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ratulerer til ski-Norge med gode resultater denne vinteren både i langrenn, hopp og skiskyting. Anders Aukland ble den første nordmann siden Ole Ellefsæter i 1971 som vant
Vasaloppet. Kvinnene har fått sluppet til i skiflyging, og Anette Sagen har markert seg
både her og ved å vinne kvinnenes tysk-østerrikske hoppuke. De norske mannlige hopperne har
hatt fantastiske resultater både individuelt og som lag, spesielt med tanke på hva de presterte for
bare to sesonger siden. Det er også gledelig at V-stilen har bidratt til at hopperne ikke lenger
faller så stygt hvis de faller og at skadeomfanget er redusert, spesielt i skiflyging. I følge toppidrettssjef Bjørge Stensbøl har vi fortsatt ting å jobbe med, selv om vi går mot nok et toppår.
Stensbøl nevner spesielt Liv Grete Skjelbreid Poiree og Roar Ljøkelsøy som står fram som de
virkelige store, og han ser det som svært positivt at Norge hevder seg så godt i langrennssprint
– noe han tror vil bli mer og mer populært framover.
Grethe Myklebust og Thor Einar Andersen ble under høstkongressen i Stavanger tildelt Vitalprisene, og de presenterer sine arbeider i dette nummeret. Thor Einar Andersen tar for seg
spennende arbeider som omhandler videoanalyse av spillesituasjoner for å avdekke og beskrive
skademekanismer ved akutte skader og situasjoner med høy risiko for skade i fotball. Grethe
Myklebust fokuserer på hvordan vi skal forebygge fremre korsbåndskader i kvinnehåndball – og
konsekvensene ved å la være…
Under høstkongress la også Sosial- og helsedirektoratet fram rapporten "Mat og prestasjon
– kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere", og Christine Helle gir oss et sammendrag av innholdet i rapporten. Alle som arbeider med idrettsmedisinske problemstillinger blant idrettsutøvere anbefales å lese hele rapporten.
Videre i dette nummeret presenterer Ingunn R. Kirkeby i sin artikkel en oversikt som omhandler
hodeskader i idrett, med fokus på hjernerystelse, og hvordan disse bør undersøkes og håndteres.
I artikkelen til Anders Solheim presenteres de nye dopingbestemmelser. Hensikten med det nye
regelverket er å styrke kampen mot doping, og regelverket får store konsekvenser for utøvere,
trenere, ledere og helsepersonell. Som følge av det nye internasjonale regelverket (World
Anti-Doping Code) blir Norges idrettsforbund og Olympiske komité’s lov endret. Den nye loven
trår i kraft 1. juni 2004. Idrettsleger og annet medisinsk støttepersonell må være klar over at
medvirking til doping vil kunne sanksjoneres i henhold til NIF’s nye lov. Det betyr at idrettsleger
og annet støttepersonell må sette seg godt inn i dopinglisten og fritaksreglene, og ikke gi utøvere
legemidler uten å sjekke dopinglisten.
God påske og god lesning!
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akker for tilliten ved å bli valgt til ny
leder i NIMF. Vil samtidig takke Anders
Walløe for fin innsats som styremedlem og leder i foreningen i en årrekke og
Cecilie Piene Schrøder og Agneta Vikman for
NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING
deres innsats i styret. De nye styremedlemmene ønskes også velkommen. Vi har konstituert styret på vårt første styremøte på GarJon Olav Drogset
dermoen.OveTalsnes ble ny sekretær og Knut
leder NIMF
Fjeldsgaard ble ny kasserer.
Jeg vil også gratulere Kongresskomiteen i Stavanger med en flott kongress. Oddvar Skramstad
og medarbeidere hadde lagt ned et stort arbeide for å få til en faglig og sosialt topp arrangement.Vi gleder oss allerede til fortsettelsen i Harstad 4.-7. november med en Nordnorsk vinkling av arrangementet. Det må bli moro, så sett av dagene allerede nå. Idrettsmedisinen i NordNorge vil kunne få flere utfordringer dersom Vinter-OL i 2014 blir lagt til Tromsø.Vi vet fra OL
på Lillehammer at dette vil måtte involvere mange idrettsmedisinere og det er en svært morsom utfordring vi eventuelt kan glede oss til.
Det er med stor glede vi har mottatt beskjeden om at Johan Mühlegg er blitt fratatt gullmedaljene fra OL i Salt Lake City. Rettferdigheten seiret selv om det tok nesten to år før avgjørelsen
ble tatt. Det er selvsagt også hyggelig og føles riktig at Frode Estil og Thomas Alsgaard ikke bare
blir de moralske vinnerne, men også de reelle vinnerne. All honnør til de som har engasjert
seg i antidoping arbeidet. Dette er et vedtak som vil kunne være med å bedre toppidrettens
anseelse framover; og det tror jeg trengs.
Det oppfordres til å delta på kongresser framover. Spesielt vil jeg oppfordre så mange som
mulig til å delta på Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports i Stockholm 25.27. mars 2004. Det legges opp til et svært spennende faglig program som kan studeres på
www.svenskidrottsmedicin.se. ESSKA i Athen 5.-8. mai og American College of Sports Medicine i Indianapolis 2.-4. juni er heller ikke å forakte. Meld dere på!

M

ange idrettslag har brent seg kraftig på
å inntektsføre og bruke av inntekter
som er tuftet mer på ønsker enn
realiteter. Når man heller ikke underveis evner
NFFs
å justere aktiviteten ut fra den økonomiske
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI
virkeligheten, må det gå galt. Så fikk vi da oppleve at også NIF/NOK har brent seg på denne
klassiske feilen. Hvilke konsekvenser dette vil få
for idretten er det ingen i øyeblikket som har
Bjørn Fossan
oversikt over.
leder FFI
Det siste året har vi opplevd at flere forbund
har kuttet betydelig i sin idrettsmedisinske aktivitet. Idrettsmedisin og idrettsfysioterapi har lett
for å bli salderingsposter når man skal kutte utgifter. Dessverre forsvinner da også mange av de
skade- og sykdomsforebyggende rutinene som er innarbeidet i et lag, og forekomsten av
sykdom og skader øker ofte svært raskt. Da blir det gjerne et krav å få helseteamene sterkere
på banen igjen.
I den vanskelige økonomiske situasjonen som nå har oppstått vil det være spesielt viktig å få
forståelse for at ikke utøvernes helse bør bli salderingspost nummer én nok en gang. For at dette
ikke skal skje er det også viktig at det arbeidet vi utfører for lag og forbund fortsatt holder en
høy faglig standard. Av den grunn ønsker vi at stadig flere av dere skal oppfylle kravene til å bli
FFI autoriserte idrettsfysioterapeuter. Denne autorisasjonen vil bli et krav for å arbeide for
landslag og OL-team. Men enda viktigere er det at utdannelsen er med på å sikre den enkelte
fysioterapeut og ikke minst utøverne både kunnskap og trygghet. På vår side vil vi i styret
fortsette å jobbe for å bedre utdanningstilbud og rammebetingelser for det idrettsfysioterapeutiske arbeidet. Blant annet vil vi nå forsøke å blåse liv i Forskningsrådet vårt igjen. Vi vil utlyse
kurs hvor dere kan lære å lese faglige artikler mer kritisk. Rådet skal også kunne hjelpe dere med
å starte opp prosjekter og pilotundersøkelser eller være til hjelp ved å søke om midler etc. Man
behøver ikke starte på en doktorgrad for å søke hjelp. Her kan dere også få enkle råd om hvordan dere kan kvalitetskontrollere egen praksis på en systematisk måte.
For tiden jobber vi med seminarstrukturen vår. Vi hadde sviktende deltakelse på vinterseminaret
på Kvitfjell. De som var til stede fikk nok med seg nyttig og praktisk kunnskap om hvordan vi også
ut fra smerten kan håndtere pasientene forskjellig. I tillegg var den sosiale faktoren som vanlig
meget høy. Likevel ønsker vi i størst mulig grad å arrangere kurs flere av dere ser som nyttige.
Derfor trenger vi også innspill. Tips oss om emner, arrangørsteder og ikke minst om andre
måter vi kan legge opp seminarene på, og bruk gjerne nettsidene våre til dette.
Til slutt ønsker jeg dere en riktig god og aktiv vår. Pass på egen helse og hold dere i form med
trivselsaktiviteter!
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Hodeskader i idrett
– med fokus på hjernerystelse
AV INGUNN R. RISE KIRKEBY
NEVROKIRURGISK AVDELING, RIKSHOSPITALET

Hodeskader innen idrett har fått økende
oppmerksomhet de siste tiårene. Det
diskuteres hvordan man skal håndtere
idrettsutøvere med hjernerystelse. Anbefalinger og retningslinjer for tidspunkt
for gjenopptakelse av idrett for utøvere
med hjernerystelse har endret seg nesten
årlig. Leger, fysioterapeuter og andre
(trenere, lagledere, "rådgivere") som har
ansvar for skadete utøvere bør vite at
anbefalingene som gis i stor grad er
basert på de ulike vitenskapelige miljøers
preferanser og erfaring og i mindre grad
på vitenskapelig dokumentasjon.
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Det som man i fagmiljøene imidlertid
"alltid" har vært enige om, er at en idrettsutøver med hjernerystelse ikke skal gjenoppta
idretten før han eller hun er symptomfri
både i hvile og ved aktivitet.Hvor lenge man
skal ha vært symptomfri er gjenstand for
diskusjon ut i fra alvorlighetsgraden av
hjernerystelsen og hvorfor man mener at
gjenopptakelse er uheldig. I praksis vil langt
de fleste anbefalingene ende opp med minst
en ukes symptomfrihet før man på ny kan
delta i idretten for fullt; dette gjelder også
anbefalingene fra Konsensuskonferansen i
Wien i 2001 som vil bli referert her.

Forekomst
Hodeskader er en viktig årsak til alvorlig
funksjonshemming etter skader ved
idrettsaktivitet. Hodeskader hos idrettsutøvere omfatter alt fra alvorlige skader
som kan medføre stor sykelighet eller
dødsfall, til minimale og lette hodeskader
med forbigående forandringer i bevissthet eller kognitive funksjoner. De fleste
hodeskadene innen idrett gir ikke
bevissthetstap.De alvorlige hodeskadene
er sjeldnere innen idrett, og omfatter
blant annet epidurale og subdurale
hematomer og hjernekontusjon. Hodeskadene utgjør mellom 2% og 15% av alle
idrettsskader. Det er flest hodeskader i
aldersgruppen 10 til 30 år.
Idrettsutøvere underrapporterer hodeskader – av frykt for å svikte laget,
for å unngå å bli oppfattet som svake,
eller av frykt for ikke å få spille neste
kamp. Det er således viktig at helsepersonell tar hodeskader alvorlig. Blant
danske eliteutøvere i ishockey ble bare
8% av de som fikk hodeskader, tatt hånd
om av lege, mot 72% av dem med
kneskader. I amerikansk fotball pådrar
årlig 100-200.000 utøvere seg en hodeskade. Det er minst 300.000 idrettsrelaterte hjernerystelser per år i USA.
I den svenske eliteserien i ishockey
får over 20% av spillerne en hodeskade
i løpet av karrieren. Ridning er den
idretten hvor utøverne hyppigst skader
hodet når det først oppstår en skadesituasjon; over 90% av rideskadene involverer hodet. En fotball sparket med
full kraft kan oppnå en hastighet på
120 km/t. I fotball skjer hodeskader
imidlertid oftest etter støt av hode mot
hode, hode mot albue/kne og hode mot
målstenger.
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å sikre seg komparentopplysninger – både
om skademekanismen og eventuelle nevrologiske utfall. Man må så langt det er mulig,
få informasjon om hvordan skaden skjedde
– om det var stor energi i traumet. Ved
hjernerystelse er imidlertid ofte traumet så
lite at det går ubemerket hen.Medspillernes
observasjon av utøveren som surrete og
ukonsentrert kan da gi korrekt diagnose.

Foto: Steinar Sulheim

Typiske symptomer, inklusive kognitive
forstyrrelseer, hos en med hjernerystelse:
• hodepine
• svimmelhet
• kvalme/oppkast
• balanseproblemer
• føler seg utslått
• synsforstyrrelser med stjerner i synsfeltet
eller dobbeltsyn
• øresus
• forvirret
• hukommelsestap
• usikker på tid, sted og situasjon
Definisjon av hjernerystelse
Definisjonen av hjernerystelse har variert
gjennom tidene. Tidligere var mange av
den oppfatning at bevissthetstap var et
nødvendig kriterium for å få diagnosen,
mens senere definisjoner ikke "krever"
dette. I utgangspunktet vil et lett hodetraume uten stor energi kunne gi en lett
hjernerystelse, mens et noe kraftigere
traume ofte, men ikke nødvendigvis, fører
til en mer alvorlig hodeskade. Inntil nylig
var den mest brukte definisjonen utarbeidet av "Congress of Neurological
Surgeons": "Hjernerystelse er et klinisk
syndrom karakterisert av en umiddelbar og
forbigående posttraumatisk forstyrrelse av
nevrologiske funksjoner så som endringer i
bevissthet, forstyrrelse av syn eller balanse
på bakgrunn av mekaniske krefter."
Den såkalte konsensusgruppen som
samlet seg i Wien i 2001 kom fram til et
forslag til en ny definisjon på hjernerystelse
hvor følgende hovedpunkter inngår i
definisjonen:
1) Hjernerystelse kan forårsakes av et
direkte slag mot hodet, eller mot et
annet sted på kroppen hvor man får en
forplantning av kreftene opp mot
hodet.
2) Hjernerystelse resulterer i en umiddelbar og kortvarig forstyrrelse av nevrologiske funksjoner.
3) Hjernerystelse kan resultere i nevropatologisk forandringer; men i hovedsak reflekterer de akutte kliniske
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symptomene heller en funksjonell enn
en strukturell skade.
4) Hjernerystelse kan resultere i graderte
kliniske syndromer som innbefatter
eller ikke innbefatter tap av bevissthet.
Bedringen fra de kliniske og kognitive
symptomene er typisk sekvensielt og
stereotypt.
5) Hjernerystelse har i prinsippet normal
nevroradiologisk undersøkelse, dvs. CT
og MR av hodet er normal.
Undersøkelse på sidelinjen
Undersøkelse av utøveren på sidelinjen
med nevrologisk vurdering inklusive testing
av mental status er viktig for nøyaktig
diagnose og for å ha et best mulig
utgangspunkt i den videre oppfølging av
utøveren. Det er etter hvert blitt populært
med nevropsykologisk testing av utøvere
ved hjelp av internettbasert tilgjengelige
testbatterier. Dette krever imidlertid at
utøverne er testet også før de blir skadet
slik at man har en normalprofil å teste mot.
En test i Norge koster for tiden flere
hundre kroner. Disse begrensningene gjør
at det sannsynligvis vil være landslag og
andre toppidrettsutøvere med et godt
idrettsmedisinsk apparat rundt seg som
kan gjennomføre dette.
Symptomer og tegn ved
hjernerystelse
En hodeskadet utøver husker ikke nødvendigvis hva som skjedde, og det er viktig

