

observant på hos de med alvorlige spiseforstyrrelser, med tanke på at hjerterytmen og 

blodtrykket kan være lavt, samt at de kan få hjerterytmeforstyrrelser grunnet hypokalemi.(40) 

Hovedårsaken til RED-S er lav energi energitilgjengelighet. Publikasjonen adresserer de 

fysiologiske konsekvensene, med fokus hos både kvinner og menn, atleter og paratleter, og 

sammenligner forskjellige raser.(39) Foreløpig fins det ingen praktiske verktøy for å måle 

energitilgjengeligheten, men det er mulig å adressere økte treningsmengder og utilstrekkelig 

næring knyttet til dette, eller endrede spisevaner som kan koeksistere med lav 

energitilgjengelighet (høyt fiberinntak, stimulerende midler, kunstige søtningsmidler, 

matvarer med lav energitetthet og høy kostholdsbegrensning). 
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Figur er tatt fra: (39) 

 

Kvinner har større risiko for utvikling av stressfrakturer enn menn. Denne kjønnsforskjellen 

kan skyldes lavere bentetthet, mindre muskelmasse og hyppigere forekomst av 

spiseforstyrrelser hos kvinner. Kvinner med lav kroppsfettprosent produserer ofte ikke 

tilstrekkelige mengder kjønnshormoner. Lav energitilgjengelighet forstyrrer utskillelsen av 

gonadotropin frigjørende hormon fra hypotalamus, slik at mindre LH og FSH skilles ut fra 

hypofysen og fører til lavere østrogen- og progesteronnivåer.(39) Dette kan føre til 

funksjonell hypotalamisk amenoré (FHA). Lave østrogennivåer er skadelig for benvevet fordi 

det brytes ned og bygges mindre opp, som fører til lavere bentetthet.  Kvinner med lav 

fettprosent og/eller lav energitilgjengelighet kan få amenoré eller uregelmessig menstruasjon, 

som i seg selv gir økt risiko for utvikling av stressfrakturer. Lav energitilgjengelighet gir også 

endokrinologiske effekter, som endringer i tyreoideafunksjonen, endringer i 

appetittregulerende hormoner (redusert leptin og oksytocin, økt ghrelin, peptid YY og 

adiponectin), reduserte insulinnivåer og insulin-lignende vekstfaktor (IGF-1), økt 

veksthormonresistens og økte kortisolnivåer. Kroppen prioriterer viktigere kroppsfunksjoner, 

som å bruke energireservene til vitale prosesser. Studier har vist at menn kan få reduserte 

nivåer av testosteron ved lav energitilgjengelighet. I benvevet, fettvevet og deler av 

sentralnervesystemet omdannes testosteron til østradiol via aromatisering. Testosteron har 

både direkte og indirekte effekter på benvevet, gjennom binding av androgene reseptorer og 

østrogenreseptorer.(41) De direkte effektene er stimulering av proliferasjonen av 
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preosteoblaster og differensiering av osteoblaster, mens de indirekte effektene er hemming av 

osteoklastene. Dermed vil også lave testosteronnivåer ha negative effekter på skjelettet. 

Lav bentetthet, spiseforstyrrelse og amenorré; omtalt som «den kvinnelige utøvertriaden», er 

noen av mange faktorer som gjør en kvinne utsatt for utvikling av stressfrakturer.(39) Den 

mer moderne tilnærmingen «RED-S», er mer fullstendig og inkluderer begge kjønn. Studier 

av fysisk aktive kvinnelige idrettsutøvere med menstruasjonsforstyrrelser/amenoré eller med 

lav energitilgjengelighet, har vist lavere bentetthet, endret mikroarkitektur i benvevet, endrede 

benmetabolisme-markører, reduserte estimater av benvevets styrke og økt risiko for 

stressfrakturer, sammenlignet med utøvere med normal menstruasjon og som er  

energibalanse. Lav bentetthet er ofte assosiert med lav kroppsmasseindeks (KMI < 20), og 

kan da også kalles en risikofaktor.(29, 42, 43) Ved normal KMI og energitilgjengelighet skal 

man i utgangspunktet ha høyere benmasse enn gjennomsnittet, men om belastningen på 

skjelettet er høy nok kan det likevel oppstå skade. Familiehistorie med osteopeni eller 

osteoporose vil være assosiert med en høyere risiko for frakturer generelt. 

 

Stressfrakturer forekommer hyppigst i aldersgruppen 17 til 26 år, men økningen i 

aktivitetsnivå spiller mest sannsynlig en stor rolle her.(44, 45) I denne alderen blir idretten 

mer seriøs, og treningen trappes gjerne opp. Et ”vanlig” akutt brudd i lårhalsen forekommer 

typisk hos eldre og benskjøre kvinner, og er ikke tilknyttet en stressfraktur som har en annen 

skademekanisme. 

Det fins mindre dokumenterte risikofaktorer for stressfrakturer: Raser/etnisiteter som ikke er 

mørkhudede har en signifikant økt risiko.(43) Kirurgisk behandling av «CAM»-type 

femoroacetabular impingement, kombinert med tidlig vektbelastning (< 6 uker postoperativt), 

kan også være en risikofaktor.(46) Ved operasjonen fjernes benpåleiringer på caput femoris, 

slik at den mekaniske inneklemmingen ved fleksjon og ekstensjon blir borte, men det kan 

samtidig bli en strukturell svekkelse av collum femoris. Forskjeller i risiko mellom 

raser/etnisiteter er belyst i IOC sin konsensus om RED-S, med bakgrunn fra flere studier.(39) 

De har vist at det er mindre spiseforstyrrelser hos afroamerikanske kvinnelige high school-

utøvere, men ikke latino-amerikanske, sammenlignet med kaukasiere. Studier av amerikanske 

kvinnelige militærrekrutter, har vist at hyppigheten av stressfrakturer var mindre hos de 

afroamerikanske enn hos kaukasierne. Fra en studie om benhelsen til mannlige kenyanske 

eliteløpere, ble det observert en høyere bentetthet på vektbærende steder (for eksempel 
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proksimale femur) sammenlignet med friske mannlige kontroller med forskjellige etnisiteter 

(fra Sør-Afrika). Dette gjaldt derimot ikke i lumbalkolumna, hvor Z-skåren var under -2.0 hos 

40% av utøverne. Det er publisert lite studier om RED-S hos afroamerikanske, 

latinoamerikanske/spanske og asiatiske idrettsutøvere. 

 

4.3 Diagnose 

4.3.1 Symptombilde og klinikk 

Ved SFCF og  stressreaksjoner i CF (SRCF) er symptomene typisk diffuse, fremre 

lyskesmerter som utvikler og forverrer seg ved aktivitet eller om man står oppreist på bena en 

god stund.(11, 20, 47, 48) Noen kan kjenne smertene nedover låret, i glutealregionen eller 

strålende smerter ned til kneet. Symptombildet er variabelt, men smertene kommer oftest 

snikende. Derfor får de fleste en forsinket eller feil diagnose, og får ikke iverksatt den 

behandlingen og oppfølgingen som trengs tidlig. I starten er smerten relatert til aktivitet, 

kanskje bare ved lengre treningsøkter, og øker med aktivitetsmengden.(29) Fortsettes 

aktiviteten forverrer symptomene seg, og vil være tilstede også ved lett aktivitet og hvile.  

Noen kjenner på smertene om natta, når de ligger i ro i sengen; som svakt verkende eller 

stikkende. Til slutt vil smertene bli enda sterkere og vedvarende, og det stressbelastede 

området i benet kan ha en komplett fraktur. Ved dette stadiet kan man ha en lett haltende 

gange, for å unngå smerter. Symptomutviklingen kan være annerledes: Kraftigere smerter kan 

komme akutt, uten tidligere symptomer, grunnet fraktur av en tidligere stressbelastning. Er 

det utviklet en kontinuerlig sprekk, har pasienten oftest symptomer. Noen har symptomer 

tidligere i utviklingen, hvor det kun er en stressbetinget reaksjon. 

