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år arrangeres høstkongressen i Harstad. Det faglige programmet er meget godt, og bør være
av interesse for flere i vårt miljø. Det er hyggelig å kunne presentere 25 abstracts til årets høstkongress. Bredden i de frie foredragene er også i år stor, så alle kongressdeltakere har noe å se
fram til. I skrivende stund er forberedelsene til høstkongressen i rute, og det er i overkant av 230
påmeldte deltagere. Dette sammen med et solid faglig program, samt også innlagt en prekongress
på hurtigruten fra Bodø, og trivelige sosiale arrangementer gjør at det er mye å glede seg til på
årets høstkongress. Den arrangeres på Harstad Kulturhus og Hotell Articus med Leif Røssås i
spissen for kongresskomitéen. Har du ikke meldt deg på til høstkongressen, så er det ennå mulighet – gå inn på hjemmesiden www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no og meld deg på!
FFI og tidsskriftet har fått ny hjemmeside. Etter å ha søkt på markedet etter nye løsninger har FFI
av hovedsakelig fagpolitiske årsaker valgt å innordne seg NFFs websystem, som de siste årene er
blitt mer moderne og brukervennlig. Nettsiden har samme adresse www.idrettsfysioterapi.no,
men har fått ny layout. Det vil på siden bli lagt ut flere nyheter og siden vil bli hyppigere oppdatert enn det den har vært tidligere. FFI håper med dette å øke sidens brukervennlighet og gi medlemmene flere muligheter.
OL i Athen ble en suksess, og det var et av de beste OL som har vært arrangert. De norske
utøverne gjorde en flott innsats, de beste som skulle vinne gull, greide det – et stort pluss til Andreas Thorkildsen i spyd. Men det som mange sitter igjen med etter dette OL er de mange utøverne fra andre land med positive dopingprøver. Og metodene disse brukte for å dope seg.
Dette er behørig tatt opp i begge lederne – NIMF/FFI – og du kan også lese mer fra hvordan helseteamet opplevde OL i artikkelen til Lars Engebretsen. Videre skriver Sigmund Anderssen at
fysisk aktivitet nå er inkludert i de nye nordiske næringsanbefalingene. Anita Aadland presenterer
satsinger fra Sosial- og Helsedirektoratet innen fysisk aktivitet og Ingrid Aase Bahr setter søkelyset på hvordan sykepleiere har anledning til å gi råd om fysisk aktivitet. Karin Rydevik og Gro
Camilla Riis gir oss referat fra FFIs sommerseminar, og det presenteres fire bokanmeldelser av
aktuelle bøker innen vårt fagfelt. Sist men ikke minst presenteres programmet for FFIs vinterseminar 2005. Det oppfordres til å være tidlig ute med påmelding her, til et kurs som er klinisk
rettet og organisert i mange spennende "Workshops".
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Med dette ønskes dere alle en fortsatt god høst og god lesning. Vel møtt til dere som skal på
høstkongressen.

Odd-Egil Olsen
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Jon Olav Drogset, leder
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E-post: Jon.O.Drogset@medisin.ntnu.no.
Ove Talsnes, sekretær
Kir.avd., Sykehuset Innlandet, 2418 Elverum
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Knut Fjeldsgaard, kasserer
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Agnar Tegnander, styremedlem
Ort.avd., St. Olavs Hospital HF, 7006 Trondheim
Tlf.: 73 86 94 98 (a)
E-post: agnar.tegnander@stolav.no

år dette skrives er OL i Athen nettopp avsluttet. Juksende utøvere tar i
bruk fingerte motorsykkelulykker for
å slippe unna dopingkontrollen. Dette sier litt
om dybden på nedsiden i internasjonal toppNORSK IDRETTSidrett. Høyden på oppsiden kan illustreres med
MEDISINSK FORENING
Wimbledon vinner Maria Sharapova. I en alder
av 17 år er denne godt utseende utøveren
verdsatt til NOK 1 milliard. Dersom man kun
Jon Olav Drogset
legger økonomiske betraktninger til grunn, kan
leder NIMF
man godt forstå at de utroligste midler taes i
bruk for å vinne. Hvis man derimot skulle bli tatt er det ikke bare et økonomisk mageplask. Det
er også en personlig sosial konkurs som kan ha uante negative konsekvenser for utøveren og
apparatet rundt. Denne nedsiden er det viktig å opprettholde i preventivt øyemed. Samtidig er
det viktig stadig å forbedre prosedyrene rundt prøvetaking og analyser. Dette av hensyn til rettssikkerheten rundt utøverne i denne svart-hvitt situasjonen. Likevel overflommes OL av positive
doping prøver. Antallet doping-saker pr. 25. august er 21 siden OL-perioden startet 30. juli.
Den norske Lægeforening har vedtatt nye og strengere regler for samarbeid med industrien.
Dette kan komme til å influere sterkt på driften av NIMF. Det blir sannsynligvis ikke lenger lovlig å ha et sekretariat finansiert av industrien. Det blir heller ikke lovlig å ha utstillere på kurs og
kongresser som er godkjent av legeforeningen i videre- og etterutdannelsen av leger. Hva som
blir skjebnen til våre industrifinansierte stipend og priser er fortsatt noe uklart. Hvis verst tenkelige scenario skulle inntreffe, vil de økonomiske og praktiske konsekvensene for NIMF være
betydelige. Høsten vil innholde oppklarende møter for å få klarhet i disse tingene.
Høstkongressen i Harstad nærmer seg med stormskritt. Det blir et meget godt faglig og sosialt
program. Gå inn på www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no og meld deg på i dag!
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E-post: kari.bo@nih.no
Irma Blaker, sekretær
Hillvåg Fysioterapi og trening, Kvalebergvn. 21, 4016 Stavanger
Tlf.: 51 58 96 86 (a)
E-post: irma_blaker@hotmail.com
Terje L.Toften, kasserer
Sortland Fysioterapi og Treningssenter, Grønnslettvn. 8,
8400 Sortland.Tlf.: 76 11 05 30 (a)
E-post: terje.toften@c2i.net
Jorunn Ytrefjord, styremedlem
Sentrum Fysioterapi, P.b. 257, 5702 Voss
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E-post: j_ytrefjord@hotmail.com
Chris Drummond, styremedlem
Mensendieck Klinikken Fysioterapi,
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E-post: drummond@start.no
Thomas T. Ødegaard, styremedlem
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, Sognsvn. 75d, 0805 Oslo
Tlf.: 23 26 56 20 (a)
E-post: ttoeddis@frisurf.no
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n skal sannelig ikke skue hunden på hårene!
Alle vi som hadde fryktet kaos i organiseringen av OL i Athen og ikke minst i trafikken, ble ettertrykkelig satt på plass. Riktignok
NFFs
"gikk håndverkerne" så seint ut av anleggene at
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI
de syntes å marsjere først under åpningsseremonien, men alt ble ferdig! Og sannsynligvis har
ikke noe OL vært bedre arrangert. Hvilke inntrykk sitter vi så igjen med? Jo, selvsagt husker
Bjørn Fossan
vi med glede alle de store norske prestasjoleder FFI
nene. Men likevel sitter mange, inklusive meg
selv, igjen med en flau smak i munnen. Det har vel knapt i noe tidligere OL blitt tatt så mange
juksere? Da de første positive dopingprøvene ble annonsert trodde vi man hadde kommet frem
til nye og bedre tester for å avsløre misbruk av veksthormoner. Men så er det hovedsakelig misbruk av anabole steroider man avslører, og oftest ved at utøverne med gamle metoder prøver
å jukse med urinprøvene sine. Har disse utøverne og støtteapparatet deres sovet de siste 25
årene? Og hva gjør at noen kan juble uhemmet over en seier de vet de har jukset seg til? Svaret er naturligvis enkelt; de må jukse for å hevde seg, siden alle andre gjør det! Denne løgnen
blir gjentatt så ofte at de til slutt tror på den selv. I tillegg ligger ofte alt for store økonomiske gevinster og venter på vinneren, noe som ytterligere øker fristelsen.
Heldigvis var det denne gangen ingen norske utøvere som ble tatt for "uhells-doping". Ved Olympiatoppens sterke satsning på kunnskap om kosthold og kosttilskudd og ved innføring av en
rekke kontrolltiltak overfor utøveren, gjorde man "alt" for at skandalene fra -96 og 2000 ikke
skulle gjenta seg. Heldigvis lyktes de med dette!
Det er ille at utøvere misbruker medikamenter som på sikt kan skade deres egen helse. Men
dette er en kalkulert risiko. Personlig synes jeg det verste er at vi, publikum, taper interessen for
idretten. Det blir ikke noe artig å se på, fordi "vinnerne er sikkert bare noen juksemakere alle
sammen". Dermed kan lett "idrettsheltene" bli betraktet mer som skurker enn som forbilder. Og
da forsvinner en meget viktig faktor for barns aktivitetslyst, nemlig forbildene, idolene. Også av
den grunn må vi fortsette å kjempe mot jukset i idretten. I kampen for å stimulere barn til økt
fysisk aktivitet kan vi nemlig trenge all den hjelpen vi kan få!
Og heldigvis synes "dopingpolitiet" i dag å være nærmere "skurkene" enn på mange tiår. Antidopingarbeid nytter og det er viktig at alle vi som engasjerer oss i idrett på et eller annet nivå,
stadig oppdaterer vår kunnskap på dette området.

E

Stå på og lykke til!
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Et kjempeflott sommer OL
AV LARS ENGEBRETSEN
MEDISINSK HOVEDANSVARLIG NORSKE OL-TROPPEN

Etter flere års problematiske
forberedelser med overskridelser og forsinkelser, ble
Olympiaden i Athen – den første siden 1896 – en suksess!
Riktignok var starten ikke den
beste – flaggbæreren møtte
ikke til dopingkontroll og ble
utestengt. Men fortsettelsen
var av beste merke. Her er
noen inntrykk fra lekene sett
fra helseteamets side.
Forberedelser i 12 måneder – uttak
For helseteamet startet forberedelsene til
Athen i juni 2003, altså mer enn 12 måneder før lekene startet. Uttaket skjedde
etter annonsering rettet mot individuelle
idrettsmedisinere så vel som mot særforbund. Vi fikk svært mange søkere og uttaket var ikke lett. Vi ønsket at teamet skulle
være komplementært på fagsiden, bestående av individer med erfaring fra store
mesterskap og med den medisinske bakgrunnen i orden. Et problem som tidlig ble
klart,var at troppen kunne bli liten.Vi endte
til slutt på 52 utøvere, Norges minst som-

mertropp siden 1956! Deltagerne i helseteamet forpliktet seg til å delta på månedlige samlinger og til å gjøre seg kjent
med og delta sammen i VM etc. med utøvere som etter hvert kvalifiserte seg.
Et problem med en liten tropp og
mange idretter dukket raskt opp. Mange
utøvere ville ikke få med seg "sitt" helsepersonell. Oftest skjedde dette fordi utøverens helsepersonell rett og slett ikke var
kvalifisert, i noen få tilfelle fordi det ikke
var plass til alle. Noen få utøvere valgte likevel på eget initiativ å bringe sine helsepersoner på precamp eller til Athen. Dette
var som vanlig ingen god løsning. Den gjengen som ble tatt ut til Athen hadde så en
rekke fagmøter hvor vi også fikk med oss
tidligere erfarne folk som Sverre Mæhlum,
Inggard Lereim og Tor Øystein Ensjø og
ledende trenere og ledere i særforbund
og Olympiatoppen.
Sikkerheten
Noen av oss ankom 5. august til en perfekt mottagelse på flyplassen uten det forventede oppbudet av militære og skytevåpen. Ved ankomsten til olympialandsbyen var det fredelig, vi så ingen politi med
gevær, men i byen fikk vi opplyst at det var
70 000 politi og militære, 120 amerikanske Patriot raketter som skulle skyte ned
fly, eget luftvern for leiren, 1300 overvåkningskamera + luftskip, helikoptre x 3, fly

Det norske helseteamet sammen med idrettspresident Karl-Arne Johannessen.
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vil bli skutt ned, AWACS osv. De totale
kostnadene for antiterror var ca 12
milliarder – hele Athenlekene kostet ca
40 milliarder. Egentlig utrolig at Hellas med
sine 11 millioner innbyggere kunne klare
dette – jeg tror neppe Sverige og Norge
med sine 13 mill til sammen ville kunnet
klare noe lignende!
Det var mye snakk om sikkerheten på
forhånd, blant annet valgte deler av den
amerikanske troppen å bo på et skip i Pireus av sikkerhetsgrunner. Resten av den
amerikanske troppen på 550 utøvere
bodde i leir, men holdt en uvanlig lav profil – ingen flagg, ingen feiring i det hele tatt
tok amerikanerne konsekvensen av at de
ikke er populære i denne delen av verden
etter krigen i Irak.
Den norske troppen bodde i tre forskjellige leire. Roere og padlere på Ballos,
ikke langt fra ro-padle stadion. Et idyllisk
lite pensjonat der Christine Helle var leirsjef med stor autoritet og fantastisk matservering. Vibeke Wollen og Hilde Fredriksen byttet på fysioterapien på Ballos,
mens Ove Talsnes var lege på Ballos under
hele OL. Sandvolleyball, seilere og syklister bodde på Galaxy – et lite hotell med
utsikt mot sjøen i Athen by, ikke langt fra
seiler og sandvolleyball arenaene. Her var
Ingrid Bahr hotelldirektør/leirsjef og helseteamet var representert på fysioterapeutsiden ved Terje Braathen, Turid
Høysveen og Oddvar Knudsen, mens Ola
Rønsen tok seg av legevirksomheten.
I hovedleiren bodde Bjørn Fossan, Petter
Bogsti og Lars Engebretsen.
Dagplaner
Hver dag hadde sin dagplan som ble distribuert over nettet. Det var ikke lett å få
til fridager – ofte startet man kl.07 og holdt
på til middag, så litt fri før man startet igjen
ved 20-tiden. Helseteamet forsøkte flere
ganger å få til et fellestreff om kvelden, det
nærmeste vi kom var et besøk for noen
av oss på den norske ambassaden en
kveld. Fagmøter og problemløsende møter hadde vi imidlertid ett par ganger i uken
som oftest ute på Galaxy. Av alle ti i helseteamet hadde kun Ola og Lars full akkreditering, Bjørn, Peter, Ove og Hilde
hadde noe, mens resten var uakkreditert

3

HELSETEAMET OL ATHEN
skje de positive prøvene hos greske utøvere og aller verst var det greske publikums oppførsel under 200 meter semifinale og finale hvor de ropte navnet på
greske utøvere som var utestengt og pep
mot deltagerne. Mannen som løp i bane
åtte fikk trolig ødelagt sitt løp fordi han rett
og slett ikke hørte starteren! Hos meg fikk
grekerne en stor ripe i lakken her, synd
fordi resten i grunnen var helt perfekt!
Heldigvis er det ingen skandaler å berette om i den norske troppen. Selv om
Åsne og Bjørge var til stede, ble tømmene
tatt helt over av Olympiatoppens nye ledelse. Jarle og Marit hadde full kontroll på
noe som etter hvert som gullmedaljene
kom, ble gode leker for Norge.
Turid Høysveen og Oddvar Knudsen jobber en senkveld.