Ved klinisk undersøkelse finner en gjerne
noe av følgende:
• bevissthetstap/endret bevissthet
• dårlig balanse
• nedsatt koordinasjon
• sen til å svare på spørsmål
• hukommelsesproblemer; stiller det
samme spørsmålet om igjen og om igjen
• ukonsentrert/lett å distrahere
• emosjonell inkontinens (emosjonene
står ikke i forhold til situasjonen)
• personlighetsforandringer
• inadekvat oppførsel i spillesituasjonen,
løper f. eks. i feil retning
Tabell 1. Glasgow Coma Scale (3-15).
Respons

Skåre

Åpner øynene
- spontant
- på tiltale
- ved smerte
- ikke

4
3
2
1

Svarer
- orientert
- med setninger
- med ord
- med lyder
- ikke

5
4
3
2
1

Beveger seg
- på oppfordring
- lokaliserende
- med fleksjon
- med svak fleksjon
- med ekstensjon
- ikke

6
5
4
3
2
1
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Håndtering av utøvere med hjernerystelse
Det overordnede mål i den akutte håndteringen av hodeskadepasienter er å avsløre behandlingskrevende intrakraniale lesjoner
så tidlig som mulig, og å hindre dødsfall. I tillegg er det et mål å
hindre gjentatte hodeskader som kan gi kumulativ hjerneskade med
neuropsykologiske utfall.
Hjernerystelse tilhører i utgangspunktet gruppen av de
letteste hodeskadene og vil ofte ha en Glasgow Coma Scale
på 14-15 (tabell 1). Mange opplever det som vanskelig å avgjøre
hvorvidt en utøver med lett hodeskade skal innlegges på/
henvises til sykehus for CT-undersøkelse og observasjon.
Det er utarbeidet skandinaviske retningslinjer for håndtering
av minimale, lette og moderate hodeskader. Retningslinjene baserer seg blant annet på en inndeling av hodeskader
etter Glasgow Coma Scale-skåre (tabell 1). Følgende retningslinjer gis:
1. Pasienter med minimal hodeskade (intet bevissthetstap og Glasgow Coma Scale-skåre på 15) håndteres med klinisk vurdering,
og behøver ikke sykehusinnleggelse eller CT-undersøkelse.
2. Pasienter med lett hodeskade (bevissthetstap og Glasgow
Coma Scale-skåre på 14-15) anbefales undersøkt med CT.Hvis
denne er normal, kan pasienten utskrives fra sykehuset med
skriftlig instruksjon for videre oppfølging.
3. Alle pasienter med såkalt moderat hodeskade (Glasgow Coma
Scale-skåre på 9-13) skal gjennomgå CT-undersøkelse og legges inn til observasjon.
Spesifikke råd i forhold til en utøver med hjernerystelse
- akutt håndtering
Når en utøver viser symptomer eller tegn på hjernerystelse
anbefales følgende i henhold til konsensusrapporten fra Wien:
1) Utøveren tillates ikke å gjenoppta den aktuelle kamp eller
aktivitet
2) Utøveren må ikke overlates til seg selv, han eller hun må
observeres og gjentatte vurderinger med tanke på klinisk
forverring er essensielt
3) Utøveren skal vurderes medisinsk etter skaden
4) Gjenopptakelse av idretten må være en medisinsk overvåket
gradvis prosess
En utøver med symptomer skal ikke gjenoppta spillet. Når man
er i tvil "Sit them out!"
Senere håndtering, rehabilitering og gjenopptakelse av idretten
For å sikre en optimal håndtering av den skadete samt en trygg
og suksessfull gjenopptakelse av idretten, anbefales det å følge en
strukturert og "overvåket" rehabiliteringsprotokoll.
Et viktig prinsipp, som det er full enighet om, er at utøveren
må være helt uten symptomer og ha en normal nevrologisk
status inklusive kognitiv evaluering før man starter med rehabiliteringsprogrammet. Av dette følger det at jo lenger symptomene
varer, jo lenger tid vil utøveren være satt ut av spill. Gradvis vil så
utøveren gå fremover i rehabiliteringsprogrammet med aktivitet
med økende varighet og intensitet.
Konsensusgruppen anbefaler følgende protokoll før gjenopptakelse av idretten:
I Ingen trening, komplett hvile. Når asymptomatisk gå til nivå II
i protokollen
II Lett aerob trening så som gange eller ergometersykling
IDRETTSMEDISIN 1•2004

Har du verktøy til å lage profesjonelt
øvelsesprogram og treningsdagbok ?

Velg PhysioTools verdens største leverandør av
øvelsesbibiliotek for fysioterapeuter.
Lag profesjonelt øvelsesprogram
og treningsdagbok på 1-2-3 !
1. Select - Velg øvelser
2. Edit - Redigér og tilpass øvelsene
3. Print - Skriv ut øvelsesprogrammet

!
t
e
h
Ny
PhysioTools
RG Moduler
Alle modulene har oversiktlige illustrasjoner,
redigerbar tekst og mulighet for å lage
egne protokoller.
Eksempler på populære moduler:
TerapiMaster Praxis 2
Generelle øvelser
Medisinsk treningsterapi
Theraband øvelser
Dynamisk stab. lumbal columna

kr 3 190,kr 2 590,kr 1 350,kr 1 350,kr 1 350,-

Alle priser er inkl. mva.

For bestilling: Tel 37 05 97 70
eller e-post: terapimaster@nordiskterapi.no

w w w. t e r a p i m a s t e r. c o m
Forhandler også av:
Programvareforlaget, tlf: 22 62 72 40
FysioPartner, tlf: 23 05 11 60
Tonus, tlf: 55 13 70 30
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III Idrettsspesifikk trening, for eksempel skøytegåing i ishockey
eller løping i fotball
IV Ikkekontakt trening i relevant idrett
V Fullkontakt trening i aktuell idrett etter medisinsk klarering
VI Forsøke seg i kamp
Hvert nivå i protokollen tar minimum en dag. Dersom man får
symptomer fra hjernerystelsen må man stoppe og gå tilbake til
forrige asymptomatiske nivå og vente 24 timer før man forsøker
seg på dette.
Hvordan forhindre nye hodeskader
Hvorvidt en utøver med hjernerystelse har økt risiko for å pådra
seg en ny, er omdiskutert, men opptil fire ganger økt risiko er
beskrevet. Det er viktig ikke bare å forebygge gjentatte hodeskader,
men også hindre den primære. Ved ikke å delta i idrett når man har
symptomer etter en tidligere hodeskade vil man sannsynligvis
redusere sjansen for å pådra seg en ny.
I tillegg er det viktig med trening for å styrke halsens muskulatur,
slik at man er sterkest mulig når hodet blir truffet av en gjenstand
eller ved fall. Opptrening av hurtighet, kondisjon og styrke samt koordinasjon og oppmerksomhet vil kunne bidra til at komplekse situasjoner tolkes korrekt og man i forkant kan "se" en potensielt skadefrembringende situasjon og unngå den.
Endring i utstyr og sikring av løse gjenstander vil kunne redusere

Verdensnyhet
innen
rehabilitering

forekomsten av hodeskader. Fotballmål må sikres slik at de ikke kan
falle fremover.Regler som forbyr albueslag mot hodet må overholdes
eller eventuelt innføres. Hjelmer, ansiktsvisir og beskyttelsesbriller vil
i noen idretter kunne redusere forekomsten av hodeskader,
skallefrakturer, ansikts- og øyeskader. I USA har regelendringer ført
til en klar nedgang i antall fatale hode- og nakkeskader i amerikansk
fotball. Reglene innenfor de enkelte idretter når det gjelder utstyr
som forhindrer skader, bør følges nøye.
Konklusjon
En utøver som pådrar seg en hjernerystelse må tas ut av den aktuelle kamp eller aktivitet og overvåkes. Vedkommende anbefales å
være symptomfri før rehabiliteringen tilbake til idretten oppstartes.
Det er generell enighet om at en rehabilitering etter en strukturert
protokoll bør ta minst seks dager. Således vil en utøver som har pådratt seg hjernerystelse tidligst kunne være tilbake i full aktivitet etter en uke.
Referanser
1. Aubry M et al. Summary and agreement statement of the first
International Conference on Concussion in Sport,Vienna 2001.
Br J Sports Medicine 2002: 36: 6-10.
2. Ingebrigtsen T et al. Scandinavian guidelines for management
of minimal, mild and moderate head injuries. Tidsskr Nor
Lægeforen 2000: 120: 1985-90.

Radiant

Kontakt Norsk Fitness Handel.
Telefon: 22 96 10 50
E-post: nfh@nfhandel.no
Internett: www.nfhandel.no
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V-stilen fører til færre ulykker
- 80 prosent færre skader i hoppsporten
V-stilen har bidratt til at hopperne ikke lenger faller så stygt hvis de faller. Skadeomfanget er
sterkt redusert i hopping de siste årene, ikke minst i skiflyvning.
Takk til Boklöv
Da den omstridte svensken Jan Boklöv som den første hoppet
ut med skiene i V-form og slo igjennom for alvor vinteren 1987/88,
visste han ikke at han skulle bidra til en sikrere sport. Men det
har "Villmannen fra Koskullskulle" gjort.
- Internasjonalt er skadeomfanget redusert med 80 prosent.
Det var omtrent 1000 skader årlig i FIS-renn og andre internasjonale renn før V-stilen kom. Nå er vi nede i 200, sier professor
Inggard Lereim ved Ullevål Universitetssykehus.
Han har tall som forteller om en idrett som har tatt skadeforebygging alvorlig. Derfor ble Lereim kontaktet da arrangøren
av rennet i Vikersund 6. og 7. mars lurte på om det var tilrådelig
å sende kvinnene utfor skiflyvningsbakken.
På et møte i Vikersund kulturhus i går kunne han legge frem
statistikken som forteller at det de siste årene har vært langt
færre skader enn det var tidligere, og at kvinnene ikke faller oftere enn menn. Derfor nølte han ikke med å anbefale å gi kvinnene grønt lys til å være prøvehoppere i rennet der verdens nest
beste mannlige hoppere skal konkurrere.
Kun åtte skader
- Jeg har oversikt over alle fall og ulykker i skihopping i FIS-renn
og andre internasjonale konkurranser.Hva som skjer,hvordan det
skjer, om det er for mye vind og om hjelmen spretter av, for å
nevne noe. Jeg har fulgt spesielt godt med i skiflyvning, der det
har vært over 3000 hopp de siste fire årene. Der har vi opplevd
åtte skader, men ingen som har gitt varig mén.
Lereim, som er ansvarlig for skadeforebygging og skadebehandling i Det internasjonale skiforbundet (FIS), har en rekke forklaringer på hvorfor hoppidretten er kommet så langt med å få
ned skadefrekvensen, og hvorfor skiflyvning spesielt kommer så
godt ut:
V-stilen gjør at trykket i nedslaget er redusert med to tredjedeler.
Hopperne faller ikke så rett ned.
- Moderne hoppbakker er bygget slik at hopperne flyr lavere i
forhold til unnarennet
- Lavere svevkurve gjør hopperne mindre utsatt for vind
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- Juryen er blitt strengere, og stopper renn oftere
- Bakkene er mye bedre preparert, bedre konstruert
- Begrensninger av antall hopp, spesielt i skiflyvning
Treneren må bestemme
- Det er de individuelle ferdighetene som til syvende og sist avgjør om en utøver skal få delta i skiflyvning. Her må treneren avgjøre hvor god teknisk og mentalt sterk en hopper er, og ikke ta
ut utøvere i renn på tradisjonelt grunnlag, sier Lereim.
Han synes det er viktig at kvinners deltagelse i skiflyvning ikke
blir et spørsmål om synsing og kjønn, men at fakta må ligge til
grunn.
Antall hopp i skiflyvning ble i 1993 redusert fra seks til fire pr.
dag.
- Jeg så at ulykkene som oftest skjedde i hopp nummer fem og
seks. Det var et uttrykk for at konsentrasjonen ble svekket. Derfor tok jeg kontakt med Torbjørn Yggeseth, leder av hoppkomitéen i FIS, som reagerte momentant. Fra 1993 er kun fire hopp
lovlig per dag, fem hvis det er lang ventetid mellom hoppene.
Lereim er glad for at skihopping ikke lenger ansees som en risikosport.
- Men fortsatt må vi ha et våkent øye med det som skjer. Forebygging er stikkord her.
Hoppskader. 251 skadede hoppere i Norge i år 2000.
Skader i prosent:
• Hode:
5
• Skulder/arm:
14
• Hånd:
17
• Lår:
5
• Knær:
4
• Ben:
10
• Ankel/fot:
15
• Kropp:
26,5
• Andre småskader: 3,5
Kilde: www.aftenposten.no
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Videoanalyse av risikosituasjoner
og skademekanismer i fotball
AV THOR EINAR ANDERSEN
SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Fotballskader oppstår som følge av komplekse årsaksforhold.Videoanalyse av
spillesituasjoner er en ny metode for å avdekke og beskrive skademekanismer ved
akutte skader og situasjoner med høy risiko for skade i fotball.
Introduksjon
Fotball er verdens mest populære idrett med mer enn 200 millioner aktive spillere. Skader i fotball er vanlig og risikoen for å bli
skadet er større enn i de fleste andre idretter. Det foreligger en
rekke studier på fotballspillere på ulike nivåer og på begge kjønn
der man har sett på skadefrekvens, type skade, lokalisering og alvorlighetsgrad. Muskelskader i hamstrings og lyske og ligamentskader i ankel og kne utgjør mer enn halvparten av fotballskadene på
mannlig elitenivå. Andelen milde skader dvs. fravær fra trening eller kamp inntil en uke, er størst, men forekomsten av moderate og
alvorlige skader stiger med alder og nivå. Studier viser at risikoen
for skade, skadeinsidensen, er 10-20 skader per 1000 spilletimer for
ungdomsfotball og 20-35 for mannlig og kvinnelig elitefotball.
En rekke tidligere studier har vist at ankelskader er hyppig forekommende i fotball,og ligamentskader og støtskader i ankelen regnes for å være en av de fire mest vanlige fotballskadene. Fortsatt
har man imidlertid ikke detaljert kunnskap om skademekanismene
for de mest vanlige skadene.
Fotball er den eneste kontaktidretten som eksponerer et stort
antall spillere for forsettelig bruk av hodet for å kontrollere og
avansere med ballen. Flere studier har antydet at heading og/eller hodetraumer kan føre til hjerneskade. Det er imidlertid
begrenset kunnskap om mekanismene for hodeskader i fotball.
I internasjonal og nasjonal elitefotball har tempoet, intensiteten
og aggressiviteten i spillet økt. Stygt spill har vært sett på som en
sentral årsak til mange skader, og det har blitt stilt spørsmål ved kvaliteten på dømmingen.Tidligere undersøkelser har vist at bare 1529% av skadesituasjonene på profesjonelt nivå førte til frispark.
Årsaken til at fotballskader oppstår er mer kompleks, og multifaktorielle forklaringsmodeller er nødvendig for å kunne analysere risikofaktorer og skademekanismer. Noen få studier har sett
på risikofaktorer for skade i fotball, men kun alder og tidligere
skade har med stor grad av sikkerhet blitt identifisert som risikofaktorer. Dessuten finnes det per i dag kun et fåtall analytiske
studier på fotballskader og svært begrenset kunnskap om skademekanismer og spillesituasjoner som leder til skader. Denne
type kunnskap vil være viktig i det forebyggende arbeid av fotballskader.
Formålet med prosjektet var for det første å analysere spilleIDRETTSMEDISIN 1•2004

situasjoner med høy risiko for skade i fotball og for det andre å
identifisere karakteristiske skademekanismer. Vår tilnærming har
vært å kombinere fotballfaglig kunnskap med medisinsk faglig innsikt. Hver idrett har sitt karakteriske skadepanorama. Kunnskap
om idrettens egenart, i vårt prosjekt fotball, er en nødvendig forutsetning for å få en dypere forståelse av hvordan skader skjer i
den enkelte idrett.
Prosjektet har bestått av fem delprosjekter. Det første prosjektet er en metodestudie gjennomført på norske U-21 landskamper. I prosjekt 2 ble metoden anvendt på norske tippeligakamper. Prosjekt 3 evaluerte dommeravgjørelsen i hendelser
med høy risiko for skade. I prosjektene 4 og 5 studerte vi typiske
skademekanismer for henholdsvis ankelskader og hodeskader. I
det følgende vil formål, metode, resultater og konklusjoner av de
fem delprosjektene bli presentert.