 

Det er ikke mulig å stille en sikker diagnose kun basert på klinisk undersøkelse, men kliniske 

funn sammen med sykehistorie kan gi sterk mistanke. Observeres en haltende gange hos 

pasienten er dette et uspesifikt funn, men kan blant annet skyldes en stressfraktur. Om 

pasienten halter eller ikke, er avhengig av hvor sterke smertene er. Tester som anvendes er 

hoppetesten og ”Fulcrum test”.(21, 28, 29) Ved hoppetesten skal pasienten hoppe flere ganger 

på affisert ben, og sammenligne med det andre. Testen er ikke spesifikk for SFCF og SRCF, 

men identifiserer mulige stressfrakturer i underekstremitetene. Klarer ikke pasienten å utføre 

testen, eller utvikles lyskesmerter, er testen positiv. Smerter i låret tyder mer på stressfraktur i 

femurskaftet. Fulcrum testen sjekker hvor i femur en eventuell stressfraktur befinner seg. 

Pasienten sitter på en benk. Undersøkeren legger den ene underarmen (med radiussiden opp) 
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under låret, og presser nedover like over kneet med den andre hånden. Ved smerter er testen 

positiv. Armen under låret forflyttes proksimalt for hvert trykk for å lokalisere smertene best 

mulig.  

Fulcrum test. Bildet er tatt fra: (49) 

 

Muskelbukene rundt lårhalsen gjør det vanskelig å palpere en stressfraktur i området, men 

pasienten kan kjenne smerter i området rundt affisert ben under palpasjonen.(20, 50) Ved 

komplett fraktur kan område være stort, grunnet blødning og mulig infeksjon. Ved 

undersøkelse av bevegelighet kan pasienten oppleve smerter i ytterstilling og mindre vanlig; 

nedsatt bevegelighet ved rotasjon eller fleksjon. Ved isometrisk muskeltesting kan det 

forekomme smerter ved fleksjon av hofte og ved ekstensjon av kne. Det er viktig å avdekke 

eventuelle feilstillinger eller muskelsvakheter ved funksjonsundersøkelsen. Dette innebærer 

analyse av gangen, forskjellig benlengde, genu varus/valgus, bevegelighet av ledd, stabiliteten 

til ligamenter, muskelstyrke og fleksibilitet i underekstremitetene, fotstilling og 

kjernemuskulaturens styrke (mage, rygg og hofte).(51-53) Med tanke på ernæringsstatus kan 

det være aktuelt å måle høyde og vekt, ta aktuelle blodprøver og avdekke en spiseforstyrrelse.  

 

4.3.2 Differensialdiagnoser 

SFCF og SRCF kan ha symptom-likheter med andre patologiske tilstander i hofteregionen, 

både intra- og ekstraartikulære.(54-59) I 2015 publiserte IOC Doha-avtalen, hvor eksperter 

satt bestemmelser for terminologier og definisjoner ved lyskesmerter hos utøvere.(60) 

Smertene ble delt inn i kategorier; adduktor-relaterte, iliopsoas-relaterte, inguinal-relaterte, 

pubis-relaterte og hofterelaterte. For å stille riktig diagnose kreves fullstendig 

sykdomshistorie og klinisk undersøkelse, med enkelte spesifikke tester. Palpasjon, testing av 

aktiv bevegelighet og passiv bevegelighet av muskelgruppene, brukes for å kategorisere 
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skaden. Det er viktig å vite om skaden er akutt (< 6 uker), subakutt (> 6 uker og < 3 mnd.) 

eller kronisk (> 3 mnd.), til differensialdiagnostiske overveielser. Det kan ha skjedd 

forverringer av allerede eksisterende smerter, eller skader som har forsinket diagnose. 

Eksempler på kroniske tilstander som kan gi hoftesmerter er coxartrose, pubis osteitt og 

alvorlig FAI. 

 

Det viktigste for å stille riktig diagnose hos en pasient med hoftesmerter, er å gjøre en 

systematisk undersøkelse. Noen spesifikke funn kan være gode indikatorer: Smertene 

fremprovoseres gjerne kun ved enkelte aktiviteter. Eksempelvis kan smerter når man går opp 

trapper tyde på skade av hoftefleksorene eller et intraartikulært problem. Smerter etter å ha 

stått eller gått kan forekomme ved coxartrose eller en stressfraktur i bekkenet/femur. Oppstår 

smertene ved testing av en spesifikk muskel/muskelgruppe kan dette være tegn til tendinopati. 

Fokale smerter ved dyp palpasjon over områder hvor det vanligvis ligger bursaer (over 

prominerende benflater som trochanter major, tuber ischiadicum eller eminentia iliopubica), 

kan være tegn til trochanter smertesyndrom. Hvis det forekommer dysestesier, brennende, 

verkende eller radierende smerter i områder av pelvis eller nedover underekstremitetene, kan 

det være en nerve i klem eller et idrettsbrokk (som ofte involverer inguinalnerven). Det er 

også viktig å kartlegge om smertene har kommet snikende, og om de er lokalisert til en 

spesifikk region. Om smertene forverres ved vektbærende aktiviteter, som løping og hopping, 

eller ved aksial trykkbelastning av hofteleddet, er dette funn som taler for en stressreaksjon 

eller -fraktur. Ved pubis osteitt har pasienten unilaterale eller bilaterale lyskesmerter, med 

ømhet direkte over symphysis pubis. Ved denne tilstanden kan det være smertefullt å sparke. 

Idrettshernier gir smerter i området rundt det felles festet for m. rectus abdominis og 

inguinalligamentet, og ved utspringet til m. adductor longus ved øvre kanten av pubis. Ved 

labrumskader kan lyskesmertene ha vært tilstede i årevis og forverret seg, med nedsatt intern 

rotasjon og smerter ved FADDIR-testing (flexion, adduction and internal rotation). Det 

anbefales å utføre FADDIR og FABER (flexion, abduction and external rotation) hos alle 

utøvere med lyskesmerter.(60) Det kan ved skader av labrum, og ved FAI, være smertefullt å 

sitte, å reise seg opp fra sittende stilling og gå ned trapper. Mange pasienter har disse to 

skadene samtidig. Lyskesmerter om natten (og generelt ved hvile) og nedsatt intern rotasjon 

av hofta, kan tyde på coxartrose. Da forverres oftest smertene ved aktivitet. De med 

coxartrose i tidlig stadie, har som regel kun aktivitetssmerter. 
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På bakgrunn av klinisk problemstilling, velges passende bildediagnostiske metode. Ultralyd 

egner seg til bløtvevsdiagnostikk.(58, 61) Det er nyttig å se på festene for hamstrings, 

abduktorene og adduktorene, for å se etter hevelse av bursaer og tegn til tendinopatier. Man 

kan også se etter kontusjoner, muskelrifter og senerifter. Røntgenbilder vil være riktig å ta for 

en differensialdiagnostisk avklaring hos en med hofte-/lyskesmerter. Her kan blant annet 

frakturer, tegn til FAI, avulsjoner av ben eller coxartrose påvises. Da vil også alvorlige 

differensialdiagnoser som tumorer kunne fanges opp. MR er førstevalg for å påvise 

stressfrakturer, og for å skille dem fra tendinopatier. Det kan være nødvendig med MR 

artrografi for å påvise labrumskader. Forekommer subtile stressfrakturer eller brudd som ikke 

tilheles, kan CT gi verdifull informasjon. MR og røntgen er de bildemodalitetene som brukes 

mest for å stille diagnose hos pasienter med hofte-/lyskesmerter.(54) 

 

Det er viktig å skille en stressfraktur eller stressreaksjon i femur fra andre aktuelle diagnoser, 

fordi disse kan kreve veldig forskjellige behandlinger og ha annen alvorlighetsgrad. Å stille 

riktig diagnose tidlig, som kan sette i gang nødvendig behandling og tilrettelegging, kan være 

avgjørende for prognosen og for å forhindre eventuelle komplikasjoner. 