– et stort problem for å få dekket alle
øvelsene med helsepersoner – ikke minst
for å delta i væskelanging etc. Sammen
med de øvrige nordiske landene vil vi
skrive et brev til IOC om dette for å forbedre forholdene.
Utfordinger
Vi hadde forberedt oss godt – ikke minst
hadde Christine Helle jobbet mye med
kosttilskudds-problematikken. Vi fikk da
heller ingen norske dopingskandaler
denne gang, men fortsatt var det enkeltutøvere som hadde problemer med å
etterleve Olympiatoppens regler! Ola
Rønsen hadde oversikt over medikamentforbruket blant våre utøvere i tiden
før Athen. Her hadde vi bra kontroll, men
ble overrasket av IOC som innførte nye
og svært strenge regler for å få tillatelse til
å bruke B2-stimulatorer rett før det startet
i Athen.Utøvere som hadde sertifikat med
tillatelse fra internasjonale særforbund fikk
beskjed om at dette ikke var nok for IOC.
Dette rammet ett par av våre utøvere.Her
må IOC og WADA bli enige om felles regler for alle særforbund og akkrediterte
testlaboratorier med felles verdier slik at
vi slipper dette en gang til.
Varmen var selvsagt et problem. Mange
utøvere hadde trent bra på dette på forhånd og Ola Rønsen jobbet nesten hver
dag sammen med trenere og utøvere på
dette feltet. Under landeveisrittet for
menn var det over 40 grader og tre av
våre fikk symptomer på overoppheting til
tross for at de drakk de mengdene vi
hadde regnet ut på forhånd og til tross for
en utstrakt bruk av ishåndklær på hver av

4

de 20 rundene. Dessverre foregikk rittet
midt på dagen i den verste varmen på
grunn av TV – alle forstår at TV-inntektene
var viktige for Athen, men jeg mener et
par av øvelsene foregikk i temperaturer
som var for høye. Litt bedre var det på
maraton for kvinner som startet i meget
sterk varme på ettermiddagen, men hvor
det ble litt bedre utover kvelden. Lett var
det heller ikke for 20 km kappgang kvinner
og ikke minst for 50 km kappgang menn
som til tross for grytidlig start endte på et
tidspunkt da varmen var svært høy!
Innside news
Det går alltid en masse rykter under de
olympiske leker – denne gang dreide de
seg for det meste om hvem som var tatt
i doping. Mange norske ble testet, selvsagt
alle medaljevinnerne, men også andre. I
vektløfting ble hele ti deltagere tatt, noen
riktignok testet før lekene. Verst var kan-

Litt om enkeltøvelser til slutt
Mange hjemme i Norge var skuffet over
enkelte utøveres plasseringer. De beste
som skulle vinne gull, greide det – et stort
pluss til Andreas i spyd. De som kanskje
kunne ta medalje klarte det ikke – typisk
er 4. plassen til 49’eren i seil og 9. plassen
i landeveisrittet på sykkel. I begge disse
øvelsene var vi utrolig nære medaljer.
Mange hadde et godt håp til Kjersti på kvinnenes kappgang. Hun gjorde en flott innsats, men ble bare belønnet med en 12.
plass. Det var en stor prestasjon! Utover i
løpet falt flere og flere av på grunn av stort
tempo og høy varme og selvsagt disk. På
herresiden ble Trond "bare" nummer 13.
Han var kjempeskuffet fordi han følte at
han hadde godt for hardt ut. Men han fikk
en advarsel allerede i 3. runde og greide
seg etter forholdene bra. På maraton fikk
Stine Larsen bare en 24.plass, men for meg
som fulgte med hele løpet og så utviklingen så er det å si at Stine gjorde en stor
prestasjon.

Ola Rønsen klipper ishåndklær til fellesstarten.
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HELSETEAMET OL ATHEN
Nedturene
Siden avisene allerede har rapportert om
alle skadene så skal jeg bare ta en liten
oppsummering her. Vi som hadde forhåpninger til Fritz i bryting fikk oss en skikkelig nedtur. Enda verre gikk det i vektløfting
der Stian røk sin quadricepssene. Det er
dramatisk når senen ryker med 205 kg på
stanga. Synd for Stian som løftet veldig bra
på trening, men som endte opp på Ullevål universitetssykehus lørdagskvelden i
stedet for på medaljebankett. I Tae Kwon
Do gikk det bra for Nina i første kamp,
men så var uhellet ute i andre kamp med
korsbånd og leddbåndskade i kneet. I
sandvolleyball gjorde Ingrid en fin turnering til tross for låsningsepisoder i albuen.
Forhåpentligvis får alle så god behandling
etter Athen at vi får se dem også i Beijing!
Kan vi bli bedre også på
helsesiden?
Ingen tvil om at god idrettsmedisinsk
støtte er en viktig suksessfaktor for det
norske laget. I en tid med nedskjæringer
både i særforbund og i Olympiatoppen er
det trolig en riktig løsning å styrke helseavdelingen på olympiatoppen. Dette kan
gi de små særforbund gode helsetjenester

Verdensnyhet
innen
rehabilitering

Lars Engebretsen sammen med Ingrid Tørlen og Nila Håkedal fra sandvolleyball.

på et bredt plan og de store særforbund
enkelte tjenester som de ikke selv kan yte.
Til Torino vil helseteamet i all hovedsak bestå av leger og fysioterapeuter fra særforbund. Da er det viktig at særforbundene
utdanner sine folk til å bli spesialister i

idrettsmedisin og ansetter folk med erfaring fra store mesterskap til sine A-lag.
Samtidig må nye leger og fysioterapeuter
rekrutteres til de yngre landslagene for så
å gå gradene opp til A-laget. Olympiatoppen vil bidra i dette arbeidet.

Radiant

Kontakt Norsk Fitness Handel.
Telefon: 22 96 10 50
E-post: nfh@nfhandel.no
Internett: www.nfhandel.no
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MEDISINSK TRENINGSTERAPI

KONDISJON

Medinor ASA er totalleverandør av treningsutstyr
Medinor ASA er stolte av at vi fra 1. januar 2003 ble distributør for salg og service av
Star Trac og Paramount produkter i Norge.
Star Trac og Paramount har vært på det norske markedet siden 1990.

Ta kontakt for informasjon om
våre produkter og gunstige
finansieringsordninger.

Star Trac er mest kjent for sine tredemøller, men produserer i tillegg en rekke annet kondisjonsutstyr som sykler, elipsetrener og steppere. Star Trac samarbeider med Mad Dogg
Athletics som produsent av Johnny G Spinner®, kvalitetssykler til bruk ved spinning.
Paramount har vært en ledende produsent av frisktreningsutstyr siden starten i 1954.
Vi er tilfreds med at vi nå er blitt totalleverandør av treningsutstyr og vi dekker nå alt innen
medisinsk treningsterapi (MTT Steens Industrier), frisktrening og kondisjonsutstyr.

www.Startrac.com

www.Spinning.com

www.Paramountfitness.com

Nils Hansensv. 4
Postboks 94 Bryn, 0611 OSLO
Telefon: 22 07 65 00
Telefaks: 22 07 65 05
E-post: medinor@medinor.no
Internett: www.medinor.no

Nye Nordiske næringsanbefalinger
– fysisk aktivitet er inkludert
AV SIGMUND A. ANDERSSEN
NORGES IDRETTSHØGSKOLE

De Nordiske næringsanbefalingene (NNR) er revidert og for første gang er fysisk aktivitet og helse omtalt i et eget kapittel. NNRs anbefalinger for fysisk aktivitet støtter dagens retningslinjer, men det er
gjort presiseringer i forhold til intensitet og varighet av fysisk aktivitet tilstrekkelig for vektstabilitet.
Nordiske næringsanbefalinger ble første
gang utgitt i 1980. Senere er reviderte utgaver publisert i 1989, 1996 og nå altså i
2004. Kostanbefalingene tar utgangspunkt
i næringssituasjonen i Norden og er tuftet
på aktuell vitenskap og forskning. Hensikten med NNR er å gi et grunnlag for planlegging av kostholdet slik at dette er så
sammensatt at det tilfredsstiller de primære
næringsbehov og gir forutsetninger for en
generell god helse og reduserer risikoen for
kostrelaterte sykdommer. Primært gjelder
NNR for grupper av friske mennesker med
normalt fysisk aktivitetsnivå.
For første gang er fysisk aktivitet omtalt
i et eget kapittel i NNR. Kapittelet er svært
komprimert og inneholder en generell dokumentasjonsdel om sammenhengen fysisk aktivitet og helse. Denne delen følges
opp av anbefalinger for barn, voksne, eldre
og gravide. I tillegg er fysisk aktivitet implementert i de andre kapitlene der det er naturlig. Oppfordringen om at fysisk aktivitet
skulle være en del av NNR ble gitt ved et
internasjonalt seminar i Lahti, Finland 2000
(1). Blant begrunnelsene var følgende:
1) Fysisk aktivitet og kosthold har begge
selvstendige og i noen tilfeller additive
effekter i forebyggelsen av de samme
sykdommene/tilstandene som for eksempel overvekt,type 2-diabetes,hjerteog karsykdom, cancer og osteoporose.
2) Dersom fysisk aktivitet og kost ikke behandles sammen kan man oppfatte dem
som to alternativer. Følgelig vil den additive verdien av både fysisk aktivitet og kost
som en del av en sunn livsstil bli kamuflert.
3) Økt fokus på fysisk aktivitet kan ha en
gunstig effekt på kostvaner.
4) Offentlige myndigheters helsestrategi har
de samme målgruppene i befolkningen.
IDRETTSMEDISIN 3•2004

Dose-respons-forhold
Anbefalingene for fysisk aktivitet tar utgangspunkt i den kunnskap man har om
dose-respons-forholdet mellom fysisk aktivitet og helse. Fysisk aktivitet har ulike dimensjoner som intensitet, varighet og hyppighet.Total mengde av fysisk aktivitet (en
kombinasjon av de nettopp nevnte dimensjonene) er relatert til ulike helsevariable i
et dose-respons-forhold. Dose-responsforholdet mellom fysisk aktivitetsnivå og helsegevinst (risikoreduksjon) fremstår som et
kontinuum som ikke synes å ha noen nedre
grense.Trolig har de ulike helseparametrene
(for eksempel når det gjelder osteoporose,
psykisk helse, overvekt og risikofaktorer for
hjerte- og karsykdom) noe ulikt dose-respons-forhold, men dette er ikke godt nok
studert. Anbefalingene for fysisk aktivitet og
den forventede helseeffekt vil også avhenge
av utgangspunktet både med hensyn til aktivitetsnivå og risikoprofil. Det betyr at jo lavere aktivitetsnivå og jo dårligere risikoprofil desto større effekt kan man forvente ved
å øke aktivitetsnivået.
På bakgrunn av en rekke undersøkelser
av effekten av fysisk aktivitet på dødelighet og ulike risikofaktorer kan vi til en viss
grad kvantifisere anbefalinger for fysisk aktivitet. I de eksisterende anbefalinger som
gjelder i Norden og som er i tråd med
WHO, amerikanske og europeiske anbefalinger heter det: "For inaktive voksne vil
daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet
tilsvarende et energiforbruk på om lag 630
kJ gi en betydelig helsegevinst. Dette tilsvarer for eksempel om lag 30 minutters rask
gange. Et energiforbruk utover dette vil gi ytterligere helsegevinst. Det er imidlertid behov for ytterligere forskning for å få et sikrere estimat" (2).