Prosjekt 1: Football incident analysis: en ny videobasert
metode for å beskrive skademekanismer i profesjonell
fotball. Andersen TE, Larsen Ø, Tenga A, Engebretsen L, Bahr R.
Publisert i Br J Sports Med 2003: 37
Formål: Utvikle og teste en ny videobasert metode for kampanalyse av skadesituasjoner som kombinerer fotballspesifikk og medisinsk informasjon. Metode: Prosjektet ble gjennomført som en
analyse av alle tilgjengelige videoopptak av U-landskamper i fotball
i perioden 1994-1998. Alle spillesituasjoner hvor kampen ble stoppet fordi en norsk U-21 spiller lå nede på banen i mer enn 15 sek
med synlig smerte eller fikk medisinsk behandling, ble registrert
som en hendelse. En hendelse som forhindret spilleren i å delta på
trening eller i kamp den påfølgende dagen – fravær fra trening eller kamp neste dag, ble definert som en skade. Informasjon om
skadetype og alvorlighetsgrad ble fortløpende registrert av det
medisinske støtteapparat gjennom perioden. Skadenes alvorlighetsgrad ble definert som lette ved fravær på 1-7 dager, moderate
ved fravær på 8-21 dager og alvorlige ved fravær på >21 dager. I
tillegg til analyse av selve skademekanismen, er spillesituasjonen
som ledet opp til hendelsen analysert ved hjelp av "Fotball incident analysis, FIA", bestående av 19 ulike variabler knyttet opp til
9
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Prosjekt 2: Prospektiv videoanalyse av skader og hendelser
i Tippeligaen 2000 – Football incident analysis (FIA).
Andersen TE, Larsen Ø,Tenga A, Engebretsen L, Bahr R. Akseptert for
publikasjon Br J Sports Med 2003
Metode: Spillere (n=330) fra alle 14 Tippeligalagene sesongen
2000 deltok i studien.Videoopptak fra 174 av 182 spilte Tippeligakamper (256 timer) ble samlet prospektivt. Definisjon av hendelse, skade og skadens alvorlighetsgrad er den samme som ble
benyttet i prosjekt 1. Det medisinske støtteapparatet i klubbene
registrerte fortløpende alle akutte skader gjennom sesongen.Hendelsene og situasjonene som ledet til hendelsene ble analysert ved
hjelp av FIA. Resultater: I løpet av 174 kamper ble det funnet
425 hendelser dvs. 1,2 hendelser per lag per kamp eller 75,5 hendelser per 1000 spillertimer.Totalt 121 akutte skader ble rapportert fra de samme kampene, dvs. 0,3 skader per lag per kamp eller 21,5 skader per 1000 spillertimer.Av de 121 skadene som ble
rapportert å ha skjedd under kampene, ble 52 (43%) identifisert
Tabell 1. Antall skader klassifisert i forhold til lokalisering i 174 Tippeligakamper
i løpet av sesongen 2000. Kolonnene viser skader identifisert på video (n=52),
skader som ikke er identifisert på video (n=69) og totalt antall skader (n=121).
Skader funnet
på video

Skader ikke
Totalt
funnet på video

Hode
Cervikal kolumna
Skulder inkl. clavicula
Albue
Truncus
Abdomen
Th-LS-kolumna
Lyske
Hofte
Lår
Kne
Legg
Ankel
Fot/tær

9
1
0
0
1
0
2
0
1
9
11
6
10
2

0
1
1
1
1
1
4
7
1
22
8
9
8
5

9
2
1
1
2
1
6
7
2
31
19
15
18
7

Totalt

52

69

121

10

160

A
140
120

Angrep
Forsvar
Skader

B
80
60
Ble taklet

Taklet selv

40
Hendelser & skader

blant annet angrepsspill, forsvarsspill, lokalisering på banen, skadet
spiller og dommeravgjørelse.Variablene med undervariabler ble testet for inter- og intra-reliabilitet. Resultater: Reproduserbarhetstesting av variablene i FIA viste meget god intra-reliabilitet blant fotballeksperter,(kappaverdi;0,78-1,0),meget god (63%) eller god(3%)
inter-reliabilitet for to fotballeksperter (kappaverdi;0,63-1,0) og god
og moderat god (80%) for medisinsk ekspert og fotballekspert,
(kappaverdi;0,26-1,0).Vi registrerte 52 hendelser,dvs.1,5 hendelser/
kamp. Av disse hendelsene førte 16 (31%) til skade, dvs. 0,5 skader/kamp. Skadeinsidensen var 29 skader per 1000 spillertimer.
Konklusjon: Studien viser at videoanalyse av situasjoner med høy
risiko for skade er et potensielt verdifullt hjelpemiddel til å bedre
forstå hendelser som leder opp til skade i fotball. Frekvensen av
skader er høy i internasjonal fotball. Frekvens, type skade og lokalisasjon av skade i denne studien tilsvarer funn fra andre sammenlignbare studier.

100
80

20
0
Front Side Back

Front Side Back

60
40
20
0
Taklingsduell Hodeduell Skjermingsduell Løpsduell

Annen duell Ikke i duell

Figur 1 A-B. Ballbesittelse og type duell. A: Antall hendelser (n=425) og
skader (n=52) klassifisert i henhold til type duell. B: Antall hendelser (n=425) og
skader (n=52) klassifisert i henhold til type takling.

på video. Alle hodeskadene, 58% av kneskadene, 56% av ankelskadene og 29% av lårskadene ble identifisert på videoopptakene
(tabell 1). De fleste hendelsene og skadene var et resultat av dueller, først og fremst taklingsdueller 194 av hendelsene (46%) og
25 av skadene (48%).Hodedueller resulterte i 91 hendelser (21%)
og 8 skader (15%). I de fleste taklingsduellene ble skadeutsatt spiller taklet fra siden i (20%) av hendelsene og (23%) av skadene.
Fysisk kontakt mellom spillerne skjedde i 90% av de 52 skadene
som ble identifisert på video (figur 1 A-B). Spisser var mer utsatt
for skade sammenlignet med spillere i andre posisjoner. De fleste
skadesituasjonene oppstod i midtre forsvarssone og i midtre angrepssone, i denne studien definert som scorebox. Bortsett fra at
de fleste hendelsene og skadene som ble funnet på video oppstod i dueller, identifiserte vi ingen enkeltstående klassiske mønstre av spillesituasjoner som kan sies å være typiske ved skader
og hendelser med høy risiko for skade i fotball. Imidlertid oppstod de fleste skadesituasjonene som følge av dueller der skadeutsatt spiller ikke var oppmerksom på motspilleren som forårsaket skaden eller hendelsen (figur 2). Konklusjon: Denne
studien viser at til tross for en grundig videoanalyse ble mindre
enn halvparten av de rapporterte skadene identifisert på video.
Det er vanskelig å gjenkjenne typiske mønstre for spillesituasjoner som fører til skader eller situasjoner med høy risiko for skade.
Men vi finner at de fleste hendelsene skyldes dueller der skadet
spiller ikke er oppmerksom på spilleren som forårsaker skadesituasjonen.
Prosjekt 3: Regelbrudd som årsak til skader i fotball – gjør
dommeren jobben sin? Andersen TE, Tenga, A, Engebretsen L,
Bahr R. Publisert i Am J Sports Med 2004: 32
Formål: Vurdere om regelbrudd er årsak til skader i fotball, og
hvorvidt dommeren bruker eksisterende regelverk korrekt i
situasjoner med høy risiko for skade. Metode:Videoopptak fra
174 av 182 spilte Tippeligakamper (256 timer) ble samlet prospektivt. Definisjon av hendelse, skade og skadens alvorlighetsgrad
er identisk med definisjoner i prosjekt 1 og 2. Dommerens avgjørelse ved hver hendelse ble registrert.Tre norske FIFA-godkjente
dommere foretok en uavhengig, retrospektiv og blindet vurdering
av dommeravgjørelsene på grunnlag av 406 videoopptak.
IDRETTSMEDISIN 1•2004
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Figur 2. Antall hendelser (n=425) og skader (n=52) klassifisert i henhold til
hvor oppmerksomheten til skadet spiller så ut til å være rettet i hendelsesøyeblikket.

Resultater: Av de 406 hendelsene førte 52 til skader. I 36 (69%)
av skadetilfellene ble det ikke dømt frispark og i 14 (27%)
frispark for skadet spiller, av disse resulterte fem i gult og en i rødt
kort. I 234 (58%) av hendelsene ble det ikke dømt frispark, mens
155 hendelser (38%) førte til frispark for og 11 (3%) til frispark
mot spiller som ble liggende nede. Det er godt samsvar mellom
dommeravgjørelsen tatt av kampdommer og vurderingen gjort av
dommerpanelet dvs., avgjørelsene var samstemte i 85% av situasjonene der skade oppstod (figur 3). Konklusjon: Regelbrudd
foreligger i om lag en av tre skadesituasjoner og stygt spill i en av
ti. Bedømt ut fra video slår norske dommere ned på farlig spill i
samsvar med regelverket.
Prosjekt 4: Skademekanismer for ankelskader i fotball –
en videoanalyse av skadesituasjoner. Andersen TE, Flørenes
TW, Arnason A, Bahr R. Publisert i Am J Sports Med 2004: 32
Formål: Beskrive skademekanismer for ankelskader hos mannlige fotballspillere på elitenivå. Metode: Studien er en prospektiv
kohort studie.Videoopptak og skade informasjon ble samlet inn
fra 313 av 409 kamper fra norsk Tippeliga og islandsk elitedivisjon i fotball i løpet av sesongene 1999-2000. Videoopptak av

Det er viktig å opprettholde kroppens fettsyrebalanse. Bio-Sport er
den unike sportskuren som tilfører kroppen de livsviktige
fettsyrene Omega-3 og Omega-6, som er med på å opprettholde
den riktige balansen mellom prostaglandinene i kroppen.
Uansett om man er eliteidrettsutøver,mosjonist eller har et arbeid
hvor en utfører monotone bevegelser hele dagen, vil det alltid
være ubeleilig å bli tvunget til å ta en langvarig pause. Unngå
det med Bio-Sport, som inneholder livsviktige fettsyrer og
antioxidanter som hjelper deg med å holde deg fysisk aktiv også i de periodene hvor du belaster deg maksimalt.
Bio-Sport kan fåes kjøpt på apotek, Vita og i helsekostforretninger.
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Figur 3. Antall hendelser (n= 425) og skader (n=52) klassifisert i henhold til
faser i spillet og dommeravgjørelse.
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hendelser som resulterte i ankelskader ble analysert og kryssreferert med skaderegistrering foretatt av lagenes medisinske
støtteapparat. Definisjon av hendelse, ankelskade og skadens
alvorlighetsgrad er identisk med definisjoner i prosjekt 1-3.
Det medisinske støtteapparatet i klubbene registrerte fortløpende alle akutte ankelskader gjennom sesongen. Et spørreskjema spesifikt for ankelskader ble utarbeidet for å beskrive
skademekanismer og spillesituasjoner som ledet opp til skadene.
Resultater: Totalt ble det registrert 46 akutte ankelskader (18
fra Norge, 28 fra Island), i.e. 4,5 ankelskader per 1000 kamptimer. Av disse ble 26 (57%) identifisert på video, hvorav 23 var
ligamentskader og 3 kontusjoner. Videoanalysen viste at 14 skader skjedde i taklingsdueller og av 10 taklingsskader der skadet
spiller ble taklet, ble 6 klassifisert som sene taklinger. To primære
skademekanismer ble identifisert: 1) Inversjonstraumer (n=14):
Takling mot medialsiden av legg eller ankel like før eller i det øyeblikk foten settes ned, som leder til en lateralt rettet kraft som
fører til at ankelen er i en invertert posisjon idet han overfører
vekten til den aktuelle ankelen (figur 4 A-D & 5); og 2) Forsert
plantarfleksjon (n=4): Den skadede spilleren treffer motstanderens fot i et skuddforsøk eller klarering med strak vrist og stor
kraft, noe som fører til maksimal plantarfleksjon. Konklusjon:
En systematisk analyse av skadesituasjoner gir detaljert informasjon om mekanismene for ankelskader i fotball, både laterale ligamentskader og tilstanden som kalles "footballer’s ankle". Fotballdommere trenger opplæring i hvilke spillesituasjoner, primært
dueller, som gir størst risiko for ankelskader. Resultatene gir
grunnlag for å foreslå endringer i regelfortolkning i taklingssituasjoner for å forebygge skader.