 

4.3.3 Bildediagnostikk 

Er det klinisk mistanke om stressfraktur hos en pasient starter man vanligvis med å ta et 

røntgenbilde, uavhengig om skaden befinner seg i femur eller en annen knokkel.(20, 62) 

Ulempen med røntgenbilde er at det ikke vil vise synlig reaksjon tidlig i utviklingen av en 

stressfraktur, hvert fall ikke de første par ukene. Man kan ha symptomer uten at noe vises på 

røntgen. Det som først vises er en svak periostreaksjon (callus) og/eller radiotett bånd, 

kortikal fortykkelse, sklerose og eventuelt en svak frakturlinje. Tydelig funn på røntgen 

korrelerer ofte med høyrisiko stressfraktur på MR.(26) 

 

Hvis pasienten har lyskesmerter og røntgenbildet er negativt (uten funn) vil man ofte gå 

videre med et MR-bilde.(26, 63-65) Tidligere ble benscintigrafi brukt alternativt. Magnetisk 

resonans (MR) er det beste alternativet for en helt sikker diagnose, med en sensitivitet på 70-

100 % og spesifisitet på 100 %. Man benytte forskjellige vektinger etter hva man ønsker å se; 

frakturlinjer, benmargsødem osv.(66) T1-vektet sekvens gir en anatomisk fremstilling av 

strukturene, men kan også vise patologiske forhold. T2-vektet sekvens er mer sensitiv for 

patologiske forandringer. Man kan også bruke en T2-vektet fettsupprimerende sekvens for å 

frem ytterligere skader ved at det høye signalet fra fettvev undertrykkes. Normal benmarg vil 



	 22	

vises som lavsignal (svart) på en slik sekvens. Ved patologiske tilstander vil det være økt 

væske, dette vil vises som høysignal (hvitt). Oftest brukes en T2-vektet STIR (short T1 

recovery), som er mindre følsom for variasjoner i magnetfeltets styrke. Stressfrakturer gir 

nedsatt signal på T1-vektet sekvens og økt signal på STIR-sekvens. T2 foretrekkes fremfor T1 

når det kommer til påvisning av stressfrakturer, spesielt ved de tidlige stadiene i utviklingen, 

før en frakturlinje har blitt dannet. På MR vises det at stressfraktur i femur forekommer 

transversalt, sjeldnere longitudinelt.  

 

Bildene under er eksempler på forskjellige grader av SFCF fanget på MR, med bruk av 

forskjellige typer vektinger, samt ett røntgenbilde. 

Bildene er tatt fra Ramey et al. (14) 
A-D sitter viser alle stressreaksjoner/stressafrakturer som sitter på kompresjonssiden av collum femoris. A: 

Koronalt STIR-vektet MR-bilde som viser hyperintenst ødem forenlig med en grad 1-skade. B: Koronalt T2-

vektet MR-bilde som viser hyperintenst ødem forenlig med en grad 2-skade. C: Koronalt T1-vektet MR-bilde som 

viser hypointenst ødem uten frakturlinje forenlig med en grad 3-skade. D: Koronalt T1-vektet MR-bilde som 

viser frakturlinje forenlig med en grad 4-skade. 

 

T2-vektede koronale MR-bilder: 

       
Bildene er tatt fra Steele et al. (67) 

A B C 
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A: Isolert benødem på kompresjonssiden uten tydelig 

frakturlinje. 
B: Kortikal fraktur på kompresjonssiden med < 50% 

av lårhalsen involvert, og omkringliggende benødem 

med høy signalintensitet. 

C: Benødem anterolateralt ved caput-collum-

overgangen på tensjonssiden, med høy 

signalintensitet. 

D: Høyresidig SFCF med en frakturlinje på 

kompresjonssiden, og økt mengde væske rundt 

hofteleddet på samme side. 

 

Røntgenbilde av SFCF på tensjonssiden, grad 4: 

Bildet er tatt fra Bahr et al. (68) 
 

MR kan avgjøre alvorlighetsgrad, gir viktig prognostisk informasjon og er ofte nyttig for å 

skille stressfraktur fra patologisk fraktur. På MR kan man se om skaden sitter i benvevet, 

brusk eller bløtvev, og dermed skille fra differensialdiagnoser. Pasienten påføres ikke 

ioniserende stråling, sammenlignet med scintigrafi og CT. MR er derimot kostbart og 

tidskrevende, men sistnevnte er som regel ikke et problem i denne sammenhengen i og med at 

skaden ikke er akutt. Alle funn på MR behøver ikke være forenlige med klinikken, så man må 

se dette i sammenheng. Man kan også ha en utøver med stressreaksjon/-fraktur på MR, men 

uten symptomer. Det er vanlig å klassifisere SFCF etter lokalisasjon funnet på MR. De 

vanligste klassifiseringsmodellene er Devas, Blickenstaff og Morris, og Fullerton.(1, 10, 11) 

Førstnevnte skiller mellom type 1; fraktur på kompresjonssiden (inferomedialt på CF), og 

type 2 som går på tvers gjennom lårhalsen. Blickenstaff og Morris skiller mellom type 1; hvor 

det er en periostreaksjon (callus) og ingen frakturlinje, type 2; hvor det er en transversal 

frakturlinje i collum eller calcar femoris og ingen dislokasjon, type 3; hvor det er en dislokert 

D 

D 

D 
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fraktur. Fullerton inkorporerer de to nevnte klassifiseringsmodellene, og skiller mellom 3 

typer; fraktur på tensjonssiden (superolateralt på CF) (type 1), fraktur på kompresjonssiden 

(inferomedialt  på CF) (type 2) og komplett/dislokert fraktur (type 3). Fullerton egner seg 

godt forhold til å skille alvorlighetsgrad og prognose. Type 1 kan bli dislokert uten 

behandling, mens type 2 har bedre prognose og er mer biomekanisk stabil.  

 

 

 

 

Fullerton-klassifisering. Bildet er tatt 

fra: (69) 

 

Benscintigrafi er et alternativ til MR. Det er høysensitivt, men uspesifikt for å detektere 

stressfrakturer. Falske positive funn kan oppstå; tumorer eller infeksjoner viser økt 

benmetabolisme. Problemet blir å differensiere mellom akutte stressreaksjoner og 

stressfrakturer.(29, 70) Skaden vil fanges opp, til og med hos de med få dager med 

symptomer. Computertomotografi (CT) blir brukt som tillegg hvis skaden i benet er 

omfattende fordi da ser man anatomiske detaljer bedre. CT er god på skille en stressfraktur fra 

en stressbetinget reaksjon. Et minus er den ioniserende strålingen pasienten utsettes for. 

Pasientgruppen er ofte unge jenter i fertil alder, og det et poeng at man sparer 

reproduksjonsorganene for unødvendig og potensielt kreftfremkallende stråling. Et siste, men 

lite brukt alternativ ved stressfrakturer og stressreaksjoner, er ultralyd, som kan brukes til å 

stille eventuelle differensialdiagnoser. 

 

En radiologisk klassifisering som brukes en god del i dag, er en gradering stressfrakturer fra 

0-4.(7, 29, 71) Dette er nyttig for å kartlegge alvorligheten av skaden, for å planlegge videre 

tiltak og behandling, for å få prognostisk informasjon, og gir et mål på når en skadet utøver 

kan returnere til sporten sin. Det fins flere versjoner av denne (se tabell under) graderingen. 

Ved grad 0 er det ingen funn, og alt er normalt. Allerede ved grad 1 fanges det opp på MR 

med STIR-vektet sekvens, og litt på scintigrafi, men ikke røntgen. Ved grad 2 fanges det på 

opp på MR både med STIR- og T2-vektet sekvens, og er litt mer definert på scintigrafi. Ved 

grad 3 er både T1- og T2-vektede sekvenser positive på MR, og det fanges opp på scintigrafi, 

men det er ingen definert frakturlinje. Det er først her i utviklingen det kan fanges opp på 
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røntgen. Ved grad 4 er det funn både på røntgen, MR og benscintigrafi, og frakturlinjen er 

definert. Grad 4 deles ofte inn i a og b, hvor man ser en intrakortikal signalendring som er 

lineær – altså en mer eller mindre definert frakturlinje. I dagligtale betegnes grad 1, 2 og 3 

som en stressbetinget reaksjon, mens grad 4 betegnes som en stressfraktur. Under tabellen 

viser en illustrasjon av reaksjonene som skjer i benvevet ved de forskjellige gradene. 