I arbeidet med anbefalingene for fysisk aktivitet var det derfor naturlig å stille følgende spørsmål:
a) Er det vitenskapelig grunnlag for
vesentlige endringer i de eksisterende
anbefalingene?
b) Bør enkelte forhold i eksisterende anbefalinger presiseres?
Når det gjelder spørsmål a) er svaret nei
og det er således ikke gjort noen vesentlige endringer. Imidlertid med hensyn til
spørsmål b) er svaret ja og det er særlig
to forhold som er presisert i NNRs anbefalinger for fysisk aktivitet, nemlig i forhold til vektstabilitet og i forhold til intensitet på aktiviteten.
Om vektstabilitet
Regelmessig fysisk aktivitet har dyptgripende virkninger på kroppssammensetningen og omsetningen av næringsstoffer.
Det gjelder så vel vedlikehold eller økning
av muskelmassen med økt hvilestoffskifte
til følge så vel som bedret kapasitet for
mobilisering og utnytting av fett under
hvile og muskelarbeid. Det er grunn til å
hevde at nedgangen i daglig fysisk aktivitet
er en viktig grunn til at man i Norden og
verden for øvrig observerer en kraftig
vektøkning i befolkningen (3-6). Fokus på
økt fysisk aktivitet er derfor en viktig strategi for å forebygge vektøkning i seg selv.
Regelmessig fysisk aktivitet spiller imidlertid
også en sentral rolle med hensyn til vektstabilitet.Selv om det mangler endelige data
er det trolig nødvendig med 60 minutter
daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet
for å forebygge overgangen fra normalvekt
til overvekt eller fedme grad 1 (7). Dette
forholdet er tatt med i NNRs anbefalinger.
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Om intensitet
Det er godt dokumentert at en betydelig
helsegevinst kan oppnås ved fysisk aktivitet
av moderat intensitet. Det er også et faktum at fysisk aktivitet med høyere (anstrengende) intensitet kan ha gunstige helseeffekter (8). Imidlertid har dette siste
forholdet vært nedtonet i de eksisterende
anbefalinger. Derfor har vi i anbefalingene
for fysisk aktivitet i NNR valgt å synliggjøre
begge intensitetsnivåene (figur 1). I korte
trekk handler dette om å likestille de to
intensitetsnivåene av fysisk aktivitet med
hensyn til hva som er tilstrekkelig for gunstig helseeffekt: Enten moderat aktivitet
som for eksempel rask gange, husarbeid,
lek eller sykling 6-7 ganger i uka og til sammen 3-4 timer/uke, eller alternativt moderat til anstrengende aktivitet som for eksempel jogging, svømming, styrketrening,
skigåing 3-4 ganger per uke og totalt 2-3
timer per uke. I NNR antyder vi at det optimale aktivitetsnivået muligens er kombi-

Exercise, e.g. jogging, swimming, aerobics, tennis

Adequate
2-3 h/wk
every other
day

Optimal

B

0

C

Inadequate

Adequate
3-4 h/wk
daily
activity

A

Moderate physical activity,
e.g. walking

Figur 1. Two modalities of physical activity adequate to give health benefits: A) Physical activity of moderate intensity, for instance walking, household work and playing with a frequency 6-7 times per week and a total of 3-4 hours
a week; B) Exercise of moderate to vigorous intensity, for instance jogging, swimming, tennis, resistance training, circuit training, and cross-country skiing with a frequency of 3-4 times a week and a total of 2-3 hours a week; C) The
optimal activity level may be the combination of a) and b) (both moderate physical activity and moderate to vigorous exercise). Fra: Nordic Nutrition Recommendation, kapittel 10 "Physical activity" (upublisert).

Effektiv trening - også hjemme!
TerapiMaster
Trainer
Spesialtilpasset til egentrening.
Nå med nyutviklet
instruksjonsmateriell:
Instruksjonshefte med
treningsveiledning og øvelser for
hele kroppen, øvelsesplakat, og
video på CD-ROM.
Varenr. 18500

Kr. 2 870,-

Airex treningsmatte
- God støtabsorbering
- Hygienisk
- Sklisikker
Airex mattene er ideelle
til gymnastikk, aerobic,
fitnesstrening, fysioterapibehandling, hjemmetrening etc.
Varenr. 12064 - Coronella, rød (185x60x1,5 cm), Kr. 688,Varenr. 12066 - Fitness, blå (120x60x1,5 cm),
Kr. 521,-

TerapiMaster Sling

TerapiMaster Balance

Tilleggsutstyr til TerapiMaster Trainer.
Gir tilgang til en rekke nye øvelser.
Gir effektiv og behagelig støtte og øker
mulighetene til dosering av øvelser.
Varenr. 18501

Luftfylt balansepute som gir ustabilt
underlag. Ideell til balanse- og
sansemotorisk trening både med og
uten TerapiMaster. Diameter: 33 cm.
Varenr. 12100

Kr. 750,-

Kr. 390,Alle priser er inkl. mva

Nordisk Terapi AS - Tlf. 37 05 97 70 - www.terapimaster.com
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nasjonen av både moderat aktivitet 3-4 timer per uke
og anstrengende aktivitet 2-3 timer per uke.
Regelmessig fysisk aktivitet og et velbalansert kosthold er begge sentrale elementer i å forebygge utvikling av sykdom.Tradisjonelt har de to blitt behandlet
atskilt både i skrift og lære. Det er derfor svært gledelig at fysisk aktivitet er inkludert i NNR – en ny
tradisjon er på gang. Ved neste revisjon av NNR vil
fysisk aktivitet få ytterligere større plass samtidig som
den additive effekten av kost og fysisk aktivitet synliggjøres bedre.
Det er Nordisk ministerråd som har støttet arbeidet med revideringen av denne versjonen. Hovedtrekkene i anbefalingene er publisert på Nordiske
Ministerrådets webområde www.norden.org. De
fullstendige anbefalingene med den vitenskaplige
dokumentasjonen publiseres i bokform i løpet av
desember 2004. Et sammendrag publiseres også i
Scandinavian Journal of Nutrition.
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no

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 44.
Send inn ditt bidrag på e-post til:
oddeo@netcom.no
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Kvalitetsprodukter
innen idrettsmedisin
og rehabilitering:
• Tredemøller
• Ergometersykler
• Oksygenopptak
• Bevegelsesanalyse
• Laktat
• Pulsklokker
Idrettsmedisin

Lactate Pro™ LT-1 710

www.akumed.no

Laktatmålinger gjort
enkelt og raskt!

www.akumed.no
Østensjøveien 27, 0661 OSLO – Pb. 6253 Etterstad, 0603 OSLO
mail@akumed.no – www.akumed.no Tel. 22 07 52 20, Faks 22 07 52 21

Satsinger fra Sosial- og Helsedirektoratet
innen fysisk aktivitet
AV ANITA A. AADLAND
AVDELINGSDIREKTØR I SOSIAL- OG
HELSEDIREKTORATET, AVD. FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet som
ressurs i offentlig
helsepolitikk og forvaltning
Fagområdet fysisk aktivitet ble for første
gang inkludert i offentlig helseforvaltning
ved opprettelsen av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) i 1999.
Opprettelsen av SEF var en viktig milepele,
da fysisk aktivitet med dette var ansett som
en viktig ressurs både i forebygging, behandling og habilitering/rehabilitering av
en rekke sykdommer og tilstander. Da Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) ble etablert 1. januar 2002, la man fagområdene
fysisk aktivitet og ernæring i to separate
avdelinger. Ved å etablere en egen avdeling for fysisk aktivitet markerte man en
økt satsing på fagområdet, og i etterkant
har det vært en gledelig styrking av fagområdet i form av både personalressurser og økonomiske ressurser.
Hovedmålet for SHdir ved Avdeling for fysisk aktivitet er å bedre helsen i befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet. Dette
kan oppnås ved bl.a. å:
• Gi anbefalinger på bakgrunn av vitenskapelig baserte utredninger om
sammenhengen mellom fysisk aktivitet
og helse
• Påvirke rammevilkårene for økt fysisk
aktivitet
• Bidra til at beslutningstakere og befolkningen generelt får økt innsikt i betydningen av fysisk aktivitet i et helseperspektiv
• Arbeide for at befolkningen er fysisk aktive minst 30 min daglig
• Bruke fysisk aktivitet for å redusere sosiale ulikheter i helse
Våren 2003 nedsatte helseministeren
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, som består
av 15 forskere og andre fagpersoner innen
aktivitetsområdet.Dette var en oppfølging
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av tidligere Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, som ble opprettet parallelt
med dannelsen av SEF. Nasjonalt råd for
fysisk aktivitet består nå av 15 personer,
med prof. dr. med. Roald Bahr som leder
og prof. dr. scient. Kari Bø som nestleder.
Rådet skal foruten å være en rådgivende
gruppe for helseministeren med tilhørende embetsverk,være et rådgivende organ for SHdirs arbeid. Det er et nært og
kontinuerlig samarbeid mellom SHdir og
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, og SHdir
har stor glede av den brede kompetanse
dette fagrådet representerer.
Forskning tyder på at det norske folk
ikke trener mindre enn tidligere, men at
det derimot er hverdagsaktiviteten som er
sterkt redusert. Samfunnet tilrettelegges i
stadig større grad for økt inaktivitet. At
man trener ett par timer i uken ser ikke ut
til å kompensere for den ellers passive
hverdagen (3). Utfordringen framover er
å demme opp for den negative utviklingen
man ser i befolkningen med hensyn til fysisk aktivitet, og forhindre at dagens aktivitetsnivå blir ytterligere redusert. Videre
er utfordringen å legge til rette for de minst
fysisk aktive gruppene i befolkingen.Sentralt
i dette arbeidet er å gjøre de sunne valg til
de enkle valg; å tilrettelegge et samfunn som
innbyr til og muliggjør fysisk aktivitet.
Sommeren 2003 ble St.meld. nr. 16
Resept for et sunnere Norge vedtatt i Stortinget (6), og stortingsmeldingen legger
føringer for folkehelsearbeidet kommende
tiår. Fagområdet fysisk aktivitet har
gjennom denne stortingsmeldingen fått et
betydelig løft som sentral ressurs for å
møte framtidige helseutfordringer, og er
utpekt som ett av fem sentrale satsingsområder i offentlig helsepolitikk de kommende ti årene.Bakgrunnen for denne satsingen er innlysende; mye tyder på at fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens
store helseproblem (8).
Videre i artikkelen presenteres noen
sentrale satsinger fra SHdir innen fysisk aktivitet. De fleste av disse satsingene er en
presisering og gjennomføring av tiltak som
ble foreslått i St.meld. nr. 16.