Prosjekt 5: Skademekanismer for hodeskader i fotball –
en videoanalyse av skadesituasjoner. Andersen TE, Arnason A, Engebretsen L, Bahr R. Akseptert for publikasjon Br J Sports
Med 2003
Formål: Formålet med denne studien var å beskrive mekanismene for hodeskader i elitefotball ved bruk av videoanalyse.
Metode: Videoopptak og informasjon om skadene ble samlet
inn prospektivt fra 313 av 409 kamper fra norsk og islandsk
elitefotball. Videoopptak av hendelser der en spiller så ut til å
være truffet i hodet og kampen ble stoppet av dommeren
fordi spilleren ble liggende nede i mer enn 15 sek ble analysert og
kryss-sjekket med skaderapporter fra det medisinske støtteapparatet i klubbene. En skade ble registrert dersom den førte
til fravær fra trening eller kamp. Resultater: Videoanalysen
avdekket 192 hodehendelser (18,8 per 1000 kamptimer). Av
de 297 akutte skadene som ble registrert var 17 (6%) hodeskader. Dette gir en insidens på 1,7 per 1000 kamptimer (insidensen for hjernerystelse: 0,5 per 1000 kamptimer). Den mest
vanlige spillesituasjonen som førte til hodehendelse var i 112 (58%)
tilfeller hodedueller. Kroppsdelen som traff skadet spillers
hodet var albue/arm/hånd i 79 tilfeller (41%), hode i 62 tilfeller
(32%) og fot i 25 tilfeller (13%). I 67 av albue/arm/hånd treffene
var overarmen til spilleren som forårsaket hendelsen i eller
over skulderhøyde. Av disse situasjonene ble albuebruken
vurdert til å være aktiv i 61 hendelser (77%) og vurdert brukt
med intensjon i 16 hendelser (20%) (figur 6 A-B).

Figur 4 A-D. A: Oversikt over spillsituasjonen. B: Nærbilde av situasjonen. Skadet spiller (i rødt) forsøker
å unngå en takling fra motspiller ved å hoppe over ham. C: Motspiller treffer skadet spiller på medialsiden
av den høyre leggen i det øyeblikk foten settes ned på bakken. Han forsøker å unngå ankelskaden ved å
utadrotere kneet. D: Ankelen blir tvunget i en invertert posisjon, posisjonen til kneet kan ikke lenger kompensere og skadet spiller legger hele sin vekt på høyre fot.
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Figur 5. En typisk mekanisme for lateral ankelligamentskade i fotball. Motspiller treffer medialt på
leggen som fører til at skadet spiller legger hele
tyngden på en invertert ankel. Illustrasjon trykket
med tillatelse. ©Oslo Sports Trauma Research
Center/T. Bolic.
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Figur 6 A-B. Albue-mot-hode hendelse.A: Nærbilde rett før hodetraume. B:Trefftidspunkt, spilleren i orange trøye treffer motspiller på siden av ansiktet med albuen
plassert i skulderhøyde.

Konklusjon: Videoanalyse gir detaljert informasjon om mekanismene for hodeskader i fotball. Den hyppigste skademekanismen var
albue mot hode kontakt, fulgt av hode mot hode kontakt i hodedueller. I flertallet av albue mot hodehendelsene ble albuen brukt
aktivt enten i eller over skulderhøyde. En strengere regelfortolkning
og eventuelt endring i fotballreglene når det gjelder albuebruk bør
vurderes for å redusere risikoen for hodeskader i fotball.
Originalartikler med referanser finnes på: www.klokeavskade.no
Senter for idrettskadeforskning er etablert ved Norges Idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympisk Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.
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SKULDERKLINIKKEN
Bislett legesenter 23 19 60 80 – www.persunde.no
VestMed (Volvat) i Tønsberg 33 35 21 01
Friskvernklinikken i Asker 66 75 23 00

Velkommen til Norges første spesialpraksis for klinisk og
sonografisk skulderdiagnostikk.
Dr. Per Sunde er Idrettslege NIMF, og har mangeårig erfaring
innen emnet, med skolering og veiledning bl.a. av senioroverlege
A. Bouffard ved radiologisk avdeling, Henry Ford Hospital, Detroit.
En kombinert klinisk-sonografisk skulderundersøkelse bidrar
til å endre vanlig norsk undersøkelsespraksis.
Hos de fleste skulderpasienter anbefales ultralyd som første videreundersøkelse etter den kliniske undersøkelsen. Man vil gjennom
en klinisk-sonografisk dynamisk beggesidig undersøkelse kunne
få opplysninger om strukturdetaljer som ofte ikke kan skaffes på
annen måte. Undersøkelsen er smertefri og pasientvennlig, uten
kontraindikasjoner og uten strålebelastning.
De fleste blir overrasket over hvor raskt og effektivt man
således hos de fleste skulderpasienter kan skaffe seg tilstrekkelig
informasjon for videre rådgivninger og behandlinger.
Klinikken tar imot direkte henvendelser.
Honorar kr. 600. Tillegg kr. 100-200 dersom injeksjoner.
Disse vil i så fall som oftest foretas ultralydveiledet.
Klinikken kan tilby:
• Raske vurderinger ved akutte hendelser/ -tilstander,
f.eks. spørsmål om cuffruptur. Disse er langt hyppigere
enn de fleste er klar over.
• Impingement-/instabilitetsvurderinger
• Differensialdiagnostiske vurderinger
ved forskjellige slags smerter og stivheter i skuldrene:
a) Tendinitter/tendinoser?
b) Kalkdannelser?
c) Patologiske væskedannelser?, f.eks. Bursaer
– årsaker til disse.
d) Acromioclavicularleddsproblemer?
e) Frozen shoulder?
• Nytt tilbud: ECSW (sjokkbølge)-behandling,
f.eks ved calcifiserte cufftendinoser.

Forebygging av ACL skader i kvinnehåndball
– og konsekvensene ved å la være…
AV GRETHE MYKLEBUST
SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Innledning
Forekomsten av fremre korsbåndskader
(ACL skader) har økt betydelig de siste
10-15 årene. ACL skader er vanligst
i ballidrettene håndball, fotball og basketball. I håndball er det omlag 1,5 ACL skade
pr 1000 spilte timer, og det er til sammenligning omtrent den samme insidensen
som man finner for ankelovertråkk i
volleyball, en skade som er ansett å være
den vanligste idrettskaden.
De to vanligste skademekanismene er
finter (figur 1) og landinger etter innhopp
eller frosk. Disse står for om lag 70% av
alle skadene i håndball.
Undersøkelser fra USA har vist at
kvinner skader seg henholdsvis opp til 2,4
og tre ganger så hyppig som menn i fotball og basketball. I norsk topphåndball er
skadefrekvensen hos kvinner fem ganger
så høy som hos menn. En annen måte
å utrykke tallene på er at hver toppklubb

Figur 1. Den vanligste skademekanismen for
fremre korsbånd skjer i en fintesituasjon uten
kontakt. Illustrasjon trykket med tillatelse. © Tommy
Bolic & Gazette bok. Fra boka Idrettsskader.
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på kvinnesiden kan forvente å miste en
spiller hver sesong. Det er ingen tvil om
at ACL skader er et problem i håndball,
og da hovedsaklig i kvinnehåndball.
Så langt er det gjort få studier som har
sett på kort- og langtidskonsekvensene
av en ACL skade, spesielt med tanke
på tidlig utvikling av artrose. I skadeøyeblikket er det ikke bare ACL som
skades, 75% har en meniskskade, 80-90%
en bone-bruise - uten at vi helt er klar
over dets betydning. Halvparten har en
båndskade i tillegg, og omtrent 15% har
en bruskskade. En stor del av utøverne
får rekonstruert et nytt korsbånd som
oftest gir et stabilt og funksjonelt kne
– men det er ingen klare bevis for at en
rekonstruksjon reduserer risikoen for artrose. Vi kan faktisk tenke oss at vi gjør
utøveren en bjørnetjeneste ved å rekonstruere korsbåndet og gjøre utøveren i
stand til å fortsette med vridningsidretter.
Med bakgrunn i de alvorlige konsekvensene av en ACL skade og den høye
insidensen av skader i norsk kvinnehåndball var det viktig å utvikle forebyggende
strategier.
Vårt mål med undersøkelsen var å
vurdere effekten av et nevromuskulært
treningsprogram på forekomsten av ACL
skader blant kvinnelige håndballspillere.
Programmet hadde som mål å bedre
utøverens knekontroll i stående, ved
fintebevegelser og landinger.
Metode
I sesongen 1998-99 (kontrollsesongen) registrerte vi alle ACL skader i de tre
øverste divisjonene.Deretter introduserte
vi et ACL skadeforebyggende program
før sesongen 1999-2000 (første intervensjonssesong) og 2000- 01 (andre
intervensjonssesong). Vi registrerte skader
gjennom begge intervensjonssesongene.

Deltagere
Deltagerne i intervensjonsstudien var
kvinnelige håndballspillere i elite, 1. og
deler av 2. divisjon, omlag 950 spillere
fordelt på 60 lag. Korsbåndskadene
ble registrert av klubbenes støtteapparat
og alle spillerne ble intervjuet personlig
eller per telefon hvor vi innhentet data
om blant annet skademekanisme og
spillerplass. Kun totale rupturer av fremre
korsbånd ble registrert og alle ble verifisert ved hjelp av MR eller artroskopi.
Treningsprogram
De tre områdene vi ønsket å påvirke
da vi satte i gang den forebyggende
studien var hvordan fintene og landingene etter frosk ble utført, i form av
smalere finteinngang og tobenslanding
etter et innhopp eller frosk. Men hovedfokuset lå på å bedre den nevromuskulære kontrollen, dvs. styring av kneet i
forhold til hofte og fot.
Et nevromuskulært treningsprogram
ble utviklet og introdusert for spillerne
i løpet av høsten 1999. Alle lagene ble
besøkt en gang og de fikk utlevert seks
balansematter og balansebrett, postere
og video av øvelsesprogrammet. Spillerne skulle trene 15 minutter tre ganger
pr uke i en 5-7 ukers periode, og fortsette treningen en gang i uka gjennom sesongen. I løpet av sesong-en 1999-2000
registrerte vi alle ACL skader samt kamp
og treningstimer.
Før sesongen 2000-2001 endret vi noe
på øvelsene og fortsatte å registrere
skader gjennom sesongen. I tillegg ble
lagene fulgt tett opp av en fysioterapeut
gjennom hele sesongen.
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Figur 2. Antall ACL skader før og under de to intervensjonssesongene i alle tre divisjonene og elitedivisjonen.

Figur 3. Antall ACL skader før, under og i to
sesonger etter intervensjonene for alle divisjoner.

Resultater
I kontrollsesongen var det 29 ACL skader
totalt i de tre divisjonene, av dem skjedde
13 i eliteserien. I løpet av de to intervensjonssesongene oppnådde vi en reduksjon
til 17 skader totalt og fem i eliteserien (figur 2).
Til tross for at fysioterapeutene fulgte
lagene tett var compliance, dvs. spillerens
oppfølging av treningsprogrammet, lav
med 40%.
Resultatene viste også at eliteseriespillerne som gjennomførte programmet
som avtalt hadde en statistisk signifikant
mindre risiko for å skade ACL i forhold til
de som ikke gjennomførte programmet
som avtalt.

Ett og to år etter intervensjonen
Intervensjon ble avsluttet 31.mai 2001. I den
påfølgende sesongen (2001-2002) fulgte vi
lagene for å se om antallet skader endret seg
og i hvilken grad lagene fulgte treningsopplegget fra sesongen før.
Vi registrerte 20 fremre korsbåndskader i
sesongen 2001-02 (figur 3). Av lagene anga
36 at de ikke hadde trent eller trent svært lite
nevromuskulært, 16 anga en del trening, opp
mot en gang i uken, mens syv lag anga mye
nevromuskulær trening. Kun en av 20 skadde
spillere anga å ha trent mye nevromuskulært,
15 hadde ikke trent noe, mens fire anga å ha
trent litt nevromuskulært.
Vi fortsatte å registrere skader to år
etter avsluttet intervensjon, dvs. i sesongen
2002-03, og fant hele 32 skader, altså et høyere antall skader enn utgangspunktet i kontrollsesongen 1998-99 (figur 3). Ingen av de
skadde spillerne hadde trent nevromuskulært.

Konklusjon
Vi konkluderte med at forebygging av korsbåndskader er mulig ved hjelp av nevromuskulær trening,men det krever tett oppfølging av utøverne og god compliance
med treningsopplegget fra utøvernes side.
Så langt var vi fornøyde, men prosjektet
ble avsluttet og det var opp til trenerne og
fysioterapeutene å fortsette med treningen… Hva skjedde?

Oppsummering
Disse tallene viser at det er ingen tvil om
at forebygging fortsatt er nødvendig. Fokuset en får på forebygging i forbindelse
med en intervensjon glemmes når oppmerksomheten blir borte.