 

 
Tabell er tatt fra Robertson et al. (7) 

 

 
Bildet er tatt fra Skalski et al. (72) 
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4.4 Behandling, oppfølging og prognose 

4.4.1 Behandling og oppfølging 

Hvis SFCF mistenkes klinisk eller er bekreftet via bildediagnostikk, er tidlig behandling 

viktig for å redusere smertene, starte tilheling og forhindre videre skade. Jo tidligere skaden 

oppdages og behandles, desto raskere er pasienten tilbake i full trening.(73, 74) Det er 

indikasjon for konsultasjon hos ortoped hvis røntgen eller MR viser stressfraktur på 

tensjonssiden av lårhalsen. Hvis frakturen er dislokert er det viktig at pasienten får 

øyeblikkelig hjelp. Hvis det påvises stressfraktur på kompresjonssiden skal pasienten starte 

avlastning med krykker og bli evaluert av en ortoped eller idrettsmedisiner innen 72 timer. 

Noen vil ønske bruke smertelindrende medikamenter mot smertene i startfasen. NSAIDS kan 

forsinke tilhelingen av frakturer, men dette er ikke påvist ved stressfrakturer.(75) 

Smertelindrende medikamenter bør ikke brukes videre i rehabiliteringen, fordi man da skal 

kunne kjenne etter om smertene er tilstede. Konservativ behandling er anbefalt for lavrisiko 

stressfrakturer, men kirurgisk behandling er nødvendig ved høyrisiko stressfrakturer. Ved 

kirurgisk behandling er rehabiliteringstiden lengre. 

 

Hvor stressfrakturen sitter har stor betydning for behandling og prognose.(7, 47, 73, 74) Sitter 

skaden på tensjonssiden ses den på som akutt fordi blodforsyningen til femurhodet risikerer å 

bli forstyrret. Hvis frakturen er ute av stilling vil man operere raskt, og utføre en åpen 

reduksjon og fiksere benet internt med implantater. Etter operasjon må pasienten gå med 

krykker i 6-8 uker, og deretter gå med en ortose i 6 uker. Er frakturen inkomplett og ikke 

dislokert, trengs ikke kirurgisk behandling, kun avlastning i form av krykker. For 

idrettsutøvere som ønsker å komme raskest mulig tilbake tilbys det noen ganger kirurgisk 

behandling av inkomplette frakturer, med informasjon om risikoene ved operasjon. Sitter 

stressfrakturen på kompresjonsfraktur av lårhalsen behandles den vanligvis konservativt. 

Likevel vil noen ortopeder anbefale operativ behandling om frakturlinjen går gjennom mer 

enn 50 % av lårhalsen, eller om den er dislokert. Den konservative behandling går ut på 

vektavlastning. Man bør gå med krykker i 2 uker, deretter teste om det er smerter ved 

belastning, og hvis smerter 2 uker til med krykker. Etter totalt 4-6 uker med krykker, kan man 

gradvis belaste igjen, gitt at smertene er borte. Ved en lettere stressbelastede reaksjoner 

trenger man kun bruke krykker om det er smertefullt å gå, men likevel ikke belaste for mye i 

en periode. Treningen som igangsettes bør ikke være for belastende. Pasienten kan starte med 

f.eks. sykling, svømming eller aquajogging, hvis dette er smertefritt. Det kan være lurt å ta 
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flere røntgenbilder fra uke 4 (ut i behandlingen) for å følge utviklingen og eventuelle 

komplikasjoner. Pasienten bør vente totalt 8-12 uker før gradvis retur til sporten sin eller 

annen større belastning. Belastningen på stressfraktur-stedet må reduseres slik at smertene 

forsvinner, og for å få i gang benremodelleringen og tilhelingen. Det er viktig med reduksjon 

av den tidligere aktiviteten. Idrettsutøvere vil ty til alternative treningsmetoder for å 

opprettholde den fysiske formen. Ved tilbakeføring av aktivitet må dette skje gradvis, og kun 

gjøres hvis det foregår smertefritt. Rehabiliterende trening er essensielt for å oppnå optimal 

biomekanikk og styrke. Det blir som en del av den alternative treningen både tidlig og senere 

i behandlingsforløpet. Prinsippet ved rehabiliteringen er gradvis beskyttende trening som 

tillater adekvat bentilheling, samtidig som man trener kondisjon, muskulær styrke og 

fleksibilitet. 

 

Det er flere risikofaktorer som kan gjøres noe med for å bedre tilhelingen av og forhindre nye 

stressfrakturer og stressreaksjoner. Det er viktig med tilstrekkelig næring for at skaden skal 

gro, inkludert kalsium og vitamin D. Har pasienten amenoré bør man følge med på at 

menstruasjonen kommer tilbake, i og med at dette er et tegn på lave østrogennivåer.  Har 

pasienten en spiseforstyrrelse er dette i selv noe som må tas tak i, ikke bare for den aktuelle 

skaden på skjelettet, men også med tanke på risiko for skade på andre organer. Dette området 

har blitt et viktig fokus innen norsk idrett i dag, med fokus på at helse går fremfor prestasjon. 

I 2008 ble organisasjonen «Sunn jenteidrett» stiftet, og fra 2016 med et mer kjønnsnøytralt 

navn; «Sunn idrett».(76) Deres visjon er å forebygge spiseforstyrrelser blant unge 

idrettsutøvere og spre kunnskap om idrettsernæring. Hos pasienter/utøvere som har hatt minst 

ett tretthetsbrudd er det ikke uvanlig å ta en bentetthetsmåling, for å avdekke benskjørhet eller 

redusert bentetthet. Satt stressfrakturen i trabekulært ben er dette absolutt indisert.(26) 

Benmineraliseringen av et definert område i skjelettet kan måles ved hjelp av DXA (dual x-

ray absorptiometry), kvantitiv computertomotografi (QCT) eller kvantitativ ultralyd.(77) 

WHOs diagnostiske klassifisering er basert på målinger med DXA, ved å bruke T-skår.(78) 

T-skåren regnes ut ved å trekke den gjennomsnittlige bentettheten hos befolkningen 

(referansepopulasjonen) fra pasientens bentetthet, og dele på standardavviket hos 

befolkningen. En T-score på -1 eller høyere er normalt, mens ved en verdi mellom -1 og -2.5 

regnes lavt (osteopeni). En T-skår på -2.5 eller lavere indikerer osteoporose.  Ønsker man å 

sammenligne bentettheten med samme kjønns- og alderspopulasjon (og etnisitet) brukes Z-

skår, som er antall standardavvik fra den gjennomsnittlige bentetthetsverdien. En normal Z-

skår er ansett -1 eller høyere. 
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Mange faktorer kan ha ført til at en pasient har fått en stressfraktur eller stressreaksjon, og 

som nevnt er det større sannsynlighet for vedkommende å utvikle skaden igjen. Derfor er det 

viktig å ta tak i disse faktorene; både aktivitetsnivået og omstendighetene rundt; løpeunderlag, 

skotøy og ikke minst variabilitet i treningen. De eventuelle muskulære svakhetene eller 

feilstillingene hos pasienter kan rettes opp i, gjennom spesifikk trening og spesialsko eller 

såler og lignende. Mye av oppfølgingen i ettertid av skaden handler om forebygging for å 

forhindre nye skader, samt bedre prognosen for den siste. 

 

Som nevnt er vitamin D og kalsium viktig for god benhelse, og tilskudd av disse etter påvist 

stressfraktur kan være gunstig for tilhelingen. Det har gjennom en studie fra 2008 vært 

undersøkt om bisfosfonater (BPP) kan brukes som medikamentell behandling ved 

stressfrakturer hos idrettsutøvere.(79) Bisfosfonater har vanligvis blitt brukt for å øke 

benmassen og redusere risikoen for frakturer hos postmenopausale kvinner med osteoporose. 

Medikamentene virker ved å hemme osteoklast-mediert benresorpsjon, slik at mindre ben 

brytes ned, og de supprimerer dermed remodelleringen av benvevet forbigående.  BPP kan på 

denne måten forhindre det initiale bentapet som skjer ved utviklingen av en 

stressfraktur/stressreaksjon. Når benvevet blir utsatt for mekanisk stress endres 

benremodelleringen; benresorpsjonen øker, og bendannelsen klarer ikke følge etter. Om man 

da klarer å bremse benresorpsjonen vil dette stagnere videre utvikling, og kanskje fremme 

tilhelingen, men BPP har ingen direkte effekt på osteoblastene. Betydning av bruk av BPP 

ved stressreaksjoner/stressfrakturer er ikke helt klart, men medisinene er likevel brukt i 

behandling hos enkelte utøvere med stressfrakturer. Har en utøver en stressfraktur og samtidig 

lav bentetthet, kan det indikasjonen for å bruke BPP i behandlingen være sterkere.(79) 

 

Det er viktig å ivareta utøverens helse før, underveis og etter en alvorlig idrettsskade. 