Nasjonal handlingsplan for økt
fysisk aktivitet (2004-2008)
Nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet er en oppfølging av St.meld. 16 (6),
og skal foreligge i slutten av 2004. Åtte
departementer er involverte i arbeidet
med handlingsplanen, og denne tverrdepartementale og tverrfaglige tilnærmingen
er avgjørende for at man får den tilretteleggingen for økt fysisk aktivitet som er ønskelig. At man har fått til et så omfattende
tverrdepartementalt samarbeid for å
fremme fysisk aktivitet, er unikt både nasjonalt og internasjonalt.
Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet er en nasjonal mobilisering for bedre
folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet.
Dette skal oppnås gjennom en samlet strategi for fysisk aktivitet som skal omfatte tiltak på flere samfunnsområder og arenaer
– i barnehage, skole, arbeidsliv, transport,
hjem, nærmiljø og fritid. En samlet strategi
for økt fysisk aktivitet må for det første
omfatte tiltak som tilrettelegger våre omgivelser på en måte som gjør det lettere
for alle å velge en aktiv livsstil og å inkludere fysisk aktivitet i daglige gjøremål. For
det andre må den omfatte tiltak som skal
påvirke den enkeltes holdninger og atferd
gjennom generell opplysning, veiledning i
helsetjenestene, lavterskeltilbud og muligheter for organisert og egenorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet og i arbeidslivet.
Det betyr at tilrettelegging og tiltak må ha
perspektiv på "24-timersmennesket" og
på hele livsløpet.
En time daglig fysisk aktivitet i skolen
Tilstrekkelig fysisk aktivitet er nødvendig
for normal vekst og utvikling av funksjonelle kvaliteter. Vi vet også at fysisk aktivitet har positive effekter på mental helse,
og at økt fysisk aktivitet i skolen derfor kan
bidra til økt mestring av stress og mindre
depresjon blant barn og unge. Erfaringer
fra Sverige viser at elever med økt fysisk
aktivitet i skolehverdagen har bedre konsentrasjonsevne og bedre læringsresultater, det gir mindre atferdsproblemer på
skolen og økt aktivitet også i fritiden (1).
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Grunnskolen er en svært viktig arena,
da man her når de aller fleste barn i Norge.
I hele den vestlige verden er det i den senere tid satt søkelys på mangelfull fysisk
aktivitet blant barn og unge.Barne- og ungdomsundersøkelsen (MMI 2002) påpeker
blant annet at kartlegginger viser urovekkende tall med hensyn til lek og utfoldelse
i skolen og i SFO, sett i relasjon til de muligheter som ligger innenfor rammen av
læreplanverket.
Tidligere omtalt St.meld. 16 legger et
viktig grunnlag for å fremme fysisk aktivitet
i skolen (6). I vår presenterte forskningsog utdanningsministeren St.meld. nr. 30
Kultur for læring (7), og denne meldingen
legger føring for innholdet i norsk grunnskole og videregående skole de kommende årene. Gjennom meldingen oppfordres skoler og skoleeiere til å legge til
rette for fysisk aktivitet for alle elever de
dagene de ikke har kroppsøving, og videre
at tilrettelegging for daglig fysisk aktivitet
skal legges inn i nytt læreplanverk. Nye læreplaner er nå under utarbeidelse, og vil
sannsynligvis tre i kraft fra høsten 2005. I
forkant av dette ønsker helse- og utdanningsmyndighetene sammen å bidra til at
man prøver ut gode modeller for økt fysisk aktivitet i skolen.
Derfor har utdannings- og helsemyndighetene bevilget seks millioner både i
2004 og 2005 til utprøving og initiering av
gode modeller. Fra og med i høst er over
200 grunnskoler involverte i utprøving av
ulike modeller, fordelt over hele landet. I
første omgang får disse skolene tilskudd til
å prøve ulike tiltak for å øke fysisk aktivitetsnivå på skolen, samt å tilrettelegge for
gode rammer for skolemåltidet. Det skal
også skje en evaluering av de ulike modellene, der man bl.a. vil se på utvikling av
aktivitetsnivå og fysisk form.
På sikt er det ønskelig at alle landets
grunnskoler tilrettelegger for daglig fysisk
aktivitet og gode rammer for skolemåltidet i en helhetlig plan for skolens læringsog oppvekstmiljø. Det anbefales tilrettelegging av lystbetont lavterskel fysisk aktivitet som skal appellere til og være tilpasset elevenes alder. Barn og unge som er
lite fysisk aktive i hverdagen er primærmålgruppen i prosjektet.
Grønn resept
Regjeringen har i folkehelsemeldingen lagt
vekt på at en politikk som iverksettes for
å påvirke helseatferd og levevaner må innrettes slik at den faktisk når alle, og den
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må ta høyde for at en del grupper er under
større press i retning av helseskadelig atferd. Gjennom fastlegeordningen dekker
helsetjenesten det aller meste av befolkningen. Fastlegeordningen har derfor mulighet til å nå frem til alle grupper – også
de som er svakest stilt. Dette er mennesker som både har flest helseproblemer og
som det er vanskelig å nå fram til gjennom
tradisjonell helseopplysning.
I St.meld.nr.16 foreslo regjeringen å innføre en ny takst for å stimulere fastlegen
til mer livsstilsveiledning i helsetjenesten
(5). Hensikten med en slik stimuleringstakst var også å vri fokus fra medikamenter til egeninnsats og hjelp til omlegging av
livsstil i tilfeller der dette er medisinskfaglig forsvarlig. Under takstoppgjøret i 2003
mellom staten og Den norske Lægeforening ble taksten avgrenset til diagnosene
høyt blodtrykk og diabetes type 2.Taksten
utløses når grønn resept forskrives som
alternativ til medikamentell behandling.
Ordningen med grønn resept ble tatt i
bruk fra oktober 2003 og retter seg mot
ulike sykdomsgrupper med høy risiko for
hjerte- og karsykdommer.
I ordningen ligger på den ene siden økonomiske insentiver for legen i form av en
ny takst for å stimulere til mer veiledning
og hjelp til å legge om til en sunnere livsstil. På den andre siden omfatter ordningen
faglige støttesystemer til bruk for legen i
konsultasjonen og oppfølging av pasienten. Dette gir legen et verktøy for å påvirke helseatferd og levevaner og til å
støtte opp om pasientens egeninnsats.
Dette faglige verktøyet kan legen bruke
overfor flere pasientgrupper, eller i tilfeller
der pasienten etter en medisinskfaglig vurdering vil ha behov for og nytte av både
livsstilsendring og medisiner – som supplement og som ledd i nedtrapping av medikamentbruken.
Sosial- og helsedirektoratet har ansvar
for oppfølging, videreutvikling og evaluering av ordningen med grønn resept. Det
er lagt opp til videre utviklingsarbeid med
tanke på faglige støttesystemer for legene
og effektive intervensjoner, samt utprøving
av oppfølgingsopplegg der helsetjenesten
samarbeider med frivillige organisasjoner
og private aktører om henvisning av pasienter. I inneværende år startes det opp
prøveprosjekter som innebærer oppfølgingstilbud for pasienten. Ulike tilnærminger skal prøves ut, der pasienten henvises til konkrete treningstilbud tilpasset
pasientgruppen. Evalueringen av ord-

ningen vil vise om det er aktuelt å utvide
ordningen til å gjelde flere diagnoser, om
man skal ha oppfølgingsopplegg for pasienten og om flere helsepersonellgrupper
skal få økonomisk uttelling for å bruke
grønn resept.
Fysisk aktivitet for mennesker
med funksjonsnedsettelser
Et godt habiliterings-/rehabiliteringstilbud
vil være et viktig grunnlag for at personer
med nedsatt funksjonsevne skal kunne
være fysisk aktive.Tilpasset fysisk aktivitet
er viktig både for å oppnå best mulig funksjonsdyktighet, men også for muligheten
for sosial tilhørighet og psykisk helse.
Våren 2004 presenterte SHdir en ny anbefalingsrapport, som omhandler bruk av
fysisk aktivitet som ressurs i behandling og
habilitering/rehabilitering ved ulike typer
funksjonsnedsettelser (4). Anbefalingsrapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe
ledet av dr. med. Sverre Mæhlum. Rapporten omhandler 11 diagnosegrupper, og gir
spesifikke anbefalinger om bruk av fysisk aktivitet i forhold til gitt diagnose. SHdir ser
det som en viktig oppgave at rapporten blir
kjent og implementert i helsetjenesten og
blant andre som tilrettelegger for aktivitet.
Rapporten "Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Anbefalinger" kan bestilles kostnadsfritt fra SHdir.
Fysisk aktivitet for mennesker
med psykiske lidelser
Depresjon forventes å være den største
årsak til sykdomsbelastning i den vestlige
verden i 2020 (8), og tall fra Norge viser en
betydelig økning av psykiske lidelser målt i
form av behandlingskostnader, sykefravær
og uføretrygd. Spesielt registrerer man en
økning blant de under 35 år (2).
Effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved milde til moderate former
for depresjoner og ved kronisk tretthetssyndrom. Her er fysisk aktivitet et alternativ til de tradisjonelle behandlingsformer.
Det foreligger også god dokumentasjon av
behandlingseffekt ved panikklidelse og generalisert angst, og noe dokumentasjon i
forhold til diagnosene schizofreni, konversjonslidelse, kroniske smertetilstander og
alkoholisme (3).
Dokumentasjon viser at fysisk aktivitet
bør ha en selvskreven plass i behandling
av psykiske lidelser. En utfordring er å få
denne kunnskapen implementert i behandlingspraksis.
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Som et ledd i dette arbeidet har SHdir i samarbeid med
Norges idrettsforbund og Aker universitetssykehus utarbeidet
et tipshefte som er laget for de som vil sette i gang tilbud om
fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser (5). Heftet
gir en kort innføring i hvordan man kan planlegge og tilrettelegge aktiviteter for denne gruppen. Heftets tittel er "Tilrettelegging for mennesker med psykiske lidelser. Tipshefte", og kan
bestilles kostnadsfritt fra SHdir.
Dokumentasjonsarbeid
Vi har ikke tilstrekkelige data om fysisk aktivitet, fysisk form og
determinanter for fysisk aktivitet for å kunne beskrive utviklingstrender og forskjeller mellom befolkningsgrupper. En viktig oppgave for SHdir er derfor å sørge for å samle, systematisere, analysere, beskrive og vurdere nivået av fysisk aktivitet, holdninger
til fysisk aktivitet og fysisk form i ulike grupper av befolkningen.
Denne type data er nødvendige for å kunne beskrive utviklingstrender og se forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen.
Videre er slike data sentrale for å kunne målrette og evaluere
arbeidet med å øke graden av fysisk aktivitet i befolkningen.
SHdir vil sørge for slike kartlegginger i ulike aldersgrupper,
og arbeidet starter i høst med barn og unge. Norges idrettshøgskole er etter anbudsrunde valgt til å gjøre jobben, og de
skal gjennomføre en kartlegging som gir kunnskap om det totale aktivitetsnivået, om determinanter til fysisk aktivitet og om
den fysiske formen blant 9- og 15 åringer i Norge. Forskjeller
i disse parametere mellom alder, kjønn, geografisk spredning
og sosioøkonomiske forhold skal også kartlegges. Dataene vil
være av en slik kvalitet at de muliggjør longitudinelle undersøkelser av utviklingstrekkene i disse aldersgruppene. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse skal kartlegges på deler av utvalget.
SHdir har aktivitetsmålere av typen MTI ActiGraph, som vil
benyttes i kartleggingen av fysisk aktivitet. Disse målerne kan
registrere den totale aktiviteten, aktivitetsmønsteret i løpet av
dagen og intensitet og varighet av aktiviteten, og kan således
gi oss mye nyttig informasjon.
Kartleggingsarbeidet relatert til barn og unge skal være ferdig desember 2006, og SHdir ser fram til å få verdifulle data til
bruk i det videre arbeidet med å øke aktiviteten blant barn og
unge. På sikt vil man gjøre tilsvarende kartlegginger blant voksne
og eldre.

Når skaden
er skjedd...

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.

Pengestøtte til frivillige organisasjoner
Like før årsskiftet ble det besluttet i Stortinget at det skulle bevilges 10 millioner kroner til frivillige organisasjoner som arbeider med forebyggende og helsefremmende tiltak gjennom
fysisk aktivitet. Formålet er å stimulere til økt fysisk aktivitet i
befolkningen, og tiltak mot målgruppene inaktive og/eller barn
og unge skal prioriteres.
190 organisasjoner har fått tilskudd til sine aktiviteter.Totalt
mottok SHdir omlag 600 søknader for til sammen 77 millioner kroner. Prioritet har gått til konkrete aktivitetstiltak framfor anlegg, større investeringer og lønn.
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no
Bestilling av rapporter
Oversikt over rapporter utgitt av SHdir/avd. fysisk aktivitet finnes
på www.shdir.no Rapportene kan bestilles på trykksak@shdir.no
IDRETTSMEDISIN 3•2004
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Fysisk aktivitet gir helsegevinst
AV INGRID AASE BAHR
LEDER I FAGGRUPPE FOR SYKEPLEIERE I AKTIVITETS- OG IDRETTSMEDISIN
Fagkronikk publisert i Sykepleien nr. 3 2004

En undersøkelse som ble gjennomført ved Norges idrettshøgskole i 2000 viser at kroppsvekten
hos niåringer og femtenåringer i Oslo har økt med tre kilo siden 1975. Nyere forskning viser at
det ikke er vekten som er helsefarlig, men inaktiviteten. Som sykepleier på sykehus/sykehjem somatisk eller psykiatrisk - har vi mange anledninger til å gi råd om fysisk aktivitet.
På nyhetene i dag hørte jeg at fedme hos
barn er blitt et betydelig problem i USA,
hvor hele 15% er overvektige. Nyhetene
fortalte også at matvareindustrien er rede
til å ta ansvar, og at hurtigmatkjedene vil
introdusere nye lettprodukter. Dessverre
går utviklingen samme vei her hjemme. En
undersøkelse som ble gjennomført ved
Norges idrettshøgskole i 2000 viser at
kroppsvekten hos niåringer og femtenåringer i Oslo har økt med tre kilo siden
1975 (tallene er korrigert for høydeveksten i samme periode) (1). Tre kilo hos
norske niåringer!
For voksne er tallene enda mindre oppløftende (2). På 15 år har norske rekrutters vekt økt med 3,2 kilo, og menn i 40årsalderen er blitt hele 9,1 kg tyngre siden
slutten av 60-tallet. Vektøkningen hos
voksne kvinner var mindre i begynnelsen
av denne perioden, sannsynligvis fordi de
mest aktive slankerne finnes i denne gruppen. Det siste tiåret er vektøkningen sannsynligvis like stor hos kvinner som hos
menn. Vektutviklingen er så alarmerende
at Verdens helseorganisasjon bruker begrepet epidemi, og fastslår at overvekt nå
representerer den største trusselen mot
folkehelsen (3).
Hva er så årsaken til denne vektøkningen?
Det er lite som tyder på at den skyldes at
vi spiser mer enn før. Kaloriinntaket per person har ikke økt i Norge siden Statens ernæringsråd startet med systematiske kostregistreringer i 1975 (2). Det ser heller ikke
ut til at vi er blitt latere med årene,for ifølge
data fra Norsk Monitor synes andelen fritidsmosjonister å øke heller enn å falle (4).
Vektøkningen skyldes sannsynligvis at hverdagen ikke lenger krever at vi er fysisk aktive. Transport foregår med bil,arbeidet foran PC-en og fritiden tilbringes i økende
grad foran TV-en (2,5-9). Hverdagsaktivite14

tene blir gradvis borte fra våre liv.
Selv i hurtigmatens og "megaporsjonenes" hjemland, USA, konkluderer ekspertene med at fedmeepidemien ikke
skyldes overspising, men mangel på fysisk
aktivitet. Det hjelper altså lite å sette befolkningen på lettmat,noe mange også selv
har erfart. Vektøkningen kan med andre
ord tolkes som et symptom på et inaktivt
liv.Nyere forskning viser at det ikke er vekten som er helsefarlig, men inaktiviteten.
Studier viser at personer med normal
vekt, men med dårlig fysisk form har dobbelt så høy sykdomsrisiko som overvektige som er i god fysisk form (10,11).
Det er på høy tid å fokusere på hva som
kan gjøres for å fremme fysisk aktivitet i
befolkningen, og i mindre grad på diettbehandling av overvekt. Sykepleierne må
som yrkesgruppe få øynene opp for hvor
viktig fysisk aktivitet er i helsefremmende
arbeid. Vi er over 70.000 sykepleiere i
Norge, og hvis en så stor gruppe helsearbeidere fremmer fysisk aktivitet, er det et
viktig bidrag i arbeidet med å bedre befolkningens helse. Med denne artikkelen
ønsker jeg å sette fysisk aktivitet og helse
på dagsordenen for oss sykepleiere. Stortingsmeldingen "Resept for et sunnere
Norge" (12) fokuserer spesielt på hva som
kan gjøres for å stimulere til økt fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet.
Hva kan vi sykepleiere gjøre i den
forbindelse?
Sykepleiere møter befolkningen gjennom
hele livsløpet. Først ute er jordmødrene;
barn veies, fingre telles, men så langt har
ingen jeg har snakket med opplevd at jordmødrene legger vekt på hvor viktig det er
for mor og barn med regelmessig fysisk
aktivitet gjennom svangerskap og barsel.
Professor Tore Henriksen ved Rikshospitalet har nylig påpekt en alarmerende økning
i antallet barn som er store ved fødselen