Nylig har Odd-Egil Olsen på en glimrende måte vist at forebygging hjelper også
juniorhåndball, slik at en eventuell skepsis
i forhold til om treningen er effektiv burde
være borte.
Hva skal gjøres for at lagene og
spillerne skal fortsette med en
type trening som hjelper?
• Bruke denne type øvelser som en
naturlig del av enhver håndballtrening.
Trenerne blir da en viktig ressurs i dette
arbeid, og det bør legges vekt på å innlemme denne kunnskapen i trenerutdanningen, og da ikke bare for håndballtrenere. Dette må gjennomføres i samarbeid med Norges Håndballforbund
• Nøyaktig kunnskap om skademekanismer er nødvendig for å velge riktig tiltak, så dette er et område hvor det bør
forskes mer på
• Innlæring av gode bevegelsesmønster
bør startes hos de helt unge utøverne,
derfor er det viktig å la unge utøvere få
dyktige trenere
• Spre kunnskapen vi har fra håndball til
andre ballidretter
Jeg vil spesielt takke mine samarbeidspartnere i forbindelse med dette prosjektet:
Lars Engebretsen, Ingeborg Hoff Brækken, Arnhild Skjølberg, Odd-Egil Olsen og
Roald Bahr
Fysioterapeutene som gjennomførte
intervensjonen i klubbene, spillerne i
klubbene og Norges Håndballforbund
Originalartikkelen er publisert i Clin J
Sports Med 2003: 13; artikkelen og
referanser finnes på:
www.klokeavskade.no

Til alle medlemmer i FFI
Tusen takk til alle som har besvart spørreskjemaet om fremtidig masterutdanning i Norge.Vi har fått tilbakemelding på at en del
av medlemmene ikke har funnet spørreskjemaet som lå sammen med bladet sist. Skjemaet ligger nå på: www.idrettsfysioterapi.no
Vi håper de som ennå ikke har svart kan skrive ut spørreskjemaet og sende det så snart som mulig til:
Bjørn Fossan
Toppidrettsenteret
P.b. 4004 Ullevål stadion
0806 Oslo
På forhånd takk!
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Kan doping skade hjertet?
Misbruk av anabole steroider innen idretten kan være en mulig medvirkende årsak til
hjerteinfarkt hos unge.
Røyking, høyt blodtrykk og dyslipidemi er tre «klassiske» risikofaktorer for hjerteinfarkt og forklarer minst 80 % av infarktene
(1). Sigrun Halvorsen og medarbeidere presenterer i dette
nummer av Tidsskriftet (Tidsskr Nor Lægeforen nr 2 2004; 124,
red anmerk) en annen sannsynlig årsak til hjerteinfarkt hos en
27 år gammel mann: doping med anabole steroider (2). Kasuistikken er viktig fordi den kaster lys over et lite utforsket område:
skadevirkninger av doping. Den er også viktig fordi årsaker til
infarkt hos svært unge menn ikke er godt dokumentert. I
infarktmaterialer trekkes skillet mellom ung og gammel ofte ved
50-60 år. Ifølge forfatterne av en nylig publisert artikkel i Tidsskriftet (3) ble det fra norske sykehus i 2002 utskrevet 22 menn
under 30 år med diagnosen hjerteinfarkt. Detaljerte risikofaktorer bak deres infarkter er ikke kjent.
Det er vanskelig å få oversikt over omfanget av doping. Det
foreligger flere nasjonale og internasjonale spørreundersøkelser
og noen objektive registreringer.Ved spørreundersøkelser er det
sannsynligvis en betydelig underrapportering av dopingbruk.
Ifølge Handlingsplanen for anti-dopingarbeid i Norge har 1,2%
av unge menn og 0,7% av unge kvinner prøvd anabole steroider
(4). Antakelig har så mye som 30 000 - 40 000 nordmenn brukt
doping (B. Barland, Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus, personlig meddelelse). Tallene er usikre. Flere menn enn
kvinner doper seg, og personer med tilknytning til helsestudioene
og kroppsbyggermiljøene synes å være mest utsatt.
Det er et mål å optimalisere de positive effektene og minimalisere de uheldige virkningene av idrettsaktivitet. De positive helseeffektene av idrett begynner å bli godt dokumentert. Når det
gjelder idrettsskader, har Senter for idrettsskadeforskning ved
Norges idrettshøgskole iverksatt gode tiltak for å redusere slike
skader.
Omfanget av doping, derimot, synes det å være vanskeligere å
få redusert. Dette truer idrettens troverdighet og etikk. Behovet
for mer kunnskap om de medisinske skadevirkninger av anabole
steroider er åpenbart. Halvorsen og medarbeidere refererer i sin
artikkel (2) kun andre kasuistiske artikler om hjerteinfarkt assosiert med anabole steroider og ingen større kliniske materialer.
Studier tyder på at bruk av anabole steroider kan føre til dyslipidemi (5) og sannsynligvis økt trombosetendens (6), som disponerer for utvikling av hjerteinfarkt. Doping med anabole steroider kan også føre til myokardfibrose og kardiomyopati (6,7).
Sannsynligvis trigger doping med anabole steroider åreforkalkningsprosessen. I en eksperimentell modell er det vist at anabole
steroider reduserte venstre ventrikkels funksjon (8).
Det er paradoksalt at idrettsinteresserte som doper seg ellers
fører en sunn livsstil; de trener og røyker ofte ikke. Imidlertid
snakkes det i dopingmiljøene om prematurt hjerteinfarkt og plutselig død hos dem som doper seg. Studier blant finske styrkeløftere tyder på alvorlige kardiovaskulære bivirkninger ved bruk av
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anabole steroider og styrker mistanken om at doping kan føre
til hjerteinfarkt (6,9).
62 styrkeløftere som man mistenkte dopet seg med anabole
steroider, hadde etter 12 års oppfølging en mer enn fire ganger
så høy forekomst av prematur død enn kontrollgruppen.Tre av
styrkeløfterne døde av hjerteinfarkt, tre av suicid og to av henholdsvis lymfom og leverkoma (9). Et foreløpig upublisert norsk
materiale, derimot, peker ikke på doping som mulig årsak til plutselige uventede dødsfall i idrett (egne, upubliserte data). I internasjonale oversiktsartikler om plutselig dødsfall i idrett er doping
med anabole steroider ikke nevnt som mulig årsak (10).
Det er sannsynlig, men ikke godt dokumentert, at doping med
anabole steroider kan skade hjertet. Det er også uklart hvilke
skadevirkninger en kjent og uttalt overdosering av disse midlene
har. Det er flere indikasjoner på at bruk av doping øker.Tilgang
til internett har også gjort det lettere å få tak i dopingmidler. Som
ledd i arbeidet mot doping er det viktig at helsepersonell er oppmerksomme når det reises mistanke om dopingrelatert hjertesykdom og tar adekvate prøver. Halvorsen og medarbeidere gir
i sin artikkel gode instruksjoner i så måte (2). Uavhengig av behovet for mer kunnskap på dette området, må antidopingarbeidet fortsette med uforminsket styrke.

Erik Ekker Solberg
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kilde og referanser: www.tidsskriftet.no /Tidsskrift for Den norske lægeforening

Skriv i
NORSK IDRETTSMEDISIN!
Vi håper flere av medlemmene vil bidra med innlegg og
at vi får noen debatter i bladet. Innlegg bør ikke være
lenger enn 500 ord eller 3000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre setninger mer forståelige,
sendes til forfatter før trykking for godkjennelse. Kom
gjerne med forslag til tittel, eller så lager vi dette i
redaksjonen. Frister for innsendelse, se utgivelsesplan
side 31.
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Nye dopingbestemmelser
og ny dopingliste
AV ANDERS SOLHEIM
STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

I mars 2003 arrangerte World Anti-Doping Agency (WADA) en verdensomfattende
konferanse om et helt nytt antidopingregelverk gjeldende for idretten. Hensikten med
det nye regelverket er å styrke kampen mot doping. Det nye regelverket får store konsekvenser
for utøvere, trenere, ledere og helsepersonell.

Fra norsk side har Kultur- og kirkedepartementet gitt sin tilslutning til regelverket gjennom en egen politisk erklæring,mens Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) har underskrevet på at nasjonale antidopingbestemmelser skal tilpasses WADAs regelverk før Athen-OL.
Dette innebærer nye dopingbestemmelser i NIFs lov, ny dopingliste og nye fritaksregler.

og injeksjoner, men også salver og kremer, øye-/øredråper og inhalasjonspreparater etc. Ikke alle disse legemidlene er reseptbelagt. Det er derfor viktigere enn noensinne at utøverne er klar
over hva de bruker av legemidler og sjekker om de bruker glukokortikoider i noen form i medisinsk behandling av sykdom.Hvis
det er tilfelle, krever slik bruk søknad om fritak fra dopinglisten.
Kannabis
Kannabis står nå som et eget punkt på dopinglista.

Ny dopingliste
WADA fastsetter nå den internasjonale dopinglista.Tidligere var
dette en oppgave for Den internasjonale olympiske komité
(IOC). I Norge legger stiftelsen Antidoping Norge ut en norsk
versjon av lista. I tillegg er det en oversikt over alle legemidler
som er til salgs i Norge, og som inneholder forbudte stoffer.
I år er det vesentlige endringer i dopinglista som alle idrettsinteresserte bør være klar over. Den nye dopinglista trådte i
kraft 1. januar 2004. Nedenfor finner du noen av de viktigste
endringene:
Beta-2 agonister
Beta-2 agonister har kommet inn som eget punkt på lista. Beta2 agonister er stoffer som blant annet brukes i astmamedisiner,
og noen av stoffene er det mulig å få forenklet fritak for, se under.
Glukokortikoider
Glukokortikoider har kommet inn som et eget hovedpunkt på
dopinglista. Dette er stoffer som brukes i en rekke medisiner, og
som mange benytter. Glukokortikoider brukes ved astma, betennelsestilstander og eksemer, for å nevne noen tilstander. Forbudet mot glukokortikoider gjelder ikke bare tabletter, stikkpiller
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Føre var prinsippet!
Idrettsutøvere må være veldig påpasselige! Ingen utøver må benytte noe form for legemiddel uten først å ha sjekket dopinglista.
På www.antidoping.no finnes dopinglista og en oppdatert oversikt over forbudte legemidler i salg i Norge, og som kan gi utslag
ved analyse av en dopingprøve.

Fritak
Dersom man av medisinske årsaker må bruke legemidler på dopinglista, er det for visse stoffer mulig å søke fritak. Informasjon
om fritaksordninger og skjema finnes på www.antidoping.no
Det må søkes fritak umiddelbart etter at diagnose er fastsatt.
Utøvere må ikke konkurrere med forbudte stoffer i kroppen uten
godkjent fritak. Søknader om ordinært fritak skal sendes ADN
hvor en egen medisinsk fagkomité behandler søknaden. Innvilget
søknad vil gjelde for norske forhold.
De som konkurrerer internasjonalt må søke sitt internasjonale særforbund om fritak.Vår erfaring tilsier at ikke alle internasjonale særforbund enda har system på plass til å behandle søknadene. Vi anbefaler derfor at utøvere også sender søknadene
sine til ADN.
Det finnes to typer fritak, ordinært og forenklet fritak.
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NYE DOPINGBESTEMMELSER
1. Ordinært fritak
Egne skjema må benyttes og finnes på www.antidoping.no
Merk dere dette:
• Insulin
For utøvere med diabetes, er det viktig å være klar over at de
nå må søke fullt fritak for bruk av insulin. Insulin var tidligere omfattet av forenklet fritaksordning, men dette er nå endret.
• Glukokortikoider
Glukokortikoider er forbudt når det gis oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært. Hvis glukokortikoider må gis på en
slik måte som ledd i en medisinsk behandling, så må det søkes
om ordinært fritak.

sjonale særforbundet. De utøverne dette gjelder vil få skriftlig beskjed.
Disse utøverne vil ha et spesielt ansvar for å gi opplysninger
om hvor de oppholder seg, såkalt utøverinformasjon, og vil kunne
bli dømt dersom de ikke følger opp dette.
Topputøvere som ikke står på prioritert utøverliste, men deltar på landslagsnivå eller er blant de fem beste i sin idrettsgren i
Norge, må også gi utøverinformasjon på forespørsel.
Utøverinformasjonen skal gi mulighet for uanmeldte dopingkontroller både i og utenfor konkurranser. Dette er et viktig virkemiddel i kampen mot doping. Utøverne bidrar på denne måten til en dopingfri idrett.

2. Forenklet fritak
Det er innført forenklet fritak for følgende:
• Beta-2 agonistene formeterol, salbutamol, sameterol og terbutaline, men kun dersom disse gis som inhalasjon. For salbutamol har det kommet inn en øvre grense på urinkonsentrasjonen. Urinprøver med konsentrasjoner over den øvre
grensen blir behandlet som en positiv prøve.
• Glukokortikoider til lokalt bruk (all annen bruk av glukokortikoider i medisinsk behandling krever søknad om fullt fritak) Som lokal bruk regnes for eksempel inhalasjon av glukokortikoider i forbindelse med astmabehandling, inhalasjon til lokal bruk i nesen, bruk av øye-/øredråper, påsmøring på huden
ved ulike hudlidelser, samt bruk av hemoroidesalver etc.

Nye krav til bevisbyrde i dopingsaker
I norsk idrett har det i dopingsaker vært et anerkjent prinsipp at
all rimelig tvil skal komme den anmeldte til gode. I det nye antidopingregelverket reduseres kravet til bevisbyrden noe. Dette
betyr at all rimelig tvil ikke lenger vil komme utøveren til gode,
men at beviskravet skal ligge mellom alminnelig bevisovervekt og
at all rimelig tvil skal komme utøver til gode.

Merk at også for forenklet fritak må behandlende lege fylle ut
skjemaet. Alle som deltar i internasjonale konkurranser må sende
inn forenklet fritaksskjema til sitt internasjonale særforbund og
ADN før konkurranse. Øvrige utøvere trenger ikke å sende inn
skjema, men må kunne dokumentere diagnose og behandlingsbehov ved forespørsel.
Hva om utøver plutselig blir syk og
trenger behandling?
Et fritak – ordinært eller forenklet – vil ikke aksepteres med
tilbakevirkende kraft, med unntak av følgende tilfeller:
• Behandling i nødssituasjon eller der akutt behandling var nødvendig
• Uvanlige omstendigheter oppstod som tilsa at det ikke var tid
eller anledning til å sende søknad/ erklæring inn før en dopingkontroll.

Nytt regelverk
Støttepersonell kan straffes
Som følge av det nye internasjonale regelverket (World AntiDoping Code) blir NIF’s lov endret. Den nye loven trår i kraft 1.
juni 2004. Idrettsleger og annet medisinsk støttepersonell må
være klar over at medvirking til doping vil kunne sanksjoneres i
henhold til ny NIFs lov. Det betyr at idrettsleger og annet støttepersonell må sette seg godt inn i dopinglisten og fritaksreglene,
og aldri gi utøvere legemidler uten å sjekke dopinglisten.

Ikke krav om skyld ved positiv prøve
Tidligere har det vært et kriterium at utøvere må ha handlet forsettlig eller uaktsomt for å bli ansett som skyldig ved positiv prøve.
I henhold til det nye regelverket er det tilstrekkelig å bevise at
utøveren har et forbudt stoff i kroppen. Hva som er grunnen til
den positive prøven tillegges mindre vekt. Det er kun i helt ekstraordinære tilfeller at straff kan falle bort eller bli redusert når
det er avlagt en positiv dopingprøve og det ikke finnes et medisinsk fritak.
Justerte strafferammer
Strafferammene for bruk av dopingmidler er i hovedsak uendret.
Det nye regelverket har som hovedregel at første gangs brudd
på dopingbestemmelsene skal straffes med to års utestengelse
som i dag. For bruk av "mindre alvorlige stoffer" eller der utøveren har handlet uaktsomt eller er uten skyld, vil straffen kunne bli
redusert. Dersom mindreårige er involvert, vil støttepersonell
kunne bli straffet hardere enn to år.
Bedre koordinering
Et av hovedmålene med det nye internasjonal regelverket er å
få til en større grad av koordinering og harmonisering. Utøverne
skal i størst mulig grad ha det samme regelverket å forholde seg
til, og bli dømt etter samme standard. Dersom ADN har besluttet å gjennomføre kontroll på en norsk utøver som ender opp i
en positiv prøve, følges saken gjennom NIFs domsapparatet. Det
vil derfor bli slutt på at en utøver kan bli frikjent på nasjonalt nivå
og dømt av det internasjonale særforbundet for samme "forseelse". For å sikre en harmonisering av straffeutmåling for like forseelser på internasjonalt nivå, kan saker som involverer internasjonale topputøvere ankes inn for den internasjonale voldgiftsretten for idrett (CAS) av partene,WADA og IOC.