Informasjon om RED-S til utøverne, trenere og medlemmer i idrettsklubber generelt, kan 

bidra til å forhindre de helsemessige konsekvensene.(39) Det er viktig å oppdage utøvere som 

har eller har risiko for å ligge i energiunderskudd tidlig, for å forhindre RED-S. Det er mye 

stigma rundt spiseforstyrrelser, og mange utøvere gjemmer sine problemer. Hemmelighold 

kan også være en del av diagnosen. Det kan derfor være vanskelig å fange opp slike 

problemer tidlig, før større vektreduksjon eller uttalte helseproblemer, selv ved bruk av 

spørreskjemaer fordi disse baserer seg på om utøveren svarer ærlig på spørsmål. «RED-S 

Clinical Assesment Tool» (RED-S CAT) er et screening verktøy for RED-S og nyttig for å 
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avgjøre når utøveren kan returnere til idretten sin, men krever validering. Helseteamet for 

spiseforstyrrelser ved Olympiatoppen har laget retningslinjer for hvordan man skal møte 

feilernærte toppidrettsutøvere.(80) Disse omfatter både råd om terapeutiske tilnærminger og 

kriterier for konkurransenekt (se vedlegg 2). Termene «rødt lys» og «gult lys» blir brukt her, 

som hhv. betyr alltid konkurransenekt og skjerpede kriterier for å konkurrere. 

 

4.4.2 Resultat av behandling og prognose 

De uspesifikke symptomene ved en SFCF og SRCF gjør at diagnosen ofte stilles sent. Jo 

lengre skaden får utviklet seg, desto mer alvorlig blir den med tanke på lengde av behandling 

og komplikasjoner. Fullerton-klassifiseringen er en god indikator på prognosen. En 

inkomplett stressfraktur krever kun avlastning i noen uker, i og med at denne skaden klarer å 

tilhele seg selv gitt at andre hensyn tas og risikofaktorer reduseres. Er stressfrakturen mer 

eller mindre komplett, vil skaden være mindre biomekanisk stabil. Skaden er enda mer ustabil 

om den sitter på tensjonssiden av CF, i og med at tensjonskreftene ved belastning kan bidra til 

å trekke bruddstykkene fra hverandre. Graden av stressfrakturen kan være avgjørende for 

utfallet. Det er mye vanligere med komplikasjoner ved grad 2 og 3, enn 1. Dette er både fordi 

skaden i seg selv er mer ustabil ved grad 2 og 3, og fordi disse behandles operativt som i seg 

selv kan følge med postoperative komplikasjoner. Etter kirurgisk behandling av SFCF kan det 

oppstå infeksjon, avaskulær nekrose eller andre caput-collum-deformiteter. SFCF som ikke 

krever operativ behandling har generelt lite komplikasjoner, og men de kan oppstå. Den 

vanligste er dislokasjon. Det kan også skje at frakturen ikke vil gro, såkalt nonunion, eller 

man kan få en osteonekrose (avaskulær nekrose) av femurhodet, forkortning av lårhalsen, 

tidlig artrose eller økende frakturlinje. Grunnen til at osteonekrose kan oppstå, er forstyrret 

blodforsyning. Det bør tas et kontroll-MR 1-2 år etter skaden, for å utelukke 

senkomplikasjoner.(4) 

 

Jo mer omfattende en skade har vært, desto lengre blir rehabiliteringen og returen til 

«normal» aktivitet. For idrettsutøvere kan dette være kritisk, både med tanke på at trening og 

konkurranser går tapt, at de ofte kommer i dårligere fysisk form og at veien tilbake til 

utgangspunktet blir lengre. De skal helst opparbeide en styrke som gjør dem enda mer robuste 

mot å utvikle nye skader, men dette er ikke alltid like lett. For enkelte idrettsutøvere vil en 

komplisert stressfraktur føre til at de legger opp, fordi veien tilbake blir for lang å gå, og fordi 

mye av treningsarbeidet de har lagt ned virker forgjeves. Studier viser at dislokerte SFCF har 

lavere retur-rate enn ikke-dislokerte SFCF.(1) I og med at stressfrakturer på tensjonssiden av 
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lårhalsen er mer utsatt for dislokasjon, har disse skadene en dårligere prognose og er særlig 

kritiske å få hos idrettsutøvere som satser på høyt nivå. De som behandles konservativt, kan 

nesten utelukkende komme tilbake til idretten sin. I disse tilfellene, som hovedsakelig gjelder 

kompresjonsfrakturer, tar det gjennomsnittlig 14 uker fra skaden oppdages til de 

(eksempelvis) kan løpe igjen (kalles «returtid»).(14) Hvor lang tid dette tar er avhengig av 

hvilken grad SFCF de har og om de følger behandlingen som anbefalt. Grad 1-frakturer kan 

ha vesentlig kortere «retur-tid» enn grad 2 og 3, som er kommet lenger i utviklingen av 

skaden. Grad 4-frakturer er fullt utviklede stressfrakturer, hvor komplikasjoner lettere oppstår 

og behandling blir mer omfattende, som også gjenspeiles i lengre «retur-tid». For de som 

kommer seg tilbake til idretten etter stressfrakturer på tensjonsiden av CF, er tiden før 

returnering til sporten variabel; alt fra 3 til 12 mnd. Her spiller flere faktorer inn; graden av 

skaden, konservativ eller kirurgisk behandling og komplikasjoner. Det er viktig at returen til 

aktivitet ikke er smertefull, samtidig som at man skal skille mellom smerte og ubehag. 
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5 Diskusjon 
Stressfraktur i collum femoris er en uvanlig skade, som forekommer hos idrettsutøvere, 

primært løpere, og militærrekrutter. Når skades utvikles går den fra å være mindre til mer 

alvorlig. Skaden oppstår typisk ved endringer i trening i form økt mengde og høyere 

intensitet. Jenta fra kasuset la på et tidspunkt om treningen; hun løp flere kilometere i uka, og 

trente mindre variert. Et slikt økt mekanisk stress gir økt benremodellering, men uten 

tilstrekkelig hvile øker ikke bendannelsen i takt med benresorpsjonen, og mikrofrakturer i 

benvevet kan oppstå. Fortsetter den økte belastningen kan en stressreaksjon oppstå, og mer 

alvorlig; en stressfraktur. Symptomene ved skaden er ikke nødvendigvis avgjørende for hvor 

langt den har utviklet seg, men jo mer smertene er tilstede, desto lenger har den vanligvis 

kommet. Enkelte utøvere vil kanskje underrapportere smerter relatert til trening, for å kunne 

fortsette med idretten sin som tidligere. Bagatellisering og bortforklaringer er ikke ukjent når 

en idrettsutøver har vært utsatt for lite skader tidligere, i motsetning til en utøver som har hatt 

mye skader og kanskje er mer «sensitiv» for mulige skaderelaterte smerter. Dette var tilfellet 

hos i kasuset, hvor diagnosen ble stilt 2 måneder etter symptomene startet. Utøvere kan også 

undertrykke smerter, nærmest ubevisst, eller undervurdere dem; som «bare muskelvondt». 

Siden smertene oftest er diffuse, kan de være vanskelige å tolke. Smertene er ikke spesifikke 

for SFCF og SRCF, men må ses i et helhetlig bilde; tidligere belastning, tidligere skader, 

aktivitetsfaktorer, ernæring og generell helse. Det mest gunstige er å stille diagnosen tidlig. 

 

Ved mistanke om SFCF er det nødvendig å få tatt et røntgenbilde og MR-bilde for å stille 

diagnosen, for å avgjøre hvilken type stressfraktur som foreligger og for å kunne gradere 

skaden. Fullerton-klassifiseringen egner seg å bruke, både med tanke på prognose og valg av 

behandling. Det er også viktige å utelukke andre mer eller mindre alvorlige patologiske 

tilstander. Hvilke risikofaktorer og årsaker som kan ha forårsaket skaden er viktig å oppdage, 

slik at pasienten får god tilheling av skaden og kan forebygge nye skader. Utøverens helse bør 

også være fokus. Skaden kan bare være en liten del av sykdomsbildet. Det kan være 

utfordrende for utøveren å gjøre de riktige valgene under behandlingen. For eksempel å ligge 

i energioverskudd, samtidig som man ikke får trene som tidligere. Det trengs tett oppfølging 

hos helsevesenet, gjerne også med trenerapparat og familie. 