(13). Dette skyldes sannsynligvis en ubalanse mellom kosthold og fysisk aktivitetsnivå hos moren, og vil føre til flere kompliserte fødsler og økt helserisiko for barnet, ikke bare i forbindelse med fødselen,
men også senere i livet.
På helsestasjonen møter mor og barn
helsesøstre som er opptatt av mangt, men
størst vekt legger de kanskje på motorikk
og psykiske forhold. Mitt inntrykk er at det
legges liten vekt på å kartlegge barnets (og
morens) fysiske aktivitet i hverdagen. I
denne fasen er mor (og far) spesielt motivert for endringer i livsstil og planlegging
av et sunt liv for barnet. Derfor gir samtalene på helsestasjonen helsesøster en unik
mulighet til å understreke hvor viktig regelmessig utelek og fysisk aktivitet er for
barnets helse senere i livet. Det vil si at to
områder er spesielt viktige ved de rutinemessige helsekontrollene; vektutvikling og
motorikk. Kartlegging av motoriske ferdigheter kan ha stor betydning, fordi barn
med dårlige ferdigheter har større risiko
for å falle utenfor leken, men også fordi
målrettet trening gir store gevinster. Vektkontroll kan tidlig avdekke barn i risikosonen som har et særskilt behov for oppfølging når det gjelder fysisk aktivitet.
Skolehelsetjenesten møter barna i skolealder. Helsesøster setter sprøyter, veier
og måler og stiller opp hvis det oppstår
akutte situasjoner. Men helsesøstrene har
ingen tradisjon for å innta en aktiv rolle når
det gjelder å legge vekt på fysisk aktivitet.
De burde være pådrivere for å tilrettelegge for mer utelek og fysisk aktivitet, og
stimulere til aktive transportformer til og
fra skolen, samt å veilede det enkelte barn
og foreldre om behovet for aktivitet.
Bedriftshelsetjenesten fokuserer primært på å kartlegge bedriftens og den enkelte ansattes helsetilstand. Inntrykket er
at områder som støy, ergonomi og forurensning har dominert det forebyggende
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arbeidet. Bedriftshelsetjenesten har i liten
grad satt fysisk aktivitet på dagsordenen.
Det finnes hederlige unntak der den har
tatt initiativ til treningsgrupper, eller stimulert til aktiv transport til og fra arbeidet med tilrettelegging for sykkelparkering
og gode garderobeforhold. Inntrykket er
likevel at det oftest er andre aktører, som
bedriftsidrettslagene, som har vært pådrivere i forhold til dette.
Jeg har hittil ikke nevnt den arenaen hvor
de fleste sykepleiere arbeider – det kurative helsevesenet. I løpet av det siste tiåret har vi fått overveldende dokumentasjon for de positive helsemessige effektene av fysisk aktivitet i forhold til
forskjellige sykdomstilstander. En rekke
internasjonale (14,15) og nasjonale
(16,17) rapporter, og senest den nye Folkehelsemeldingen (12) slår fast at fysisk aktivitet er svært viktig for helse og trivsel.
Det foreligger overbevisende dokumentasjon på at regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot hjerte-kar-sykdom, diabetes
type 2, overvekt, fedme og flere av de vanligste kreftformene – "folkesykdommer"
som vi dør av i dag.
Regelmessig fysisk aktivitet har dessuten
gunstig effekt på mental helse og muskel-,
skjelett- og leddhelse. Fysisk aktivitet beskytter med andre ord mot de "folkesykdommene" vi lever med. I en tid da psykisk helse er i fokus, er det også verdt å
merke seg hvilke psykologiske effekter regelmessig mosjon kan ha (18). Mange som
begynner å trene får bedre selvfølelse,noe
som gjør at de får et bedre forhold til egen
kropp. Søvnen blir bedre, og noen føler
også at kreativiteten og evnen til problemløsing blir bedre. Forsøk har vist at
man oppnår omtrent samme reduksjon av
muskelspenninger ved fysisk aktivitet som
ved bruk av muskelavslappende medikamenter. Derved reduseres behovet for
sove- og beroligende medisiner. Fysisk trening har også en antidepressiv effekt.
Som sykepleier på sykehus/sykehjem somatisk eller psykiatrisk – har vi i samspillet med pasienten mange anledninger
til å gi råd om fysisk aktivitet. En sykehusinnleggelse kan gi en unik mulighet til å påvirke pasienten til å endre livsstil. Det beste
er at det kreves mye mindre aktivitet enn
mange tror for å oppnå en betydelig helsegevinst. Det betyr at mange pasienter
kan få stor glede av fysisk aktivitet på et
nivå som er overkommelig for de fleste.
Og effekten er like god for de aller eldste
som for yngre mennesker. Mange kvier seg
for å begynne å mosjonere, fordi de tror
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at de må trene svært hardt. Nyere undersøkelser viser imidlertid at 30 minutter
daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet gir betydelige helseeffekter (14,16,17).
Du trenger ikke engang joggesko eller treningsdrakt! Det beste eksempelet er rask
gange. Gå omtrent som om du er litt sent
ute til bussen eller trikken. Det beste er at
"treningen" kan deles opp i 10-minutters
økter; 10 minutter til jobben, 10 minutter
hjem fra jobben og en 10-minutters spasertur om kvelden er det som skal til.
På bakgrunn av dette tillater jeg meg å
spørre hvor godt vi som yrkesgruppe er
rustet til å møte den utfordringen økende
inaktivitet og derav følgende overvekt representerer. I Folkehelsemeldingen varsler
helseministeren en gjennomgang av utdanningen til ulike grupper helsepersonell.
Han ønsker å finne ut om nybakte studenter gjennom kunnskaper og ferdigheter settes i stand til å bruke fysisk aktivitet
som det potente virkemiddelet det kan
være (12). Det siste året har Fysioterapiforbundet gjennom kampanjen "Beveg
deg" og Legeforeningen gjennom en rekke
utspill – senest om kroppsøvingsfaget i
skolen – markert at de tar problemet med
økende inaktivitet og overvekt på alvor.
Hvor er sykepleierne? Hvor er sykepleierhøgskolene?
Når det gjelder forebygging og behandling har jeg så langt fokusert på vår
sykepleierrolle, men vi er jo også arbeidstakere med egne påkjenninger. Vi bør derfor også bruke kunnskapen om fysisk aktivitet på oss selv. I vårt arbeid har vi tøffe
fysiske og psykiske utfordringer som kan
være svært belastende. Når vi er fysisk aktive, vil vår evne til å tåle dette øke betraktelig. Selv en beskjeden økning i det
daglige aktivitetsnivået vil gi en betydelig
helsegevinst i form av redusert sykdomsrisiko, bedre livskvalitet og økt funksjonsdyktighet i eldre år.

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
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

Gå en tur i kveld, du også!
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no

Mer informasjon
Er du interessert i mer informasjon om
fysisk aktivitet og helse? Da kan du gå inn
på Faggruppe for sykepleiere i aktivitetsog idrettsmedisin sin nettside:
www.idrettssykepleie.com eller sende
e-post til: post@idrettssykepleie.com
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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.

Frie foredrag til

Høstkongressen 2004
Harstad 4. - 7. november 2004
BLODTRYKKSTIGNING HOS PASIENTER MED PERIFER
ARTERIELL SIRKULASJONSSVIKT (PAS). III: UNDER GANGE
VED KLAUDIKASJON
Bakke E, 1Hisdal J, 1Stranden E, 2Jørgensen JJ, 2Kroese A
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling og 2Oslo Karkirurgiske Senter,
Kirurgisk klinikk, Aker Universitetssykehus HF, 0514 Oslo

1,2
1

Bakgrunn: Gangtrening har ofte en positiv effekt på claudicatio intermittens (CI) plager. Fra litteraturen er det kjent at dynamisk muskelaktivitet normalt kun gir en moderat økning i systolisk blodtrykk (SBT), liten endring av diastolisk blodtrykk (DBT) og dermed liten endring av
middelarterietrykk (MBT). Siden hypertoni er en risikofaktor for PAS, er
det relevant å vite hvordan blodtrykket er under gange hos pasienter
med CI. Formålet med denne studien var derfor å undersøke hvordan
blodtrykket endres under gange til klaudikasjon hos pasienter med PAS.
Metode: 11 pasienter med CI (5 kvinner og 6 menn), gjennomsnittlig
alder 65,9 ± 9,7 år (±SD), deltok i studien. Samtlige med ankel-arm indeks (AAI) <0,8. Eksklusjons-kriterier var hjertesykdom og medikamentelt behandlet hypertensjon. Seks pasienter var planlagt for endovaskulær behandling. Hjertefrekvens (EKG), hudsirkulasjon (laser Doppler
teknikk) og blodtrykk (Finometer, FMS, Nederland) ble kontinuerlig registrert både før, under og etter gange til klaudikasjon på tredemølle.
Hastigheten på tredemøllen ble regulert for hver pasient ut fra funksjonsnivå, slik at pasientene fikk klaudikasjon innen 5 min. gange. Resultat: Gjennomsnittlig gangdistanse (mean ± SD) var 112 ± 58 m med
en fart på 3,0 ± 1,1 km/t på tredemøllen. Under gange registrerte vi en
økning i SBT (84,2 mmHg), DBP (20,3 mmHg) og MBT (42,8 mmHg).
Høysete SBT var over 300 mmHg. Etter gange gikk blodtrykksverdiene
raskt ned til nivå tilsvarende hvileperioden (figur). Konklusjon: Pasienter med PAS og klaudikasjonsplager oppfordres generelt til gangtrening.
Resultatet fra denne studien viser at denne pasientgruppen får en tildels
dramatisk stigning i blodtrykket under gange. De fleste tolererer sannsynligvis denne trykkstigningen godt. Ekstra hensyn bør vurderes hos
pasienter med komorbiditet hvor blodtrykksstigning bør unngås; som ved
aneurismer, hjerte- og cerebrovaskulær sykdom. Resultatene bør danne
grunnlag for videre studier på fysisk aktivitet og perifer karsykdom.

FORSKJELLER I FYSISK AKTIVITET OG FORHOLD TIL EGEN
KROPP HOS GUTTER MED ULIK ETNISK BAKGRUNN
Bratland S, Sundgot-Borgen J
Idrettsmedisinsk seksjon, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo
Bakgrunn: De fleste studier viser at personer med vestlig bakgrunn er
mer opptatt av kroppsvekt og har dårligere kroppsbilde enn andre grup-
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per, men det er også indikasjoner på at innvandrere tilegner seg vestlig
kroppskultur. Videre har det vært spekulert i om motivasjon for aktivitet
er forskjellig hos gutter med ulik etnisitet. Hensikten med denne undersøkelsen var derfor å registrere eventuelle forskjeller mellom gutter med
vestlig og ikke-vestlig bakgrunn med hensyn til fysisk aktivitet og forhold til egen kropp. Metode: Spørreskjema inneholdende spørsmål knyttet til fysisk aktivitet, forhold til egen kropp samt standardiserte instrumenter (IPAQ, DMS, EDI og BSQ) ble distribuert til et representativt utvalg elever i 7,10 og VK1 klasser (n=404) fra Oslo. Benyttede statistiske
analyser er chi kvadrat (Fischer’s exact test), Mann Whitney og uavhengig
t test. Resultat: Henholdsvis 89% og 87% av vestlige og ikke vestlige
gutter definerer seg som aktive, mens 40% og 47% ikke innfrir anbefalingene for fysisk aktivitet. Vestlige gutter oppgir hyppigere "det er gøy"
som årsak til at de er aktive sammenlignet med ikke vestlige (71% vs
55%, p=0,007). Ikke-vestlige scorer høyere på DMS, BSQ og EDI-deltestene, samt at en høyere andel enn vestlige ønsker å være høyere og
tyngre enn det de nå er. Nitten prosent av vestlige og 35% av ikke vestlige gutter har forsøkt å øke kroppsvekten (p=0,004). Flere ikke-vestlige
mener det er viktig å være muskuløs, kjekk/pen, flink i idrett, spise sunt,
trene samt at flere opplever press om å bli muskuløs sammenlignet med
vestlige. Diskusjon: Resultatene bekrefter antagelsen om at ikke vestlige
og vestlige gutter velger noe ulike aktiviteter, og synes å ha ulike motiver både med hensyn til valg av aktivitet og betydningen av aktivitetsformen. Dette vil ha konsekvenser for tilrettelegging av fysisk aktivitet.