Strengere krav til utøverinformasjon
Med det nye regelverket vil det stilles strengere krav til internasjonale topputøvere. Dette vil være utøvere som navngis på en
egen prioritert utøverliste fastsatt av ADN og/eller det interna-
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Nye kostholdsanbefalinger
for idrettsutøvere
AV CHRISTINE HELLE
OLYMPIATOPPENS ERNÆRINGSAVDELING

Sosial- og helsedirektoratet har nylig gitt ut nye kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere.
Rapporten heter "Mat og prestasjon – kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere". Denne
artikkelen gir et sammendrag av innholdet i rapporten. På vegne av arbeidsgruppen og
Olympiatoppen vil jeg samtidig anbefale alle som arbeider med idrettsmedisinske
problemstillinger blant idrettsutøvere, å lese rapporten i sin helhet.
Hvorfor har vi laget kostholdsanbefalinger for norske
idrettsutøvere
I november 2001 nedsatte SEF en
arbeidsgruppe som skulle utarbeide kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere.
Anbefalingene skulle ta utgangspunkt i
gjeldende kostholdsanbefalinger for be-

folkningen forøvrig, og det skulle vurderes
om kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere burde avvike fra disse. Arbeidsgruppa skulle også se på bruken av kosttilskudd i idretten, og vurdere faren for å
få i seg dopingmidler ved bruk av tilskudd.
Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i
oktober 2003. Utkast til rapport ble

deretter sendt til sentrale aktører. Etter å
ha mottatt innspill fra disse ble den endelige rapporten godkjent for utgivelse av
Sosial- og helsedirektoratet.
Anbefalingene er basert på gjeldende
kostholdsanbefalingene for den norske
befolkning. Disse er beskrevet i Nordiska
Näringrekomendationer fra 1996. For
å avgjøre om anbefalingene for idrettsutøvere bør være annerledes enn
de generelle, er det søkt i tilgjengelig
litteratur på feltet. Arbeidsgruppa som
står bak rapporten består av eksperter på
ulike felt innen kosthold, fysiologi, idrettsmedisin og dopingproblematikk. Hver
ekspert har hatt ansvar for å vurdere
relevant litteratur på et vitenskapelig
grunnlag.
Arbeidsgruppens medlemmer:
Kaare R. Norum, Institutt for ernæringsforskning (leder)
Christine Helle, Olympiatoppen
Kirsti Bjerkan, Institutt for ernæringsforskning
Oddveig Fossdal Drøpping, Kliniske ernæringsfysiologers forening
Ola Rønsen, Olympiatoppen
Peter Hemmersbach, Hormonlaboratoriet, Aker sykehus
Sigmund B. Strømme, Norges idrettshøgskole
Svein Olav Kolset, Institutt for ernæringsforskning
Heidi Tomten, Sosial- og helsedirektoratet
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Innhold i rapporten
Rapporten er inndelt i fem deler. Den første delen er en gjennomgang av den
vitenskapelige dokumentasjon, som foreligger per i dag,på sammenhengen mellom
kosthold, væske, trening, restitusjon,
immunforsvar og prestasjon. Denne delen
danner grunnlaget for anbefalingene, og
har fått stor plass i rapporten. Del to
omhandler kosttilskudd og tilskudd av
ergogene stoffer. Det er en gjennomgang
av de mest brukte tilskuddene i norsk
idrett med en oversikt over mulig effekt,
aktuell bruk og restriksjoner for hvert
enkelt tilskudd. I den tredje delen beskrives problemstillingen forurensede kosttilskudd og doping. Del fire er et sammendrag av de resultater vi har fra studier av
kostholdet og bruk av kosttilskudd blant
norske idrettsutøvere. De endelige kostholdsanbefalingene er femte og siste del i
rapporten. Det er anbefalinger for inntak
av energigivende næringsstoffer, inntak av
mikronæringsstoffer, væskeinntak, varmeakklimatisering, retningslinjer for bruk av
tilskudd og retningslinjer for forsvarlig vektregulering.
Det følgende er et sammendrag av anbefalingene med noe tekst fra del en i rapporten. Det henvises til rapporten for referanser.

Sammendrag av kostholdsanbefalingene
Energi og makronæringsstoffer
En idrettsutøvers energibehov avhenger
av kroppsstørrelse og aktivitetsnivå,og stabil kroppsvekt er et mål på at en idrettsutøver er i energibalanse. Ved rådgivning
og veiledning av utøvere i forhold til energiinntak, bør vektutviklingen følges i samråd med fagpersoner med ernæringskompetanse.
For idrettsutøvere er viktigere å tilstrebe
de absolutte anbefalingene (gram per kg
kroppsvekt) for de energigivende næringsstoffene karbohydrat og protein, enn
anbefalingene gitt som energiprosent
(E%).
Karbohydrat
For utøvere av utholdenhetsidrett er det
viktig å ha størst mulig lagre av glykogen
for å yte best mulig ved langvarig trening.
Kroppens glykogenlagre avhenger av kostholdet, og da spesielt inntaket av karbohydrat. Dette betyr at kostholdets
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sammensetning før trening/konkurranse
spiller en vesentlig rolle for karbohydratog fettomsetningen under den påfølgende
aktiviteten.
Glykemisk indeks (GI) er et hjelpemiddel til å klassifisere karbohydratrike matvarer etter den effekten de har på blodsukkeret. I idrettssammenheng kan denne
klassifiseringen av matvarer ha en viss
bruksverdi ved planlegging av kosthold.
Dette gjelder f. eks. når det er behov for
rask energitilførsel under langvarige fysiske
anstrengelser, og ved restitusjon av glykogenlagrene etter harde treningsøkter og
konkurranser.
For idrettsutøvere gjelder spesifikke anbefalinger for karbohydrat. Disse varierer
avhengig av utøvernes totale treningsbelastning.
• Utøvere som i gjennomsnitt trener <1
time per dag (høy intensitet) anbefales
et karbohydratinntak på 5-7 gram per
kg kroppsvekt per dag.
• Utøvere som har en treningsbelastning
tilsvarende 1-3 timer per dag (høy intensitet) anbefales et karbohydrat inntak tilsvarende 7-10 gram per kg
kroppsvekt per dag.
• Utøvere med ekstremt mye og hard trening (>4 timer) per dag anbefales et karbohydratinntak på 10 gram eller mer per
kg kroppsvekt per dag.

metodene og tilskuddene på utholdenhet
hos idrettsutøvere.
Det gis ikke spesifikke anbefalinger for
idrettsutøvere når det gjelder absolutt inntak av fett. Siden fettlagrene ikke er en begrensende faktor i forhold til energitilførsel under aktivitet er det ingen behov for
tilførsel av ekstra fett rett før, under eller
etter aktivitet. For å sikre det totale energiinntaket, inntaket av essensielle fettsyrer
og fettløselige vitaminer, bør andelen fett
ikke være mindre enn 20E%.
Protein
Toppidrettsutøvere (utøvere som trener
flere økter per dag) kan ha et økt proteinbehov på nesten 100% over anbefalingene som gjelder for befolkningen for
øvrig.
Proteinbehovet for idrettsutøvere er
noe økt avhengig av utøverens treningsbelastning, og i hvilken fase i treningen utøveren er.
• Utøvere som trener 4-5 ganger per uke
(>45 min per gang, høy intensitet) har
et proteinbehov tilsvarende omtrent 1,0
gram per kg kroppsvekt per dag.
• Utøvere som driver med hard utholdenhetstrening og/eller trener flere økter per dag har et proteinbehov tilsvarende 50-100% mer enn de generelle
anbefalingene. Disse anbefales et proteininntak på 1,2-1,6 gram per kg
kroppsvekt per dag.
• Utøvere som driver hard styrketrening
anbefales ytterligere økt proteininntak,
tilsvarende 1,5-1,8 gram per kg kroppsvekt per dag.
• Det er gjort få studier på kvinnelige
idrettsutøvere og deres proteinbehov,
men litteraturen antyder at kvinner har
et proteinbehov som er 10-20% lavere
enn mannlige utøvere.

For å sikre at glykogenlagrene fylles før en
hard og/eller langvarg treningsøkt anbefales det å innta et måltid en til tre timer før
start.
Treningsøktens varighet, intensitet og
utøverens glykogenlager før treningsstart
avgjør hvorvidt utøveren har behov for å
innta karbohydratholdig drikke og/eller
mat under selve treningsøkten.
Utøvere som gjennomfører en treningsøkt <8 timer etter den forrige, anbefales å starte inntaket av karbohydrat
umiddelbart etter hver økt. Utøvere anbefales videre å innta et større måltid
innen to timer etter avsluttet treningsøkt

Utøvere som er i energibalanse og har et
kosthold hvor proteininntaket tilsvarer 1215E%, vil i de fleste tilfeller tilfredsstille behovet som er angitt over.

Fett
Forsøk på å bedre idrettsutøveres utholdenhet gjennom å påvirke kroppens fettforbrenning har vært forsøkt med bruk av
flere metoder og tilskudd, bl.a. faste, L-carnitin, fett som består av mellomlange fettsyrer (MCT), fett som består av lange fettsyrer (LCT) og høyfettdietter. Studier viser liten eller ingen effekt av disse

Mikronæringsstoffer
Det er liten risiko forbundet med et høyt
inntak av vannløselige vitaminer. Når det
gjelder fettløselige vitaminer, kan store doser A og D medføre helserisiko.
Utilstrekkelig inntak av jern over tid, kan
medføre jernmangel og redusere prestasjonsevnen. Imidlertid kan for høyt inntak
av jern medføre helseskade.Kalsium er vik-
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tig for god beinhelse,og et tilstrekkelig inntak av vitamin D er viktig for opptak av kalsium i tarmen.
Det er ikke grunnlag for å anbefale
idrettsutøvere høyere inntak av vitaminer,
mineraler og sporstoffer enn det som anbefales for befolkningen forøvrig. Det er
imidlertid spesielt viktig at idrettsutøvere
får dekket sine behov for vitaminer og mineraler gjennom mat, samt behovet for
antioksidanter gjennom inntak av frukt og
grønnsaker.
Væske
En voksen normalt aktiv person vil ha en
væskeomsetning på ca 3 liter per dag i temperert klima. Dersom væsketapet øker fra
2% til 5% av kroppsvekten, vil prestasjonsevnen grovt sett bli redusert med ca. 10%
for hver ekstra prosent man blir dehydrert.
Tørste er en dårlig indikator på væskebalansen. Tørsten kommer først etter et
tap på 2% av kroppsvekten (1-2 liter
væske), og etter at prestasjonsevnen har
begynt å synke. Væsketapet for en enkelt
treningsøkt, kan beregnes ved å måle
kroppsvekt rett før og etter trening.
Effekten av væskeerstatning i form av
sportsdrikk eller vann er ikke vesentlig forskjellig ved fysisk aktivitet inntil en time,men
ved aktivitet utover en time vil sportsdrikk
gi forholdsmessig mindre reduksjon i prestasjonsevnen sammenlignet med vann.
Utøvere må sørge for å være i væskebalanse før trening/konkurranse og sørge
for væsketilførsel ved trening som varer
over en time. Det er viktig å drikke før tørsten melder seg.
Etter treningsøkter som har vart over
30 minutter bør væske inntas rett etter avsluttet økt. Etter langvarlig trening bør det
inntas en liter væske den første timen etter avsluttet økt. Drikk deretter 0,5-0,7 liter per time for hver treningstime som er
gjennomført.Innen 3-4 timer etter trening
bør 150% av væsketapet under trening/
konkurranse være erstattet.
Kosttilskudd
Ifølge American College of Sports Medicine vil utøvere som inntar nok mat og
drikke til å dekke det daglige energibehovet,og som samtidig har et variert kosthold
med minst fem porsjoner frukt og grønnsaker hver dag, få dekket den anbefalte
mengden av samtlige næringsstoffer. Det
diskuteres imidlertid hvorvidt de anbefalte
mengdene av mikronæringsstoffer er tilstrekkelige for idrettsutøvere med stor tre-
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ningsbelastning, og om inntak utover kostholdsnivå kan være nødvendig for å tåle
store treningsbelastninger.Det er likevel generell enighet om at inntak av mikronæringsstoffer utover behovet ikke fremmer
prestasjonsevnen med mindre utøveren
har mangel på et eller flere næringsstoffer.
En generell regel er at behovet for næringsstoffer skal søkes dekket gjennom kosten. Det finnes imidlertid enkelte situasjoner der utøvere kan ha behov for midlertidig supplementering med ulike tilskudd.
Tran anbefales til alle utøvere for å dekke
behovet for vitamin D og n-3 fettsyrer.
Når det gjelder tilskudd av ergogene stoffer, er det kun vist prestasjonsfremmende
effekt av kreatin, koffein og bikarbonat.
På generelt grunnlag frarådes bruk av tilskudd med ergogene stoffer. Det er flere
grunner til det, og de viktigste er risikoen
for at tilskuddene kan medføre helseproblemer på sikt, og risikoen for at tilskuddene kan inneholde forbudte stoffer uten
at det går fram av deklarasjonen.
Idrettsutøvere er selv ansvarlige for hva
de inntar av kosttilskudd. Alle idrettsutøvere må være klar over at det er en reell
risiko for at kosttilskudd kan gi opphav til
en positiv dopingprøve.

ler ned i vekt, bør gjøre dette i samarbeid
med fagperson med ernæringskompetanse.Ved vektøkning er det viktig at kostholdet optimaliseres, og at det utarbeides
et tilpasset styrketreningsprogram. Når
det er ønske om vektreduksjon, bør dette
vurderes på grunnlag av grundige undersøkelser. Undersøkelsene bør inkludere
utøverens kroppssammensetning, medisinske historie (inkludert vekthistorie),
kosthold, alder og idrettsgren. Det frarådes å gjennomføre vektreduksjon på egen
hånd, da dette innebærer økt risiko for å
utvikle spiseforstyrrelser, dårlig beinhelse
og redusert jernstatus som følge av redusert energiinntak.