 

Tiden med avlastning ved SFCF bør følges, uten at utøveren «prøver seg frem» under denne 

perioden. De ukene som anbefales med krykker kan gjerne være et minimum, for å være på 
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den sikre siden. Selv om stressreaksjoner er mindre alvorlige enn stressfrakturer, vil mange 

behandle dem likt (om konservativ behandling er tilstrekkelig). Om skaden ikke vil gro, kan 

det hende at kirurgisk behandling blir nødvendig. Det vil være den primære behandlingen om 

stressfrakturen sitter på tensjonssiden av CF, eller om den er komplett. Det fins flere 

«standard» rehabiliteringsopplegg etter en stressfraktur/stressreaksjon, men det er ingen fasit. 

Behandling og opptrening bør være individtilpasset, og justeres underveis. Utøveren fra 

kasuset trappet løpinga gradvis opp etter skaden, og fikk etter hvert et større fokus på styrke 

av hofte- og leggmuskulatur, slik at hun ble sterk nok til at skjelettet ikke skulle utvikle nye 

skader. Ved trening etter påvist og behandlet skade, er det utøveren selv som må kjenne etter 

smertene, og si ifra. Det kan være en utfordring å skille smerte fra ubehag, etter man har 

avlastet fra den vanlige treningen en periode. Dette blir ene og alene utøverens ansvar, fordi 

det er de selv som kjenner etter. Alt det som gjøres etter SFCF- eller SRCF-diagnosen stilles 

kan bli avgjørende for prognosen. Det er også av vesentlig betydning om skaden var såpass 

alvorlig at den måtte behandling operativt, hvor komplikasjonsrisikoen er høyere. 

Idrettsutøvere som behandles konservativt har som regel en god prognose, og kan returnere til 

sporten sin. Prosessen kan ta lengre tid hvis behandling ikke blir fulgt, og om komplikasjoner 

har oppstått. 

 

Jo tidligere man stiller diagnosen SFCF, desto kortere blir behandlingstiden, og prognosen 

bedre. Hvilke tiltak kan gjøres for å oppdage denne skaden tidlig? Alle kan kjenne seg sliten 

etter fysisk aktivitet, og få smerter i ledd og muskler som følge av belastning. Dette er ofte 

bare kroppens svar på at den fungerer, og at den har jobbet litt ekstra. Idrettsutøvere er vant til 

å kjenne på smerten av melkesyre, og store mengder trening på kroppen, men hvor går 

grensen for om man er skadet? Oppstår smerter, som ikke forsvinner med det første, og som 

skiller seg ut fra stive muskler og ledd, er det lurt å undersøke nærmere. Et annet viktig poeng 

er; endring. Hvilke endringer er gjort i forkant av smertene? Har utøveren økt 

treningsmengden, skiftet løpesko eller kanskje ikke fått i seg litt mindre næring i det siste? 

Fanges dette opp, er det enklere å gjøre noe med. Det gir også erfaring om at noe kanskje 

mangler; for eksempel styrke, bevegelighet eller variabilitet i treningen. Forebyggende trening 

er vel så  viktig som primærtrening hos toppidrettsutøvere; for om man skadet får man ikke 

gjort jobben sin. Kroppen må tåle den treningen den gjennomgår, og med den kraften som 

lårhalsen utsettes for ved støtbelastende aktiviteter som løping, er det ikke rart den trenger 

styrke og beskyttelse rundt seg. 

 



	 33	

6 Litteraturliste 
1. Neubauer T, Brand J, Lidder S, Krawany M. Stress fractures of the femoral neck in 

runners: a review. Res Sports Med. 2016;24(3):185-99. 

2. Zuckerman JD. Current concepts - Hip fracture. N Engl J Med. 1996;334(23):1519-25. 

3. Parker M, Johansen A. Hip fracture. Bmj-Brit Med J. 2006;333(7557):27-30c. 

4. Pauyo T, Drager J, Albers A, Harvey EJ. Management of femoral neck fractures in the 

young patient: A critical analysis review. World J Orthop. 2014;5(3):204-17. 

5. Pentecost RL, Murray RA, Brindley HH. Fatigue, Insufficiency, and Pathologic Fractures. 

JAMA. 1964;187:1001-4. 

6. Johannessen T. Stressbrudd Norsk Elektronisk Legehåndbok2018 [updated Mars 06, 

2018. Available from: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/ortopedi/tilstander-

og-sykdommer/beinbrudd/stressbrudd/. 

7. Robertson GA, Wood AM. Lower limb stress fractures in sport: Optimising their 

management and outcome. World J Orthop. 2017;8(3):242-55. 

8. Konetsky M, Miller J, Tripp C. Femoral neck stress fracture. J Orthop Sports Phys Ther. 

2013;43(4):275. 

9. Deyle GD. The role of MRI in musculoskeletal practice: a clinical perspective. J Man 

Manip Ther. 2011;19(3):152-61. 

10. Cichy B, Roche SJ, Wozniak A. Atypical femoral neck stress fracture in a marathon 

runner: a case report and literature review. Ir J Med Sci. 2012;181(3):427-9. 

11. Biz C, Berizzi A, Crimi A, Marcato C, Trovarelli G, Ruggieri P. Management and 

treatment of femoral neck stress fractures in recreational runners: a report of four cases and 

review of the literature. Acta Biomed. 2017;88(4S):96-106. 

12. Coady CM, Micheli LJ. Stress fractures in the pediatric athlete. Clin Sports Med. 

1997;16(2):225-+. 

13. Houghton KM. Review for the generalist: evaluation of pediatric hip pain. Pediatr 

Rheumatol. 2009;7. 

14. Ramey LN, McInnis KC, Palmer WE. Femoral Neck Stress Fracture: Can MRI Grade 

Help Predict Return-to-Running Time? Am J Sports Med. 2016;44(8):2122-9. 

15. Egol KA, Koval KJ, Kummer F, Frankel VH. Stress fractures of the femoral neck. Clin 

Orthop Relat Res. 1998(348):72-8. 

16. Fonte H, Rodrigues-Pinto R. Femoral neck stress fracture in a young female recruit: case 

report. SICOT J. 2018;4:16. 



	 34	

17. Warden SJ, Burr DB, Brukner PD. Stress fractures: pathophysiology, epidemiology, and 

risk factors. Curr Osteoporos Rep. 2006;4(3):103-9. 

18. Astur DC, Zanatta F, Arliani GG, Moraes ER, Pochini Ade C, Ejnisman B. Stress 

fractures: definition, diagnosis and treatment. Rev Bras Ortop. 2016;51(1):3-10. 

19. Hayashi D, Jarraya M, Engebretsen L, M DC, F WR, Skaf A, et al. Epidemiology of 

imaging-detected bone stress injuries in athletes participating in the Rio de Janeiro 2016 Summer 

Olympics. Br J Sports Med. 2018;52(7):470-4. 

20. Boden BP, Osbahr DC. High-risk stress fractures: evaluation and treatment. J Am Acad 

Orthop Surg. 2000;8(6):344-53. 

21. Matheson GO, Clement DB, McKenzie DC, Taunton JE, Lloyd-Smith DR, MacIntyre JG. 

Stress fractures in athletes. A study of 320 cases. Am J Sports Med. 1987;15(1):46-58. 

22. Daffner RH, Pavlov H. Stress fractures: current concepts. AJR Am J Roentgenol. 

1992;159(2):245-52. 

23. Haverstock BD. Stress fractures of the foot and ankle. Clin Podiatr Med Surg. 

2001;18(2):273-84. 

24. Torstveit MK. Skjelettets adaptasjon til mekanisk belastning. Tidsskr Nor Laegeforen. 

2002;21(122):3. 

25. Holck P. lårhals Store medisinske leksikon2015 [updated 6. feb 2015. Available from: 

https://sml.snl.no/lårhals. 

26. Harrast MA, Colonno D. Stress fractures in runners. Clin Sports Med. 2010;29(3):399-

416. 