SKADER ETTER HOPPING PÅ TRAMPOLINE I TRONDHEIM I
PERIODEN 2001-2004
Elvebakk MN, Drogset JO
Ortopedisk avd., St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Materiale/metode: 556 pasienter ble behandlet for trampolinerelaterte
skader ved Skadeseksjonen, ort. avd. ved St. Olavs Hospital mellom
2001 og 2004. Pasientene ble identifisert ut i fra opplysninger fra Skaderegisteret ved St Olavs Hospital. Informasjonen ble hentet fra skadeskjemaet som pasientene fyller ut ved 1. gangs behandling av traumet.
Det ble supplert med opplysninger fra pasientjournalen og spørreskjema
som ble sendt pasientene. Skadenes alvorlighetsgrad ble gradert i forhold til AIS-skalaen (abbreviated injury scale). Resultater: Det ble registrert 312 (56,1%) gutter/menn og 244 (43,9%) jenter. Gjennomsnittsalderen var 11 år (1-60 år). 248 (44,6%) av skadene skjedde da hopperen traff duken på trampolinen, 113 (20,3%) falt av trampolinen, 72
(12,9%) etter kollisjon med annen trampolinehopper, 59 (10,6%) etter
forsøk på salto, 33 (5,9%) traff metallkanten. 13 (2,3%) ble definert som
annen skademekanisme. Vi mangler opplysning om skademekanisme i
18 (3,2%) av tilfellene. På skadetidspunktet var det i gjennomsnitt 2,33
(1-10) personer som hoppet sammen på trampolinen. Av sikkerhetsutstyr, ble det rapportert polstret kant rundt fjærene og sikkerhetsnett rundt
trampolinen. 5,4% av skadene skjedde i forbindelse med organisert trening. Det ble registrert 203 (36,5%) frakturer, 199 (35,8%) distorsjoner,
110 (19,8%) kontusjoner, 36 (6,5%) sårskader og 5 (0,9%) luksasjoner.
3 (0,6%) pasienter er registrert med annen skade. Bruddene rammet i
første rekke overekstremitet 138, skulder 5, overarm 7, albueregionen
41, underarm 25, håndledd 31 og hånd 21. Det ble registrert 65 frakturer i underekstremitet, femur 3, legg 6, ankel 29, fot 16. 2 pasienter
hadde frakturer i nakke uten nevrologiske symptomer. Distorsjoner
rammet nakke 42, albue 4 og underekstremitet 143. Det ble registrert 6
albueluksasjoner, derav et tilfelle hvor det forelå en skade av a. brachialis. 1 pasient hadde en atlanto-aksial glidning uten nevrologiske utfall.
Sårskadene var lokalisert til hoderegionen. 71 (12,8%) av pasientene
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ble innlagt i sykehus. Blant de innlagte pasientene hadde en pasient
ustabil fraktur i C7, atlanto-aksial rotasjonsluksasjon 1, distorsjon nakke
2, supracondylær humerusfraktur 22, epicondylfraktur distale humerus
4, albueluksasjon 4, antebrachiifraktur 18, distal radiusfraktur 4, epifysefraktur i finger 1, femurfraktur 3, fraktur i prox tibia 2, menisk skade
kne 1, distorsjon kne 1 (mistanke om korsbåndskade), crusfraktur 3, ankelfraktur 4. Diskusjon: Vi registrerte flere potensielt alvorlige skader i
dette materialet. En 6 år gammel gutt fikk en atlanto-aksial rotasjonsluksasjon etter forsøk på salto. Ei 15 år gammel jente pådro seg en albueluksasjon med skade av a. brachialis etter fall fra trampolinen. Til
tross for at de fleste skadene skjer midt på duken, er det ved fall fra trampoline vi mottar de fleste pasienter til innleggelse. Spesielt gjelder dette
de minste barna. 63% av barn under 10 år hadde ikke tilsyn av voksne
når skaden skjedde. Av de 71 pasientene, som trengte innleggelse, var
46 stykker under 10 år. Supracondylær humerusfraktur var hyppigste
innleggelsesdiagnose i denne aldersgruppen. Denne skaden ser man oftest som følge av fall fra trampolinen. I den seinere tiden har det blitt
vanligere med sikkerhetsnett omkring trampolinen. I vårt materiale ble
dette bare registrert i 14 tilfeller. Trampolinehopping har bidratt til flere
alvorlige skader. Samtidig gir det barn muligheten til å øke aktivitetsnivået og utvikle gode motoriske ferdigheter. For å forebygge skader er det
viktig at sikkerhetsanbefalingene overholdes og at voksne er mer tilstede
under hoppingen.

HVORDAN PÅVIRKES ARTERIELT BLODTRYKK UNDER
MEDISINSK TRENINGSTERAPI?
Faugli HP, 1Hisdal J, 1Stranden
Sirkulasjonsfysiologisk Avdeling, Aker Universitetssykehus HF, 0514 Oslo
2
Abildsø Fysioterapi, 1187 Oslo
2

tensjon og komorbiditet som hjertesykdom, perifer arteriell sirkulasjonssvikt eller aneurismer bør en vurdere å redusere antall repetisjoner og belastning. Vi finner i denne studien ingen signifikant forskjell
mellom om belastningen er intermitterende eller holdes i indre bane.
Mer forskning må utføres med tanke på å lage gode retningslinjer for
opptrening av risikopasienter.

KOSTHOLDSEVALUERING OG NYTTEVERDI: EN KASUISTIKK
Freberg BI
Norges Skiskytterforbund, 3003 Drammen
Bakgrunn: Utøvere på Norges Skiskytterforbunds landslag testes regelmessig på hematologiske parametere. En kvinnelig skiskytter født 1980,
på europa-/worldcupnivå presterer dårligere utover høstsesongen 2001.
Ferritin målt oktober 2000 er 16 ug/L og Hb 12,1 g/100 ml. Hun instrueres om pr. os jerntilskudd. I mars 2001 måles ferritin til 39 ug/L og
Hb til 13,5 g/100 ml. Imidlertid faller ferritin til 17 ug/L i juli samme år,
og i november er verdien 12 ug/L og Hb er 11,6 g/100 ml. Erytrocytter
og gjennomsnittlig hemoglobinkonsentrasjon er i laveste referanseområder. På bakgrunn av mistenkt dårlig ernæringsstatus, utføres en kostholdsevaluering gjennom Olympiatoppens ernæringsfysiolog. Man
finner bl.a. meget lave inntak av jernholdige matvarer og lavt inntak av
vitamin B 12. Justering av kostholdet gir normalisering av de hematologiske parametrene, og utøveren normaliserer sine prestasjoner.
Konklusjon: Kostholdsevaluering målt opp mot spesifikke hematologiske parametere, kan være en god hjelp for å spore dårlig ernæringsstatus hos idrettsutøvere. Diverse tabeller vil bli presentert.

1

Introduksjon: Medisinsk treningsterapi (MTT) benyttes til aktiv rehabilitering av pasienter med affeksjoner i bevegelsesapparatet. Øvelsene
som benyttes inneholder som regel både en dynamisk og en statisk komponent. Tidligere studier har vist at arterielt blodtrykk (BT) stiger kraftig
under statisk muskelarbeid. Mange av våre pasienter kan ha komorbiditet som hjertesykdom, perifer arteriell sirkulasjonssvikt eller aneurismer og bør derfor i størst mulig grad unngå eksponeringer som gir økt
BT. Det er lite kjent hvordan ulike øvelser som benyttes innen MTT påvirker BT. Formålet med denne studien var derfor å undersøke hvordan
BT påvirkes av ulike øvelser som benyttes innen MTT. Vi ønsket også å
undersøke om det er forskjell mellom øvelser med tanke på å forbygge
eventuelle komplikasjoner under aktiv rehabilitering. Materiale og metode: 12 pasienter med gjennomsnittsalder 56,8 ±16,5 (SD) år deltok i
studien. Hjertefrekvens (EKG) og BT (Finometer) ble registrert kontinuerlig før, under og etter 5 ulike øvelser som benyttes i MTT. Det ble
gjennomført 25 repetisjoner i 3 serier med 1 min. hvile mellom hver serie. Øvelse 1-4 (Ø1-4) var ryggøvelser. Ø1 var stående kroppsvridning
frem, intermitterende. Ø2 samme, men med hold i indre bane. Ø3 var
stående kroppsvridning bakut, intermitterende. Ø4 samme som Ø3 men
med hold i indre bane. Ø5 var en øvelse for underekstremitetstrening,
der pasientene står med støtte og svinger benet ut. Belastningen ble tilpasset individuelt slik man arbeider i klinisk praksis. Resultater: Vi registrerte økning i både diastolisk trykk (åpen boks), middel-arterietrykk
(skravert) og systolisk trykk (sort boks) i alle øvelsene (se figur). Det var
ingen signifikant forskjell i blodtrykkstigning mellom de forskjellige
øvelsene. Diskusjon: Resultatene viser at det er en moderat stigning i
blodtrykket under alle øvelsene. De fleste av våre pasienter tolerere godt
en slik blodtrykkstigning, men ved opptrening av pasienter med hyper-

VEKTREGULERING BLANT NORSKE LANDSLAGSUTØVERE I
VEKTKLASSEIDRETTER
Garthe I, Helle C
Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen, 0806 Oslo
Internasjonale studier viser at idrettsutøvere i vektklasseidretter går ned
i vekt gjentatte ganger i løpet av sesongen for å komme ned i en bestemt
vektklasse. Faste, dehydrering, økt treningsmengde, vanndrivene midler og avføringsmidler er de mest brukte metodene. Forskningen på dette
feltet er hovedsakelig gjort på amerikanske brytere, og det er få studier
som tar for seg andre vektklasseidretter. Formålet med studien var å kartlegge hvor mange av de norske utøverne som reduserer vekten før konkurranser, hvor ofte de gjør det og hvilke metoder de benytter. Det ble
utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til junior- og seniorlandslagsutøvere (n=75), begge kjønn, i følgende idretter: boksing, bryting,
kickboksing, karate, tae kwon do, judo, jujutsu og lettvektsroing.
Gjennomsnittsalder og høyde var henholdsvis 22,8 ± 4,7 år, 172 ± 8,5
cm. Gjennomsnittsvekt i og utenfor sesong var henholdsvis, 65,0 ± 10,4
kg og 67,4 ± 10,9 kg. De hadde konkurrert i gjennomsnitt 9 ± 4,7 år.
Spørreskjema ble pretestet på fem utøvere før undersøkelsen startet. Data
presenteres som gjennomsnitt ± SD. 81,3% av utøverne svarte (n=61,
menn, n=36, kvinner, n=25). 81,8% av utøverne rapporterte at de
reduserte vekten før konkurranser. Gjennomsnittelig vekttap var 8,6%
av kroppsvekten og antall reduksjoner i løpet av sesongen var 6,1 ± 3,2
ganger. De mest brukte vektreduksjonsmetodene var redusert energiinntak (58,2%), badstue (56,4%), svettedrakt (40%), økt treningsmengde/intensitet (36,4%), redusert væskeinntak (29,1%). Sett i forhold
til andre studier på området, viser resultatene fra undersøkelsen at de
norske vektklasseutøverne har de samme tradisjonene for vektreduksjon
som internasjonale utøvere.

Blodtrykksstigning
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MEDIALE LEGGSMERTER HOS UNGE SLALOMKJØRERE
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Grefberg K, Engebretsen L
Olympiatoppen, 0806 Oslo
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Innledning: Olympiatoppen ble i 2003 kontaktet av to topptrenere for
yngre landslag som fortalte om hyppige leggsmerter hos 9 av 10 alpinister i 14-16 årsklassen. De ønsket forslag om årsaksforhold og tiltak
for å unngå frafall i denne gruppen. Flere av utøverne mistet mye på trening og man var bekymret for kontinuitet og rekruttering. Mediale leggsmerter er ikke et ukjent fenomen i denne aldersgruppen, spesielt i håndball og fotball, men insidensen blant unge slalomkjørere syntes høyere
enn forventet. Materiale og metode: Hensikten med denne pilotstudien

Øvelse
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var å kartlegge grad, type og frekvens av leggsmerter. Det ble gjort en
litteraturstudie hvor vi ikke fant studier på leggsmerter hos alpinister. Fra
helseapparatet i alpinmiljøet kom en hypotese om at trange støvler fører til impingement av n. saphenus med derav følgende leggsmerter. 9
jenter ble undersøkt med smerteanamnese, treningsanamnese, klinisk
undersøkelse og supplerende undersøkelser i form av RTG, MR, EMG,
trykkmålinger, MR angio av a.poplitea. Undersøkelsene ble gjort selektivt slik at ikke alle gjennomgikk alle tilleggsundersøkelsene. Resultat:
Jentene hadde smerter for det meste i forsesongen ved kjøring på bre og
under barmarkstrening. To måtte helt ut av trening hele sesongen. Vi fant
ingen med anorexia, tretthetsbrudd, n.saphenus affeksjon eller andre
funn som kan forklare leggsmertene. Alle unntatt to hadde kun smerter
medialt langs tibia kanten. De to har et mer kompleks bilde med hyperestesi og smerter både medialt og lateralt. Flere av jentene har pes planus tendens, alle har fått såler for korreksjon. Konklusjon: Det ser ut som
om leggsmertene hos de unge toppalpinistene representerer en periostitt/shin-splint problematikk. Det er ikke objektive funn som tyder på annen patologi. Etter studien rapporterer trenere om effekt av redusert kjøring på bre-is, puteinnlegg i støvel-pløsene og mindre hardtrening med
hopp etc.