Bestilling av rapporten
Rapporten kan bestilles og lastes ned
på nettsidene til Sosial- og helsedirektoratet: www.shdir.no

Retningslinjer for forsvarlig
vektregulering
En idrettsutøver som ønsker å gå opp el-
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FFIs Vinterseminar
Kvitfjell 6. – 8. februar 2004
KARIN RYDEVIK OG GRO C AMILLA RIIS
NIMI ULLEVÅL STADION

Etter å ha ventet et år siden forrige vinterseminar på Kvitfjell, var forhåpningene store foran
årets tema; SMERTE. Har vi ikke alle hatt smerte, prøvd å redusere smerte og hanskes med
smerte til daglig. De fleste av oss prøver å utrette de beste behandlingsalternativene for
pasienter med kronisk smerte og til tider føler vi oss hjelpeløse. Hvor tungt høres ikke
dette temaet ut og hvor mange av deltakerne ville klare å holde øynene oppe og hodet klart?
Pain Biology and Clinical
Reasoning
Som en frisk bris og klapp på skulderen
fra Cornwall i England kom den svært så
teatralske og underholdene fysioterapeuten Louis Gifford. Han skulle holde
åpningsforedraget; Pain Biology and
Clinical Reasoning. Under dette temaet
lå teorien om at kroniske smertepasienter har vanskeligheter med å bearbeide
smerte, og at denne pasientgruppen har
en lavere smerteterskel ved smertefornemmelse. Teorien bygger på velkjente Melzack og Wall sin ’paingate
theory’. Det blir sagt at kronikere som
fokuserer mye på sin smerte vil medvirke
til at sentralnervesystemet vanedannes
med potensering av smerten. Her ble
Ylayen og Linton nevnt med sin modell.
Kortfattet mener de at folk som
konfronterer sin smerte vil ha et kortere
smerteforløp, mens de som katastroferer sin smertefølelse og unngår å
konfrontere den, vil ha større sannsynlighet for et kronisk smerteforløp. Dette
kan føre til inaktivitet som øker smerte
følelsen. Det konkluderes med at ’When
cells fire together they wire together!’
Videre ble det som et lys fra klar
himmel både mimet og verbalisert at
så lenge man forklarer og avdramatiserer
en smerteopplevelse, vil pasienten bli
beroliget, hvilket er den beste medisin.
La pasienten føle seg selvsikker og vær
ikke redd for å foreslå smertestillende.
Mange pasienter tror at å bruke smertestillende vil medføre at man bruker en
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vond rygg for mye og dermed skader den
mer – mens virkeligheten ser ut til å være
motsatt. Vi som terapeuter kan bli flinkere til å forstå, gjøre pasientene trygge
ved å gi emosjonell støtte og rasjonelle
forklaringer på deres smerteopplevelse.
Så la oss ikke forsøke det umulige: å fjerne
smerten hos alle kronikere men heller
bruke krefter på å rasjonalisere den! Bruk
en ’shopping basket approach’ og vær
motiverende.
Fysioterapeuten og akutte
episoder innen idretten
Neste på programmet var Knut Fjellsgaard fra NIMF, lege for ishockeylandslaget.Han snakket om samarbeidet mellom
lege og fysioterapeut i en lagsammenheng. I bunn og grunn fikk vi innprentet
at under førstehjelp som første person
på et skadested skal man passe på at luftveier er åpne og at kjeven må frem for å
utføre en innblåsning ved hjerte- og lungereding. Dette fikk flere øvet nøye på i
lørdagens workshop og senere på lørdagens festmiddag.
Nevropatiske Smertetilstander
Rune Enehaug fra Bergen snakket om
diagnostisering og behandling av nevropatiske smertetilstander og bruk av IMS
(intramuskulær stimulering). Her ble
Gunn’s teori nevnt og ulike oppfatninger
om hvordan muskler reagerer på IMS.
På lørdagens workshop behandlet Enehaug en fotballspiller med langvarige
’jumpers knee’ plager. Her ble quadriceps

behandlet med IMS, som gav et direkte
forlenget muskel og fleksibilitet.
CRPS (Komplekst Regionalt
Smertesyndrom)
Lørdag formiddag pratet Sara Maria Allèn fra Smerteklinikken på Aker Sykehus
om Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS). Denne diagnosen gis til personer som opplever en hypersensitivitet
etter et traume. Behandlingen som Allèn
fokuserte på var smertelindring, der ofte
TENS brukes, sensorisk funksjonell stimuli og en forsiktig fremgangsmåte ble
lagt stor vekt på. I følge Staton-Hicks et
al 1998, er fysioterapibehandling det
eneste som har noe å tilby denne pasientgruppen. Workshopen holdt hun
sammen med Anne Loftshus og her fikk
vi en liten smakebit av behandlingsformer
rent teoretisk.
Søndag morgen var det duket for
dermatologi og kuldeskader. Hudterapeut og senior instruktør Ann Kristin
Stokke snakket om hudens anatomi og at
frostskader gjerne oppstår pga redusert
fuktighet i huden.
Søndagen ble avsluttet med en forelesning av fysioterapeut Anne Lofthus om
hvordan hun selv ble oppfattet som
CRPS- pasient i helsesystemet. Her lå fokuset på at hun kun ble utredet for biomekaniske årsaker i vårt helsesystem, og
ved et langvarig sykdomsforløp utviklet
hun CRPS. I motsetning til dette som fritt
foredrag snakket Håvard Moksnes, fysioterapeut ved NIMI og NAR (Norsk
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VINTERSEMINAR
Forskningssenter for Aktiv Rehabilitering) om en kasus der en pasient hadde
fått diagnosen CRPS. Ved denne anledning hadde pasienten en biomekanisk årsak til sin smerte og ikke CRPS. Pasienten fikk utført dekompresjon av Hoffas
fettputer i kneet og har etter dette blitt
kvitt sine kroniske knesmerter.
Så det ble en smertefri helg med gode
foredrag, flotte forhold i bakken og pud-

dersnø i nakken. For øvrig ble Knut Jæger Hansen, avtroppet FFI leder, flere
ganger observert i langrennsløypa der
han ble forbipassert av gamle damer i
bobledress. Han får varme tanker og lykkeønskninger med tanke på deltakelse i
Vasaloppet i mars!
Vi takker komiteen for et godt seminar
og en vellykket helg på Kvitfjell.

Sixtufit - Den komplette
muskelpleie for sport og
aktivitet!

Hardt arbeidende muskler fortjener profesjonell pleie. Sixtufitserien omfatter produkter som
tar vare på musklene ved:
• oppvarming og forberedelse
før sport og aktivitet
• trening og konkurranse
• restitusjonsfasen etter sport
og aktivitet

Forskning og fagutvikling
i idrettsfysioterapi
Å dokumentere effekten av den behandlingen vi gir pasientene våre er både viktig
og nødvendig. De siste årene er det publisert et stort antall systematiske oversikter
som dokumenterer at trening og fysisk aktivitet har god effekt på ulike
muskel-skjelettplager. Men det er fremdeles mye ugjort og da er det viktig at det etableres et godt samarbeid mellom klinikerne og fysioterapeuter med forskningsbakgrunn.
På FFI’s årsmøte i 1999 ble det vedtatt å sette av egne midler hvert år, slik at FFImedlemmer som ønsket å starte fagutviklings- og forskningsprosjekter kunne få veiledning og hjelp til igangsetting og gjennomføring av prosjektet via FFI’s Forskningsråd. Rådet skulle dessuten kunne hjelpe medlemmer med å utforme søknader om
forskningsmidler, formidle kontakt med aktuelle samarbeidsmiljøer og gi råd og hjelp
til skriving abstracts til kurs/kongresser.
Vi i forskningsrådet syntes dette var et ypperlig tilbud til våre medlemmer, men vi
har skuffet måttet registrere at svært få har benyttet seg av tilbudet. De som har tatt
kontakt har fått veiledning både i prosjektplanlegging og søknadskriving og det har
resultert i presentasjon av flere abstract på høstkongressen.
De første årene etter at FFI’s forskningsråd ble dannet, arrangerte vi hvert år et
innføringskurs i forskning: "Fra idé til prosjekt". På grunn av lav interesse har ikke dette
kurset blitt arrangert de siste årene, men vi arrangerer det gjerne igjen i nåværende
eller ny form når behovet melder seg.
Grunnen til at vi skriver i NIM nå, er at vi ønsker tilbakemeldinger og gode idéer
fra dere medlemmer om hvordan forskningsrådet bør legge opp sitt arbeid i årene
fremover, slik at vi, sammen med dere, kan utnytte de ressursene vi har på en
best mulig måte. Gå inn på FFI’s hjemmeside: www.idrettsfysioterapi.no , les mer om
Forskningsrådets aktiviteter og ta kontakt med oss!

Sixufit har siden 1952 vært
leverandør og sponsor for den tyske
olympiske komitè og for et stort
antall andre sportsforeninger og
særforbund. I Norge er Sixufit
leverandør av produkter til flere klubber og enkelutøvere. Sixtufit
benyttes av ledende idrettsleger, terapeuter, trenere og massører.
Olympia-produktene har bevist sin
verdi gjennom grundige tester og
harde konkurranser og har et utmerket rykte både blant amatører og
toppidrettsutøvere.

Sixufit - Den profesjonelle
muskelpleie!
TM Agenturer AS
Tlf. 22 08 08 18
www.sixtufit.no

Inger Holm
Leder FFI’s forskningsråd
inger.holm@rikshospitalet.no
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Mer mosjon og sunn mat i skolen
Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet lanserte i februar
prosjektet: "Fysisk aktivitet og måltider i skolen", der målet er å tilrettelegge for mer daglig
fysisk aktivitet og gode rammer for måltider i skolen.
Helsedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet har bevilget tre millioner kroner hver i 2004 og i
2005 - til utprøving og initiering av gode modeller. En fagjury skal være med å velge ut prosjektskoler.
- Et godt organisert skolemåltid og økt fysisk aktivitet vil
gi et bedre læringsmiljø og mer konsentrerte elever, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.
Tidligere verdens- og olympiamester i langrenn, Vegard
Ulvang, er med som ambassadør for prosjektet. Han sitter
også i fagjuryen som skal plukke ut deltagende skoler.
Norske tiåringer sitter i gjennomsnitt ti timer hver dag,
spiser mye sukker, men lite frukt og grønnsaker. Og halvparten av elevene i grunnskolen får under 20 minutter å
spise på.

- Siden barn og unge tilbringer store deler av dagen på
skolen, er det viktig for elevenes helse at forholdene legges
til rette for fysisk aktivitet og måltider i løpet av skoledagen,
sier helseminister Dagfinn Høybråten.
Prosjektet er et samarbeid mellom Helsedepartementet
og Utdannings- og forskningsdepartementet og skal styres
av en prosjektgruppe fra Sosial- og helsedirektoratet og Læringssenteret, med prosjektledelse i Læringssenteret.

Kilde: www.sef.no

RYGGSEMINAR
Kliniske vurderinger og tiltak basert på vitenskapelig kunnskap

Med professor Stuart McGill fra Unv. i Waterloo, Canada.

Fellesreise til ACSM’2004
Indianapolis 1. – 5. Juni 2004
Vi arrangerer fellesreise
til denne kongressen
Ta snarest kontakt med CIC for
informasjon om fly og innkvartering

C I C Gruppe & Spesialreiser as
V/Merete Løviknes
P.B. 5123 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22 59 19 80 Fax: 22 59 19 81
E – mail: merete@cic.as
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Prof. McGill har utgitt over 200 vitenskapelige publikasjoner som
omhandler lumbal funksjon, skademekanismer, forebyggingsstrategier, behandlings-og undersøkelsesteknikker. Han har fått
mye anerkjennelse for boken ”Low Back Disorders; Evidencebased Prevention and Rehablitation”. Han er redaktør i SPINE
og har fått Volvo-prisen. McGill har profilert seg som en
motstander av psykologiseringen og ufarliggjøringen av
ryggsmerter. Han er en av få forskere på dette nivået som også
driver klinikk. Nå vil han gi oss en oppdatering av den nyeste
innen forskningen. På dag en blir det lagt frem et
vitenskapsteoretisk grunnlag, mens dag to blir viet praktisk
trening på undersøkelser, behandlingsteknikker, og ulike øvelser.
Noen av temaene som blir belyst:
Ɣ Spesifikk testing
Ɣ Stabilitet: Myter, fakta, kliniske implikasjoner
Ɣ Flossing
Ɣ Redusering av skaderisiko
Ɣ Ergonomi
Ɣ Første møte med pasienten
Ɣ Manipulasjon
Ɣ Individuelt tilpassede rehabliteringsstrategier
Ɣ Hva slags biomekansike krefter som virker under ulike funksjoner

Tid og sted: 25. og 26. okt 2004 Scandic Hotel Bergen City
28. og 29. okt 2004 Scandic Hotel Hamar
Dag 1 kl 0830-1630 Dag 2 kl 0900-1630
Påmelding:

http//www.altiusgruppen.no

Avgift:
Spørsmål:
Arrangør:

Før 30/6 2004: 2.500,- Etter 30/6 2004: 2.900,seminarinfo@altiusgruppen.no 62536011/62538273

Altius Gruppen AS
IDRETTSMEDISIN 1•2004

ÅRSRAPPORT

Oslo-Akershus Idrettsmedisinske Forum
Årsrapport 2003
1. Styret har bestått av
Fra NIMF:
Anne Froholdt Johanssen
Steinar Sulheim
Rafn Lindal Björnsson

Fra FFI:
Anders Gran
Celine Tryggestad
Håvard Moksnes

2. Organisering
Steinar Sulheim har fungert som leder av styret.
Celine Tryggestad har fungert som kasserer.
Arbeidsoppgavene har ellers blitt fordelt på styremøtene.

3. Sekretariat
Samarbeidet med NOVARTIS har fungert bra. De har stått for utsending av invitasjoner samt registrering av
påmeldte på medlemsmøtene.

4. Møter i styret
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2003.

5. Medlemsmøter
Det har vært avholdt 3 medlemsmøter i 2003
.
Det har vært svært god oppslutning på møtene, med rundt 60-100 deltagere.
Temaene:
• Skulderinstabilitet
- Klassifisering, diagnostikk og behandling v/ Gisle Uppheim
• Indikasjoner for MR-undersøkelse av skulder og kne
- Labrumskader, Cuffrupturer, Ligamentskader,Tendinoser, Bone bruice v/ Rana Tariq
• Klinisk og sonografisk skulderdiagnostikk v/ Per Sunde
• Indikasjoner for ultralydundersøkelse av skulder og kne v/ Antonio Bouffard
• Effekt av tape og orthose ved skader i kne og ankel v/ Grethe Myklebust
• Workshops med praktisk bruk av tape og orthoser v/ Lars Goplen og Grethe Myklebust
• Bildediagnostikk med MR v/ Rana Tariq

6. Kurs
"Idrettsmedisinsk Fagdøgn" på Sundvollen ble avlyst pga. manglende tilslutning.
Planlegger nytt kurs i år.

7. Økonomi
Vår avtale med NOVARTIS er utgått, og må reforhandles / søke ny sponsor.
Vår økonomi er bra og vi vil fortsatt benytte midlene til subsidiering av kurs og møter for våre medlemmer.