27. Carpintero P, Leon F, Zafra M, Serrano-Trenas JA, Roman M. Stress fractures of the 

femoral neck and coxa vara. Arch Orthop Trauma Surg. 2003;123(6):273-7. 

28. Niva MH, Kiuru MJ, Haataja R, Pihlajamaki HK. Fatigue injuries of the femur. J Bone 

Joint Surg Br. 2005;87(10):1385-90. 

29. Behrens SB, Deren ME, Matson A, Fadale PD, Monchik KO. Stress fractures of the pelvis 

and legs in athletes: a review. Sports Health. 2013;5(2):165-74. 

30. Bennell KL, Brukner PD. Epidemiology and site specificity of stress fractures. Clin Sports 

Med. 1997;16(2):179-+. 

31. Kelsey JL, Bachrach LK, Procter-Gray E, Nieves J, Greendale GA, Sowers M, et al. Risk 

factors for stress fracture among young female cross-country runners. Med Sci Sports Exerc. 

2007;39(9):1457-63. 

32. Changstrom BG, Brou L, Khodaee M, Braund C, Comstock RD. Epidemiology of Stress 

Fracture Injuries Among US High School Athletes, 2005-2006 Through 2012-2013. Am J Sports 

Med. 2015;43(1):26-33. 



	 35	

33. Bennell KL, Malcolm SA, Thomas SA, Wark JD, Brukner PD. The incidence and 

distribution of stress fractures in competitive track and field athletes. A twelve-month prospective 

study. Am J Sports Med. 1996;24(2):211-7. 

34. Krauss MR, Garvin NU, Boivin MR, Cowan DN. Excess Stress Fractures, 

Musculoskeletal Injuries, and Health Care Utilization Among Unfit and Overweight Female 

Army Trainees. Am J Sports Med. 2017;45(2):311-6. 

35. Gardner LI, Dziados JE, Jones BH, Brundage JF, Harris JM, Sullivan R, et al. Prevention 

of Lower-Extremity Stress-Fractures - a Controlled Trial of a Shock Absorbent Insole. Am J 

Public Health. 1988;78(12):1563-7. 

36. Skjodt H, Gallagher JA, Beresford JN, Couch M, Poser JW, Russell RG. Vitamin D 

metabolites regulate osteocalcin synthesis and proliferation of human bone cells in vitro. J 

Endocrinol. 1985;105(3):391-6. 

37. Tenforde AS, Sayres LC, Sainani KL, Fredericson M. Evaluating the Relationship of 

Calcium and Vitamin D in the Prevention of Stress Fracture Injuries in the Young Athlete: A 

Review of the Literature. Pm&R. 2010;2(10):945-9. 

38. Nordeng H. Kalsium Store medisinske leksikon2018 [updated 20. feb, 2018. Available 

from: https://sml.snl.no/kalsium. 

39. Mountjoy M, Sundgot-Borgen JK, Burke LM, Ackerman KE, Blauwet C, Constantini N, 

et al. IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. Br J 

Sports Med. 2018;52(11):687-97. 

40. Frostad S. Somatisk utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Tidsskr Nor 

Laegeforen. 2004;124(16):2121-5. 

41. Mohamad NV, Soelaiman IN, Chin KY. A concise review of testosterone and bone health. 

Clin Interv Aging. 2016;11:1317-24. 

42. Barrack MT, Gibbs JC, De Souza MJ, Williams NI, Nichols JF, Rauh MJ, et al. Higher 

Incidence of Bone Stress Injuries With Increasing Female Athlete Triad-Related Risk Factors A 

Prospective Multisite Study of Exercising Girls and Women. Am J Sports Med. 2014;42(4):949-

58. 

43. Knapik J, Montain SJ, McGraw S, Grier T, Ely M, Jones BH. Stress Fracture Risk Factors 

in Basic Combat Training. Int J Sports Med. 2012;33(11):940-6. 

44. Waterman BR, Gun B, Bader JO, Orr JD, Belmont PJ, Jr. Epidemiology of Lower 

Extremity Stress Fractures in the United States Military. Mil Med. 2016;181(10):1308-13. 

45. Waterman BR, Gun B, Bader JO, Orr JD, Belmont PJ. Epidemiology of Lower Extremity 

Stress Fractures in the United States Military. Mil Med. 2016;181(10):1308-13. 



	 36	

46. Horner NS, Khanduja V, MacDonald AE, Naendrup J, Simunovic N, Ayeni OR. Femoral 

neck fractures as a complication of hip arthroscopy: a systematic review. Oxford University Press. 

2017;4(1):9-17. 

47. Fullerton LR, Jr., Snowdy HA. Femoral neck stress fractures. Am J Sports Med. 

1988;16(4):365-77. 

48. Johansson C, Ekenman I, Tornkvist H, Eriksson E. Stress fractures of the femoral neck in 

athletes. The consequence of a delay in diagnosis. Am J Sports Med. 1990;18(5):524-8. 

49. Cvitanov BC, Despain S, Isaac V, Jinadasa S, Lindquist N, Turner H. Stress fractures 

2013 [Available from: http://hippaindiagnosis.weebly.com/stress-fractures.html. 

50. Nguyen JT, Peterson JS, Biswal S, Beaulieu CF, Fredericson M. Stress-related injuries 

around the lesser trochanter in long-distance runners. AJR Am J Roentgenol. 2008;190(6):1616-

20. 

51. Harris JD, Chahal J. Femoral Neck Stress Fractures. Oper Tech Sports Med. 

2015;23(3):241-7. 

52. Bennell KL, Malcolm SA, Thomas SA, Reid SJ, Brukner PD, Ebeling PR, et al. Risk 

factors for stress fractures in track and field athletes - A twelve-month prospective study. Am J 

Sports Med. 1996;24(6):810-8. 

53. Hreljac A. Etiology, prevention, and early intervention of overuse injuries in runners: a 

biomechanical perspective. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2005;16(3):651-67, vi. 

54. de Sa D, Holmich P, Phillips M, Heaven S, Simunovic N, Philippon MJ, et al. Athletic 

groin pain: a systematic review of surgical diagnoses, investigations and treatment. Br J Sports 

Med. 2016;50(19):1181-6. 

55. Paluska SA. An overview of hip injuries in running. Sports Med. 2005;35(11):991-1014. 

56. Rankin AT, Bleakley CM, Cullen M. Hip Joint Pathology as a Leading Cause of Groin 

Pain in the Sporting Population: A 6-Year Review of 894 Cases. Am J Sports Med. 

2015;43(7):1698-703. 

57. Bradshaw CJ, Bundy M, Falvey E. The diagnosis of longstanding groin pain: a 

prospective clinical cohort study. Br J Sports Med. 2008;42(10):851-4. 

58. Blankenbaker DG, De Smet AA. Hip Injuries in Athletes. Radiol Clin North Am. 

2010;48(6):1155-+. 

59. Anderson K, Strickland SM, Warren R. Hip and groin injuries in athletes. Am J Sports 

Med. 2001;29(4):521-33. 

60. Weir A, Brukner P, Delahunt E, Ekstrand J, Griffin D, Khan KM, et al. Doha agreement 

meeting on terminology and definitions in groin pain in athletes. Br J Sports Med. 

2015;49(12):768-74. 



	 37	

61. Agten CA, Sutter R, Buck FM, Pfirrmann CW. Hip Imaging in Athletes: Sports Imaging 

Series. Radiology. 2016;280(2):351-69. 

62. Jacobs JM, Cameron KL, Bojescul JA. Lower extremity stress fractures in the military. 

Clin Sports Med. 2014;33(4):591-613. 

63. Provencher MT, Baldwin AJ, Gorman JD, Gould MT, Shin AY. Atypical tensile-sided 

femoral neck stress fractures: the value of magnetic resonance imaging. Am J Sports Med. 

2004;32(6):1528-34. 

64. Wright AA, Hegedus EJ, Lenchik L, Kuhn KJ, Santiago L, Smoliga JM. Diagnostic 

Accuracy of Various Imaging Modalities for Suspected Lower Extremity Stress Fractures: A 

Systematic Review With Evidence-Based Recommendations for Clinical Practice. Am J Sports 

Med. 2016;44(1):255-63. 