SKADER UNDER HASTIGHETSLØP PÅ ASFALT MED MOTORSYKKEL – ROADRACING – I NORGE
Grundnes O, 2Fanneløp T, Ness C, Nilsen T
Ortopedisk avd. Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo, 2Hjertemedisinsk avd. Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen og KFUM
Sanitet, 0490 Oslo
1
1

Utøvelsen av hastighetsløp med motoriserte kjøretøy har i Norge tradisjonelt vært underlagt strenge restriksjoner ut fra hensynet til utøvernes
sikkerhet. Ved hastighetsløp på asfalt med motorsykkel – roadracing –
er hastigheten stor og førerne kan lett pådra seg skader ved avkjøringer.
De siste årene har det skjedd en utvikling med bedret personlig sikkerhetsutstyr og strengere krav til sikkerhet rundt banene. Det norske regelverket for utøvelse av roadracing inneholder bestemmelser som er
ment å virke skadeforbyggende, og ved utforkjøring får føreren ikke lov
til å fortsette løpet – "down is out". Metode: I perioden fra begynnelsen
av mai til slutten av september trener 50 – 100 forskjellige MC førere
fire ganger ukentlig på Rudskogen motorbane. Det arrangeres 4 løp årlig. Våler motorsenter er noe mindre i bruk daglig, med tilsvarende antall løp i sesongen. KFUM Sanitet i Oslo har ansvaret for sanitetsopplegget ved alle treninger og løp som arrangeres på de to banene. Ved
banekjøring må alle førere som velter inn til medisinsk undersøkelse
ved sykestuen. Unndragelse medfører startforbud, dette gjelder både trening og løp. Dermed sikrer man en høy registreringsandel. Ved alle uhell
fylles det ut et medisinsk registreringsskjema. Disse ble gjennomgått for
sesongene 1997 og 1998. Førere som enten fikk startforbud og/eller ble
transportert til sykehus for nærmere undersøkelse ble tilskrevet og bedt
om å svare på et spørreskjema. Resultat: For sesongene 1997 og 1998
ble det i alt fylt ut 424 skadeskjemaer, 8 førere møtte ikke til medisinsk
undersøkelse. Totalt medførte 68% av alle uhell ingen skade på føreren.
Det var noe høyere andel ikke skadde på Vålerbanen sammenlignet med
Rudskogen. 44% av uhellene som ikke medførte skade skjedde på vått
føre og 67% var under løp. De skadde kunne grupperes i to; En gruppe
med lette skader, dvs. sår og/eller kontusjonsskade hvor føreren ble
godkjent for videre kjøring, og en gruppe hvor føreren fikk startforbud
enten pga skadens omfang eller at vedkommende ble transportert til
sykehus. Det var 81 såkalte lette skader, 44 sårskader og 37 kontusjoner,
10 av førerne hadde flere skader samtidig. 18 av uhellene (22%) skjedde
på våt asfalt, 2 pga olje på banen. 22 av førerne hadde skade på hjelmen (27%) og alle disse hadde skjedd på tørt føre. Hyppigst skadet
region var hånd/finger. I den alvorligst skadde gruppen på 51 førere
hadde 30 skadet hjelm (59%), og 13 av førerne hadde skade på mer enn
en kroppsdel. Den hyppigste skaden i denne gruppen var på skulder/clavicula. 44 av førerne var tilgjengelige for etterkontroll, morbiditet i forbindelse med skaden vil bli gjennomgått. Konklusjon: Roadracing er en
såkalt "risiko-idrett" som medfører enkelte brudd og bløtdelsskader. Vi
har ikke registrert skader på indre organer bortsett fra hodeskader med
kortvarig bevissthetstap. Sikkerheten på de norske baner virker å være
god og risikoen ved roadracing er neppe større enn mange andre idretter. Den relative risiko for skade i forhold til aktivitet skal nå kartlegges
gjennom en prospektiv registrering innen alle grener av motorsykkelidretten.

IDRETTSMEDISIN 3•2004

OPERATIV BEHANDLING AV KRONISK COMPARTMENT
SYNDROM I UNDERARMER HOS AKTIVE MOTORSYKKELKJØRERE
Grundnes O, Tyrdal S
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo
Kronisk compartment syndrom i underarmer er en relativt hyppig forekommende tilstand hos aktive motorsykkelkjørere. Hyppigst sees det
hos utøvere av roadracing og motocross. Symptombildet består av vissenhet, smerte, krampe, tyngdefornemmelse og funksjonstap i underarmen og eller hånden. Typisk opptrer symptomene etter 10 – 20 minutters kjøring. Syndromet er også beskrevet hos andre idrettsutøvere hvor
utøveren utsetter armene for langvarig statisk belastning. Selv om kronisk compartment syndrom er kjent fra litteraturen, er de patofysiologiske mekanismer omdiskutert. Det samme gjelder for de operative behandlingsmetoder. Mest beskrevet er en spalting av fascien til ekstensor- og fleksor- muskulaturen. Metode: Vi har behandlet 13 aktive
motorsykkelkjørere alle på topp nasjonalt og internasjonalt nivå. Hos
tre utøvere ble det preoperativt gjort intracompartmentelt trykkregistrering til fleksormuskulaturen under belastning. Øvelsene ble utført inntil symptomene medførte at pasienten måtte stoppe. Vi fant ingen økning i trykket intracompartmentelt til tross for at pasienten hadde symptomer som forbindes med kronisk compartment syndrom i underarmene,
og at armene klinisk fikk en betydelig økning i konsistensen. Den operative behandlingen besto i nevrolyse av nervus radialis og medianus
proksimalt på underarmen, spalting av fasciene til ekstensor- og fleksormuskulaturen ned til tendinøs del av muskelgruppene, samt spalting av
Lacertus fibrosus med eksplorasjon av arteria radialis hos de 3 første utøverne. Hos de resterende utøverne ble det kun utført faciotomi lateralt
og medialt på underarmen. Dette er et mindre inngrep og medfører en
kort rehabiliteringsperiode. Av den grunn kan dette utføres midt i førernes sesong og hvor utøverne var raskt tilbake på jobb. Resultat: 14 av
de 15 opererte pasientene har oppgitt en betydelig symptombedring,
75% beskriver seg selv som uten symptomer under utøvelsen av sin
idrett. De utøvere som etter operasjonen ønsket å fortsette som aktive
topp idrettsutøvere har vært tilbake innen 6 – 8 uker på samme nivå
som de drev før behandlingen. Hos den ene utøveren som ikke hadde
tilfredsstillende resultat var det gjort en insuffisient fasciotomi og han vil
bli reoperert med en utvidet prosedyre i løpet av høsten. Operasjonsmetoden vil bli nærmere gjennomgått ved presentasjonen. Konklusjon:
De foreløpige resultatene ved operativ behandling av kronisk compartment syndrom i underarmer hos aktive idrettsutøvere synes oppløftende.
Hos utøvere som er mye plaget og som ikke responderer på konservative tiltak bør operasjon forsøkes.

ANDROGENE-ANABOLE STEROIDER (AAS) OG VOLD
Haug E, 2Myhre KI, 3Mørland J, 4Olaisen B
Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, 0514 Oslo, 2Kunnskapssenteret,
0130 Oslo og Klinikk for allergi og lungesykdommer, 0855 Oslo,
3
Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Folkehelseinstituttet,
0403 Oslo, 4Rettsmedisinsk kommisjon, 1072 Oslo
1
1

Introduksjon: Det er vanlig å anta at bruk av androgene-anabole steroider (AAS) gir økt aggresjon og voldelighet. I forbindelse med arbeidet med å skjerpe straffelovens bestemmelse om dopingmidler anmodet Justisdepartementet om en systematisk oversikt over vitenskapelig
dokumentasjon for en eventuell slik sammenheng. Metode: Det ble gjort
litteratursøk i Cochranedatabasene, INAHTA-databasene, Medline, EMBASE, PsycLit og Toxline med generelle og spesifikke termer for AAS
kombinert for termer for aggresjon, vold og kriminelle handlinger.
Resultater: Vi fant 25 relevante studier. Blant de ti kontrollerte var seks
randomiserte og placebokontrolleret. Blant de 15 observasjonsstudiene
var det sju tverrsnittsstudier av den generelle befolkningen, tre var studier av kroppsbyggere, to av uselekterte kriminelle, to av kriminelle AASbrukere og en av døde AAS-brukere. Studiene ga ikke holdepunkter for
at lave og moderate doser AAS ga økt aggresjon. Det finnes holdepunkter
for at moderate og høye doser AAS kan føre til episoder med mani eller hypomani, i det minste hos noen brukere. I tverrsnittsstudiene var
det klar sammenheng mellom bruk av AAS og vold. Men de miljøene
som AAS-bruken sees i er gjerne også preget av bruk av legale og illegale rusmidler, av annen risikoadferd og lavere terskler for akseptering
av voldelig adferd. Det er derfor uklart om bruk av AAS i seg selv gir økt
voldelighet eller om dette bare er en markør for en mer voldelig subkultur. Konklusjon: Det foreligger i dag ikke tilstrekkelig evidens for å
gi noe sikkert svar på om AAS-bruk fører til voldelig adferd.
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KAN SVØMMERE FÅ VANN I LUNGENE?
Haugen TS
Klinikk for Allergi og Lungesykdommer, Ullevål Stadion, 0855 Oslo
Det finnes flere former for lungeødem og hjertesvikt er trolig mest kjente
årsak. Lungeødem i tilslutning til svømming og dykking er derimot lite
kjent, men er en viktig differensialdiagnose ved aktivitetsrelatert alvorlig dyspne hos utøvere av vannsporter og spesielt idrettsmedisinere bør
kjenne til dette. Med utgangspunkt i en kasuistikk vil tilstanden derfor
belyses. Vår pasient er en 28 år gammel tidligere frisk elitesoldat uten
hereditet for hjerte eller lungesykdom og han har ingen kjent allergi.
Han ble henvist til utredning med spørsmål om anstrengelsesutløst astma
(EIA) etter 2 svømmerelaterte episoder med betydelig dyspne og hoste
som førte til at han måtte avbryte militærøvelsen. Forut for første episode tatt NSAID. Legeundersøkt umiddelbart begge ganger og påvist
knatring over lungene passende med lungeødem. Observert uten behandling og ble symptomfri etter ca 2 timer. Utredning hos oss viste normale lungefysiologiske tester, inkludert test på EIA, høyt kondisjonsnivå
og normalt EKG. Det ble konkludert med at han sannsynligvis er hjerte
og lungefrisk uten EIA. Vi antok derfor at dyspneepisodene var forårsaket av lungeødem uten bakenforliggende sykdom. Ved intensiv idrettsutøvelse i vann er insidensen ifølge litteraturen rapportert å være 5-60%.
Hos friske kjenner man ikke til predisponerende faktorer og årsaken er
uklar. Det antas bl.a. at endringer i intrathorakale trykkforhold som følge
av vanntrykk kombinert med høyintensivt pustearbeide, er en mulig utløsende mekanisme. Tilstanden er vanligvis selvbegrensende og normaliseres i løpet av få timer, eventuelt kan diuretika og oksygen være
indisert. Det er viktig å være oppmerksom på at alvorlige respirasjonssymptomer hos unge veltrente og presumptivt friske utøvere av vannsporter ikke nødvendigvis representerer nyoppstått astma. Ved gjentatte
episoder anbefales det at utøveren før eventuelle forsøk med profylaktisk behandling med antastmatika blir indremedisinsk utredet for sikrest
mulig diagnostisk avklaring.