8. Valg
3 styremedlem er på valg og kandidater vil bli presentert på årsmøtet.
Oslo, 11. februar 2004
Steinar Sulheim

IDRETTSMEDISIN 1•2004
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FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Sommerseminar
11. - 13. juni 2004,Tønsberg
Tema:
- Skulder
- Frakturer
- Hjerterehabilitering

Faggruppen for idrettsfysioterapi inviterer på nytt til sommerseminar på Hotell Klubben i Tønsberg.
I år har kurskomiteen gått igjennom kursrekkene de siste årene, og vi vil derfor gjerne få belyse det vi synes har fått
for lite oppmerksomhet – nemlig moderne frakturbehandling og hjerterehabilitering. Dette mener vi er
fagområder som er aktuelle både innen idrettsfysioterapi og fysioterapi generelt. Vi har fått gode og
engasjerte foredragsholdere, delvis fra egne rekker.
I tillegg vil vi utdype tema skulder. Det har vært en del fokus på oppdatert skulderbehandling i fagmiljøene, men vi
får stadig signal om at dette blir vi aldri utlært i.Vi vil prøve å bli bedre i å klassifisere de forskjellige skulderproblemer,
og å utarbeide behandlingsopplegg deretter.
Som hovedforeleser i år har vi gleden av å presentere fysioterapeut Mary Magarey fra Australia. Hun har lang
erfaring i behandling av skulderskader hos kastutøvere, har skrevet flere artikler og holder kurs nasjonalt og
internasjonalt om skulder.
I god tradisjon vil styret i FFI også i år forsøke å balansere faglig innhold og sosialt samvær, så ta med godt humør
og egnet tøy – så ordner vi resten!
Vi oppfordrer dere til å sende inn frie foredrag på 15 minutters varighet! Forskningsrådet yter assistanse dersom
du trenger det!
Forelesere:
- Mary Magarey, PhD, fysioterapeut,APA Sports & Musculoskeletal Physiotherapist, Senior Lecturer, University of South
Australia
- Birgitta Blakstad Nilsson, spesialistfysioterapeut, Hjertelungesenteret, Ullevål Universitetssykehus, Oslo
- Einar Sturla Hem, overlege, spes ortopedisk kirurgi, Sykehuset Vestfold, Klinikk Ortopedi,Tønsberg
- Astor Reigstad, ortopedisk kirurg, spes håndkirurgi, Rikshospitalet, Oslo
- Tone Kalheim, avdelingsledende fysioterapeut ortopedisk avd. Sykehuset Vestfold,Tønsberg
- Gerty Lund, sjefsfysioterapeut, MNFF spesialist i rehabilitering med fordypning i ortopedi, Martina Hansens Hospital, Bærum
FREDAG 11. JUNI
14.15-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
16.00-16.45
16.45-17.15
17.15-18.00
18.00-18.15
18.15-19.15
20.00

Åpning v/ Bjørn Fossan, leder av Faggruppen for idrettsfysioterapi
Konservativ og operativ bruddbehandling – muligheter og begrensninger i rehabilitering.
Einar Sturla Hem
Pause – besøke utstillere
Frakturbehandling. – etter konservativ frakturbeh. og operativ frakturbehandling. Tone Kalheim
Pause – besøke utstillere
Hjerterehabilitering. Birgitta Blakstad Nilsson
Vi skifter til treningstøy!
Pilates trening.
Middag

LØRDAG 12. JUNI
08.30-09.30
The injured shoulder in the overhead athlete. A sport physiotherapist's role. Mary Magarey
09.30-10.00

Pause – besøke utstillere

10.00-11.00

Dynamic assessment and management of the athletic shoulder complex. Mary Magarey

11.00-11.30

Pause – besøke utstillere

11.30-12.15

Skulderrehabilitering med vektlegging av eksentrisk trening. Gerty Lund

12.15-13.15

Lunsj

13.30-16.30

Workshops (35 min + 5 min x 5)
1. Dynamic stability evaluation. Mary Magarey
2. Hjerterehabilitering. Birgit Blakstad Nilsson
3. Rehabilitering ved frakturer. Tone Kalheim
4. Eksentrisk trening ved skulderrehabilitering. Gerty Lund
5. Hvordan oppnå økt lønnsomhet ved drift av fysikalske institutt. Bård Windingstad

16.45

Sosialt. Utflukt med mat m.m. "Det som skjer det skjer – jeg kan ikke si deg mer"

SØNDAG 13. JUNI
10.00-10.45

Scaphoid/naviculare frakturer. Viktige forhold ved undersøkelse og behandling. Astor Reigstad

10.45-11.15

Pause – besøke utstillere – vi sjekker ut av hotellrommet

11.15-12.00

Etiske dilemmaer i konkurransesituasjoner både i individuelle - og lagidretter.
Trener, lege og fysioterapeut på nasjonalt/internasjonalt plan deltar i debatten.

12.00-12.30

Frie foredrag

12.30-13.00

Åpent forum

13.00

Avslutning - lunsj

INFORMASJON:
Informasjon om seminaret finnes også på faggruppens hjemmeside.
www.idrettsfysioterapi.no
FRIE FOREDRAG:
Sendes til Forskningsrådet v/ Prof. Inger Holm, Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet,
Sognsvannsvn. 20, 0027 OSLO, innen 12. mai 2004.
De to beste foredragene honoreres med kr. 2000,PÅMELDING:
Se påmeldingsskjema neste side.
Påmeldingsfrist: 15. mai 2004
Avbestilling etter 15. mai refunderes ikke
Avbestilling innen 15. mai refunderes mot et fradrag på NOK 500,-

Kun de først 120 er sikret plass!

PÅMELDINGSSKJEMA
FFIs SOMMERSEMINAR 11. - 13.06.2004
www.idrettsfysioterapi.no
Etternavn:

Fornavn:

Arbeidssted:

Adresse arbeidssted:

E-mail:

Telefon/Mobil:

Postnr:

Sted:

Land:

Fax:

HOTELLRESERVASJON (Kryss av for ønsket type rom) Pris pr. døgn, pr. person
Rica Klubben Hotell Tønsberg
Hotellbestilling må gjøres senest 1. mai d.å.

Enkeltrom Pris enkeltrom Dobbeltrom Pris pr. pers. i dobbeltrom
Kr 1125,Kr 895,-

Ankomst dato:

Avreise dato:

Fyll ut riktig rubrikk iht. ovenstående hotellvalg:
Navn ledsager:
Ønsker å dele rom med:
Lørdag ettermiddag blir det arrangert utendørs sosialt arrangement /telt ved dårlig vær
Pris pr. person kr 190,Prisen inkluderer aktiviteter, transport, trubadur/musikk og telt. Middag serveres ifb. med aktiviteten
Jeg bekrefter herved at jeg ønsker å delta på sosialt arrangement lørdag
Jeg ønsker ikke å delta på sosialt arrangement/utendørs middag lørdag kveld: (Ønsker middag på hotellet)

Seminar avgift:

Medlem

Medlemsnr. NFF

Ikke medlem

1300,-

Beløp å betale
NOK

1900,-

Seminaravgiften må være betalt før din påmelding blir registrert. Faktura blir tilsendt.

Priser for deltakelse ikke boende Rica Klubben Hotell (lunsj fredag for boende)
Produkt:

Dato:

Pris pr. person

Lunsj fredag (for boende Rica Klubben)

11. juni

225,-

Dagpakke fredag obligatorisk (inkl. lunsj)

11. juni

360,-

Middag fredag

11. juni

285,-

Dagpakke lørdag obligatorisk (inkl. lunsj)

12. juni

360,-

Middag/sosialt arrangement lørdag

12. juni

285,-

Dagpakke søndag obligatorisk (inkl. lunsj)

13. juni

360,-

Beløp å betale NOK

Avmelding etter 15.05.04 refundere ikke. Avmelding innen 15.05.04 refunderes mot ett fradrag på NOK 500,-

Dette påmeldingsskjema returneres i utfylt stand til:
DØVRE EVENT & MARKETING AS, PB 474 SENTRUM • 4002 STAVANGER
TLF. 51 55 09 40 • FAX: 51 55 09 47 • MOBIL: 90 59 32 75
E-MAIL: hdoevre@online.no

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmedisin, er nå inne i sitt 19. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.
Opplaget er på 2200 eksemplarer, og tidsskriftet sendes, i tillegg til leger og fysioterapeuter, også til
sykehus og høgskoler, samt sykepleiere innen aktivitets- og idrettsmedisin.
Vår redaksjonskomite har knyttet til seg en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innenfor viktige felt innen idrettsmedisin, noe som sørger for et innhold med høy kvalitet og aktualitet.
Høres det interessant? Kontakt tidsskriftets annonseansvarlig:
Hilde Fredriksen, Toppidrettsenteret, Pb. 4004 Ullevål Stadion, 0806 Oslo,
tlf. 22025745, fax. 22025750, e-post: Hilde.Fredriksen@nif.idrett.no

Den redaksjonelle linje
Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre på overskifter, lage mellomskrifter samt skrive ingresser der vi mener
det er behov for det. Dersom stoffet påvirkes i særlig grad
av endringer vil disse diskuteres med forfatteren og/eller
merkes med «red.s.anmerkning».Vi må også forbeholde
oss retten til å forkorte innlegg som er for lange. Dersom
ikke annet er anmerket står artikkelforfatterne ansvarlig for
artiklenes innhold.

Innmelding
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................
Adresse:.........................................................................................
Postnr. og postadresse:..........................................................
Student:..........................................................................................

ANNONSEPRISER 2004
Side
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4
1/8

Sort/hvitt
5.500,4.200,3.000,2.200,1.800,1.500,-

STILLINGSANN.:
1/4-1/2 side: 1.000,1/8-1/4 side: 500,Prisene er eks. MVA

4-farger
7.000,5.500,4.000,3.000,2.500,2.000,UTGIVELSESPLAN 2004
Utgave Matr.frist Utgivelse
Nr. 2
01.05.04 15.06.04
Nr. 3
01.09.04 15.10.04
Nr. 4
01.11.04 15.12.04

Ferdig (år):....................................................................................
Melding om innmelding eller ny adresse sendes til:
FYSIOTERAPEUTER:
NFF v/Kristin Stormo
Pb. 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
kristin@fysio.no
__________________________________
LEGER:
Marianne Olsen
Nycomed Pharma a/s, Pb. 205, 1372 Asker
mols@nycomed.com

Artikler og stoff
Norsk Idrettsmedisin ønsker velkommen artikler og stoff i form av fagartikler, reportasjer, bokanmeldelser, leserinnlegg,
sammendrag doktorgradsavhandlinger, referater fra kongresser, seminar og kurs etc. relatert til idrettsmedisin og idrettsfysioterapi. Oversetting av internasjonale publiserte artikler, der man forkorter artikkelen er også aktuelt. Skriv på norsk,
og unngå begreper som bare er kjent for spesielt interesserte. Manuskriptveiledning kan fåes hos redaksjonssekretæren.
Tidsskriftet forbeholder seg retten til å lagre og utgi alt stoff i tidsskriftet i elektronisk form.
Artikler i tidsskriftet representerer ikke nødvendigvis redaksjonens holdninger.
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NORGES FOTBALLFORBUND

KONGRESS KALENDER
MARS
25 – 27:

Norges Fotballforbund (NFF) er landets
største særidrettsforbund med over 500 000
medlemmer. Disse er organisert i og utøver
aktivitet via 18 fotballkretser, ca. 1830 klubber og mer enn 20 000 lag. Organisasjonen
har ca. 130 heltidsansatte og 100 000 tillitsvalgte. Sentraladministrasjonen på Ullevaal
Stadion har 40 ansatte og er organisert i
fem avdelinger (toppfotball, breddefotball,
marked, administrasjon og økonomi). NFF
har en årlig omsetning på ca. kr. 325 mill.
Til et aldersbestemt guttelandslag søker NFF ny

APRIL
1 – 3:

Madrid, Spania
3rd European Congress of Sport
Traumatology
Info: www.efost2004.com

29 – 2.5:

Drama, Hellas
7th International Congress of Sports
Medicine Association of Greece
Info: www.sportsmedicinegreece.com

MAI
5 – 8:

Athen, Hellas
11th ESSKA Congress & 4th
World Congress of Sports Trauma
Info: www.esska.org

21 – 24:

Buenos Aires, Argentina
Arthroscopy, knee surgery & sports
medicine congress, AAA Annual Meeting
Info: www.artroscopia.com.ar

26 – 29:

Gent, Belgia
5th Symposium of the International
Cartilage Repair Society (ICRS)
Info: www.cartilage.org

FYSIOTERAPEUT
Fysioterapeuten vil være lagets medisinske hovedkontakt og inngå i støtteapparatet rundt laget sammen med trenerne og våre internasjonale koordinatorer.
Vi ønsker å engasjere en fysioterapeut som ser viktigheten av å veilede og jobbe med unge toppidrettsutøvere som har høye sportslige ambisjoner.
Det settes store krav til samarbeidsevne og positiv
innstilling, samt evne til å oppnå gode relasjoner til
utøvere i 15-20 års alderen.
Søkere må ha idrettsmedisinsk kurs trinn 1 & 2, eller
ta dette innen kort tid. Søkere med videreutdanning
i Manuell Terapi, samt egenerfaring innen fotball vil bli
foretrukket.

JUNI
2 – 4:

Indianapolis, IN, USA
51th Annual Meeting of the American
College of Sports Medicine (ACSM)
Info: www.acsm.org

9 – 12:

München,Tyskland
1st International Football Medicine Congress
Info: www.ifomec.org

JULI
3 – 6:

Clermond-Ferrand, Frankrike
9th Annual Congress of the European
College of Sport Science (ECSS)
Info: www.ecss2004.com

24 – 27:

Quebec City, Canada
30th Annual Meeting of the American
Orthopedic Society of Sports Medicine
(AOSSM)
Info: www.sportsmed.org

Laget vil i gjennomsnitt ha ca 20-50 samlingsdøgn i
året. Dette vil variere i henhold til de turneringer laget kvalifiserer seg til.
Ta kontakt med Roar Robinson tlf. a. 22 99 31 77 eller
pr. 66 99 16 62, for mer utførlige opplysninger.
Søknad med utfyllende CV, som ikke returneres,
sendes: Norges Fotballforbund, Serviceboks 1 - US,
0840 OSLO, att: Mette S. Sveen eller ledig.stilling@
fotball.no snarest og senest innen 19. april
2004.
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Stockholm, Sverige
7th Scandinavian Congress on Medicine and
Science in Sports i komb. med IMF:s
52:a Vårmøte
Info: www.svenskidrottsmedicin.se

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre
den bedre.Tips oss om kongresser og seminar som kan være
av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan
planlegge sin deltakelse i god tid.
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Velkommen til
Idrettsmedisinsk
høstkongress 2004
i Harstad
HARSTAD 4.-7. NOVEMBER 2004

www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no

o

For informasjon og pamelding:

www.ostrc.no/congress2005

B

-BLAD

Vi ønsker alle en god, skadefri påske!

Returadresse:
Marianne Olsen
Nycomed Pharma a/s
Pb. 205, 1372 Asker