65. Shin AY, Morin WD, Gorman JD, Jones SB, Lapinsky AS. The superiority of magnetic 

resonance imaging in differentiating the cause of hip pain in endurance athletes. Am J Sports 

Med. 1996;24(2):168-76. 

66. Stiris MG. Magnetisk resonanstomografi ved skjelett- og bløtdelstraumer. Tidsskr Nor 

Laegeforen. 2000;9(120):7. 

67. Steele CE, Cochran G, Renninger C, Deafenbaugh B, Kuhn KM. Femoral Neck Stress 

Fractures: MRI Risk Factors for Progression. J Bone Joint Surg Am. 2018;100(17):1496-502. 

68. Bahr R, Mæhlum S. Clinical guide to sports injuries. Champaign, IL: Human Kinetics; 

2004. 451 p. p. 

69. Malanga GA. Femoral neck fracture 2016 [updated 19. jan 2016. Available from: 

https://emedicine.medscape.com/article/86659-overview. 

70. Fullerton LR, Jr. Femoral neck stress fractures. Sports Med. 1990;9(3):192-7. 

71. Nattiv A, Kennedy G, Barrack MT, Abdelkerim A, Goolsby MA, Arends JC, et al. 

Correlation of MRI grading of bone stress injuries with clinical risk factors and return to play: a 5-

year prospective study in collegiate track and field athletes. Am J Sports Med. 2013;41(8):1930-

41. 

72. Skalski M. Fredericson MRI classification of medial tibial stress syndrome Radiopaedia 

[Available from: https://radiopaedia.org/cases/fredericson-mri-classification-of-medial-tibial-

stress-syndrome. 

73. Ivkovic A, Bojanic I, Pecina M. Stress fractures of the femoral shaft in athletes: a new 

treatment algorithm. Br J Sports Med. 2006;40(6):518-20. 

74. DeFranco MJ, Recht M, Schils J, Parker RD. Stress fractures of the femur in athletes. Clin 

Sports Med. 2006;25(1):89-+. 

75. Nonselective NSAIDs: Overview of adverse effects [Internet]. 2018. 



	 38	

76. Om sunn idrett - Visjon og hovedmål Sunn Idrett [Available from: 

http://www.sunnidrett.no/om-oss/visjon-og-hovedmal/. 

77. Johannessen T, Falch J. Beintetthetsmålinger Norsk Elektronisk Legehåndbok2014 

[updated 18. June 2014. Available from: https://legehandboka.no/handboken/parakliniske-

kapitler/bildediagnostikk/bildeundersokelser/ovrige/beintetthetsmalinger/. 

78. Lewiecki EM. Osteoporosis: Clinical Evaluation. In: De Groot LJ, Chrousos G, Dungan 

K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, et al., editors. Endotext. South Dartmouth 

(MA)2000. 

79. Shima Y, Engebretsen L, Iwasa J, Kitaoka K, Tomita K. Use of bisphosphonates for the 

treatment of stress fractures in athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;17(5):542-

50. 

80. Skårderud F, Fladvad T, Garthe I, Holmlund H, Engebretsen L. Den dårlige ernærte 

idrettsutøveren Olympiatoppen2012 [Available from: 

https://www.olympiatoppen.no/fagomraader/helse/aktuelt/media26745.media. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 39	

7 Vedlegg 
1: Treningsprogram 

Uke 1 Dag 1: 10 min (rolig) jogg 

Dag 2: 15 min jogg 

Dag 3: 20 min jogg 

 

Uke 2 Dag 1: 20 min jogg 

Dag 2: 10 x 1 min bakkeintervall, gå (ikke 

løpe) ned i pausene 

Dag 3: 25 min jogg 

 

Uke 3 Dag 1: 25 min jogg 

Dag 2: 6 x 2 min bakkeintervall, gå (ikke 

løpe) ned i pausene 

Dag 3: 30 min jogg 

 

Uke 4 Dag 1: 30 min jogg 

Dag 2: 15 x 1 min bakkeintervall, lett jogg 

ned i pausene 

Dag 3: 40 min jogg 

Dag 4: 35 min jogg 

 

Uke 5 Dag 1: 40 min jogg 

Dag 2: 8 x 2 min bakkeintervall, lett jogg 

ned i pausene 

Dag 3: 45 min jogg 

Dag 4: 12 x 60 sek flatt, pause 30 sek 

Dag 5: 50 min jogg 
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2: Den dårlige ernærte idrettsutøveren – retningslinjer for tiltak 

Overordnede retningslinjer  

- Helse kommer alltid før prestasjon. 

- Vurdering og ivaretakelse av helse skal innbefatte både fysisk og psykisk helse. Unge 

skal vurderes strengere enn eldre. 

- Beslutninger skal tas i team og i dialog med utøver og eventuelle andre, som familie 

og trenere. 

- Skriftlige avtaler bør utarbeides i vanskelige saker. 

- Tenk lengre enn bare utøveren. Hva er mulige konsekvenser for laget og 

idrettsmiljøet? 

- Vurderingen gjøres avhengig av fremgang eller manglende fremgang i forhold til den 

samlete medisinske tilstanden.  

 

Spesifiserte retningslinjer  

Trening og fysisk aktivitet: 

Det skal avtales tilpasset aktivitet, og dette gjelder både typer og intensitet. De aller yngste 

samarbeider ofte dårligst, ofte med minst selvinnsikt og dessverre med minst ærlighet om 

faktiske praksiser.  

Konkurransenekt: 

Selv om det ofte vil være vanskelige beslutninger, vil det tidvis være nødvendig å nekte en 

utøver å stille opp i konkurranser. Dette gjelder dels hensynet til utøverens egen helsetilstand, 

men det er også høyst relevant å vurdere hvordan eventuell deltakelse kan ha betydelige 

negative konsekvenser i miljøet. Dette gjelder selvfølgelig både mannlige og kvinnelige 

utøvere.  

Retningslinjer for konkurransenekt per januar 2012:  

- Alltid – ” Rødt lys” 

Hos personer, av begge kjønn, som tilfredsstiller de medisinske kriteriene for den 

psykiatriske lidelsen anorexia nervosa. Et diagnostisk tilleggskriterium for anoreksi er 
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i mange sammenhenger KMI mindre enn 17,5. Dette anbefales brukt. Dette begrunnes 

eksplisitt både med hensynet til utøverens samlete helse, til medutøverne og til det mer 

overordnete målet om en idrett fundert på sunne verdier. 

- Hos personer som har alvorlige somatiske komplikasjoner av undervekt/manglende 

energitilgjengelighet, eksempelvis i form av hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige 

elektrolyttforstyrrelser, betydelige vanndannelser (ødemer) i kroppen eller 

besvimelser.  

- Andre alvorlige spiseforstyrrelser. Restriksjoner kan også være aktuelle ved bulimia 

nervosa med et alvorlig symptombilde i form av hyppig oppkast og 

elektrolyttforstyrrelser. 

Eller minst tre av kriterier under det som nedenfor beskrives som ”gult lys”.  

Aktiv og helhetlig vurdering – ”Gult lys” 

- Hos kvinner: KMI under 18,5 og/eller fettprosent under 12%. 

- Hos menn: KMI under 18,5 og/eller fettprosent under 5% og lavt testosteron.  

- Amenore >= 6 måneder (3 måneder for utøvere under 18 år). 

- Redusert BMD (enten fra forrige måling, eller Z-score >=-1). 

- Somatiske komplikasjoner basert på medisinsk faglig vurdering. Eksempler er 

elektrolyttforstyrrelser og anemi. Ved tretthetsbrudd skal det alltid vurderes om 

det utøveren har hatt en lav energitilgjengelighet over tid. 

- Utøveren deltar ikke i samarbeid om behandling eller har ikke reell progresjon i 

behandlingen. 

- Utøvers adferd har en klar negativ effekt på andre, spesielt i laget. Det kan dreie 

seg om synlig restriktivt inntak av mat, lav vekt, sterkt fokus på slike forhold med 

mer. Et særlig dilemma er når utøvere over kortere eller lengre perioder faktisk 

presterer på et høyt nivå. 

- Utøver klarer ikke å komme i en situasjon med en positiv energibalanse over tid, 

responderer ikke på trening, er slapp, sliten og orker lite. 

- Idrettsaktivitetene fungerer som opprettholdende for spiseforstyrrelsen.  