BLODTRYKKSSTIGNING HOS PASIENTER MED PERIFER
ARTERIELL SIRKULASJONSSVIKT (PAS). I: UNDER STATISK
MUSKELARBEID
Hisdal J, Stranden E
Sirkulasjonsfysiologisk avd., kirurgisk klinikk, Aker universitetssykehus
HF, 0514 Oslo
Introduksjon: Blodtrykksøkning vil i henhold til Laplace’ lov øke rupturfare hos pasienter med arterielle aneurismer, og hos disponerte sannsynligheten for hjerneblødning. Øket perfusjonstrykk gir økt blodstrømshastighet som øker shear stress og sannsynligheten for turbulens,
og dermed også tromboserisiko i forbindelse med stenoser. Dette gjelder ved kronisk elevert blodtrykk, så vel som under mer kortvarig og forbigående økning i blodtrykket som følge av ulike stimuli. Linhard (1920)
var en av de første som studerte kardiovaskulære effekter av statisk muskelarbeid (1). Han observerte en stor økning i arterielt blodtrykk under
statisk muskelarbeid. Mekanismene bak dette er fortsatt ikke klarlagt.
Nye funn tyder imidlertid på at denne blodtrykksstigningen er velregulert og ikke bare en konsekvens av økt perifer motstand i muskulaturen
som arbeider statisk (2). Hensikten med dette studiet er å studere hvilken effekt kortvarig statisk muskelkontraksjon har på arterielt blodtrykk
hos pasienter med PAS, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Materiale og metoder: 16 friske og 17 pasienter med PAS deltok i studien. Hjertefrekvens og gjennomsnittlig arteritrykk (MAP) ble registrert
kontinuerlig (FMS Finometer Blood Pressure Monitor Device) før, under
og etter 2 min. statisk muskelarbeid tilsvarende 40% av maksimal gripestyrke. Forsøkspersonene arbeidet statisk ved at de klemte rundt et
gripehåndtak. Gripestyrke ble registrert vha. egenutviklet kraftmålersystem. Resultater: Det er ingen signifikant forskjell mellom blodtrykksstigning under statisk muskelarbeid mellom friske og pasienter med PAS.
I gjennomsnitt stiger MAP med over 25 mmHg i løpet av en 2 minutters
periode med statisk (40% av maksimalt) muskelarbeid hos friske kontrollpersoner. Konklusjon: Hos friske stiger blodtrykket kraftig under statisk muskelarbeid. Resultatene viser at også karsyke har en tilsvarende
økning av arterielt blodtrykk under statisk muskelarbeid. Blodtrykksstigning hos karpasienter kan være uheldig. Aktiviteter som innebærer
statisk muskelkontraksjon bør derfor i størst mulig grad unngås av karpasienter.

ULTRALYDFUNN HOS PASIENTER MED PATELLAR
TENDINOPATI (HOPPERKNE)
Hoksrud AF, Öhberg L, Alfredson H, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo
Ved hjelp av ultralydundersøkelse med farge-Doppler har studier nylig
påvist tegn til neovaskularisering (innvekst av nye kar) hos pasienter med
tendinopati i Achilles- og patellarsenene. Biopsier har også påvist innvekst av nerver i forbindelse disse blodkarene. Sklerosering med injeksjon av polidokanol i området med kar- og nerveinnvekst har vist seg å
være effektivt i behandlingen av Achillestendinopati, og en pilotstudie
viser også dette hos pasienter med patellar tendinopati. I denne studien
ønsket vi å undersøke hvor stor andel av pasienter med den kliniske diagnosen hopperkne som også har seneforandringer med synlig neovaskularisering, og som derfor kan egne seg for skleroseringsbehandling.
Metode: Forsøkspersonene ble rekruttert blant norske volleyball- , håndball- og basketballspillere på eliteserienivå med diagnosen hopperkne,
definert som distinkt palpasjonsømhet under aktuell patellarpol og aktivitetsrelaterte smerter samme sted. Pasientene registrerte funksjonsnivå
og smerter under aktivitet ved bruk av VISA score (0-100, der 100 tilsvarer symptomfritt kne) og VAS (0-100 mm). VISA score måtte være )75
for inklusjon. Hvert inkluderte kne ble undersøkt ved hjelp av ultralyd
med farge-Doppler (Philips EnVisor HD, Vingmed as) med tanke på seneforandringer (fortykkelse, hypoekkoiske områder, neovaskularisering). Resultat: Vi inkluderte 79 knær fordelt på 63 pasienter (11 kvinner
og 52 menn), altså 16 pasienter med bilaterale problemer. Vi fant seneforandringer med neovaskularisering i 48 av 79 sener (60%), mens 20
hadde seneforandringer uten neovaskularisering og 11 var uten seneforandringer. Selv-rapportert smerte (VAS) var høyere for knær med seneforandringer og neovaskularisering (6,9±1,7) enn for sener med ultralydforandringer uten neovaskularisering (4,7±2,3) eller sener uten ultralydforandringer (4,9±2,1) (ANOVA, p=0,001). Selv-rapportert VISA
score var lavere for knær med seneforandringer og neovaskularisering
(51,8±13,6) enn for sener med ultralydforandringer uten neovaskularisering
(64,9±12,8) eller for knær med normale ultralydfunn (63,4±13,6)
(ANOVA, p=0,001). Konklusjon: 60% av pasientene med den kliniske
diagnosen hopperkne hadde seneforandringer med tilhørende neovaskularisering, og vil derfor være aktuelle for injeksjonsbehandling med
sklerosering av senen. I tillegg fant vi også en klar sammenheng mellom
ultralydfunn og pasientenes smerte- og funksjonsnivå.

KNEFUNKSJON OG SMERTE RELATERT TIL PSYKOLOGISK
VARIABLER HOS PERSONER MED PATELLOFEMORALT
SMERTESYNDROM
Jensen R, 1Hystad T, 2Bærheim A
Klinikk for Manuellterapi og Fysioterapi as, 5013Bergen, 2Seksjon for
allmennmedisin, Universitet i Bergen, 5018 Bergen
1
1

Psykisk helse og opplevelsen av egen funksjonsevne er lite kjent hos
personer med Patellofemoralt Smertesyndrom (PFS). I studien ble knefunksjon, knesmerter, opplevelsen av egen funksjonsevne og mentale
plager, registrert hos personer med unilateralt Patellofemoralt Smertesyndrom (PFS), og sammenlignet med en gruppe fiske personer. Grad
av samvariasjon ble testet mellom knesmerte og knefunksjon til opplevelsen av egen funksjonsevne og mentale plager. Materiale og me-
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tode: Et utvalg bestående av to uavhengige grupper (alder 18-40 år)
ble testet. En gruppe bestod av 25 menn og kvinner med unilateralt
PFS, og kontrollgruppen bestod av 23 personer. Det var ingen forskjell
mellom gruppene. Cincinnati Knee Rating Score (CKRS) og Triple
Jump test målte knefunksjon. En visuell analog skala (VAS) målte
smerteintesitet. Opplevelsen av egen funksjonsevne og mentale tilstand ble registrert med Coop-Wonca chart og Hopkins Symptoms
Check list-25 (HCSL-25) spørreskjema. Resultater: I PFS gruppen ble
VAS målt til 23 på testdagen. Gjennomsnittlig CKRS skår var 57,6 i
PFS gruppen mot 100 (normalt) i kontrollgruppen, og gjennomsnittlig
Coop-Wonca skår var 2,02 i PFS gruppen, mot 1,20 i kontrollgruppen
(p)0,001). HSCL-25 skår gav et gjennomsnitt på 1,45 i PFS gruppen
mot 1,08 i kontrollgruppen (p)0,001). CKRS og VAS hadde en sterk
korrelasjon til HSCL-26 og Wonca-Coop skår, analysert med lineær
regresjon statistikk. Konklusjon: Studien viste at nivået på mentale
plager var høyere i Patellofemoral Smertesyndrom gruppen enn i en
kontrollgruppe av friske personer, og selvopplevd funksjonsevne var
lavere. Nivået på smerte og knefunksjon samvarierte signifikant til
graden av mentale plager og selvopplevd funksjonsevne.

mografiske karakteristika, informasjon om helsestatus (vekt, høyde og
generell helse) og fysisk aktivitet, og legers anbefalinger om fysisk aktivitet. Resultater: Blant de som hadde vært hos en lege det siste året
(83%), rapporterte 42% at de hadde mottatt råd om fysisk aktivitet.
Gjennomsnittsalderen var høyere blant de som oppga å ha mottatt anbefalinger sammenlignet med de som ikke hadde mottatt anbefalinger
(78,2 vs 73,4 år). Eldre menn som var gift og med god utdannelse og de
som var overvektige, var de som i størst grad mottok anbefalinger. Eldre
menn og kvinner som mottok anbefalinger var fysisk aktive med høyere
intensitet sammenlignet med de som ikke mottok anbefalinger. Det var
ingen signifikant forskjell i selvrapportert helsestatus og inntekt mellom
de som mottok anbefalinger og de som ikke mottok anbefalinger.
Diskusjon og konklusjon: Blant de som hadde oppsøkt lege det siste
året, oppga mindre enn halvparten at de hadde mottatt anbefalinger om
fysisk aktivitet. Det var signifikante forskjeller med hensyn til demografiske variabler og nivå av fysisk aktivitet mellom de som mottok anbefalinger og de som ikke mottok anbefalinger. Resultatene fra undersøkelsen er viktig informasjon i arbeidet med å utvikle og styrke tiltak som
kan lede til økt fysisk aktivitet og dermed bedret helse blant eldre.

NEVROGEN ÅRSAK FOR SMERTE I PATELLOFEMORALT
SMERTESYNDROM

FYSISK FORM OG OPPLEVD HELSE HOS UFØRETRYGDEDE
MED RYGGPLAGER

Jensen R, 1Hystad T, 2Bærheim A
Klinikk for Manuellterapi og Fysioterapi as, 5013Bergen, 2Seksjon for
allmennmedisin, Universitet i Bergen, 5018 Bergen

Magnussen L, 2Indredavik G, 3Strand LI
Halos/Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i
Bergen, 5008 Bergen, 2Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen,
5008 Bergen, 3Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, 5008 Bergen
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Hensikten med studien var å undersøke om en anormal sensorisk status rundt kneet, som kan gi nevrogene smerter, er et vanlig funn hos
personer med Patellofemoral Smertesyndrom (PFS). Dette ble testet
ved å registrere følsomhet for varme/ kulde, varme kulde ubehag, og
berøringssansen over smertefullt område hos personer med PFS, og
sammenlignet med en gruppe friske personer uten knesmerter. Materiale og metode: Et utvalg bestående av to uavhengige grupper (alder
18-40 år) ble testet. En gruppe bestod av 25 menn og kvinner med
unilateralt PFS, og kontrollgruppen bestod av 23 personer. Det var
ingen forskjell mellom gruppene. Somedic Thermotest (Somedic AB,
Stockholm, Sverige) ble bruk til å måle terskelverdier for varme /
kulde og terskelverdi for ubehagelig hete / kulde, i det smertefulle
området. Von Frey strå ble benyttet til å teste sensitivitet for berøring, i
tillegg til klinisk nevrologiske undersøkelser. Smerte kvalitet og intensitet ble registrert. Resultater: Gjennomsnittlig terskelverdi i PFS gruppen for varme var 2 ºC høyere (p)0,001) i det smertefulle kneet og 1,2
ºC høyere (p)0,05) i kneet uten smerter, sammenlignet med den friske
kontrollgruppen. Terskelverdien for kulde var 1,5 ºC lavere i det smertefulle kneet i PFS gruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Anormal sensitivitet til berøring ble registrert i smerteområdet. Quadriceps
atrofi og symptomer forenelig med nevrogen smerte ble registrert i
mer enn 50% av personene med PFS. Konklusjon: Studien fant økte
terskelverdier i smerteførende nerver fra smerteområdet hos personer
med PFS, målt med Kvantitativ Sensorisk Testing. Disse funnene ble
bekreftet av de klinisk nevrologiske testene. Dette indikerer at smerter
i PFS kan ha en nevrogen basis.

ANBEFALINGER OM FYSISK AKTIVITET FRA LEGER TIL
ELDRE KVINNER OG MENN

1
1

Innledning: Studien er del av et større prosjekt for å undersøke om det
er mulig å bidra til at uføretrygdede med ryggplager kommer tilbake i
arbeid. I tidligere studier er det funnet redusert fysisk aktivitet og nedsatt helse hos langtidssykemeldte med langvarige ryggplager. Uføretrygdede med ryggplager har ikke tidligere vært undersøkt systematisk.
I den første del av studien ønsker vi å beskrive denne populasjonen
nærmere, blant annet ved å kartlegge fysisk form og opplevd helse.
Metode: Deltakerne (n=89) var uføretrygdede pga ryggplager i minst et
år (<55 år), og bosatt i Hordaland. Fysisk form ble målt med UKK gåtest (2 km) som estimerer en kondisjonsindex (KI) basert på alder, kjønn,
kroppsmasseindex, gåtid og hjertefrekvens, og UKK testbatteri for måling av muskel-skjelett form (5 tester). Testene er utviklet ved UKK Instituttet i Tampere, Finland. Deltakerne besvarte samtidig spørreskjema om
opplevd fysisk form og helse. Resultat: I alt 85 personer (96%) besvarte
spørreskjema om opplevd fysisk form og helse, 70 personer (79%)
gjennomførte testene for muskel-skjelett form og 53 personer (60%)
gjennomførte gåtesten. KI var 64,24 (SD 37,98) for menn og 69,50 (SD
21,02) for kvinner. Sammenlignet med norske referanseverdier, klassifiseres KI verdiene som betydelig under gjennomsnittet for begge kjønn.
Gjennomsnittlig poengscore for de 5 muskel-skjelett testene varierte fra
2,21 (SD1,41) til 1,04 (SD 0,20) for menn, og fra 2,30 (SD 1,38) til 1,20
(SD 0,54) for kvinner. Verdiene klassifiseres som noe (score=2) til betydelig (score=1) under gjennomsnittet. Kun 22,2% av deltakerne opplevde å ha god helse, mens det i normalbefolkningen er ca 80% som
rapporterer at de har god eller meget god helse. Diskusjon og konklusjon: Uføretrygdede med ryggplager har betydelig dårligere fysisk form
og opplevd helse enn normalbefolkningen. Videre undersøkelser vil vise
om grad av fysisk form og opplevd helse har betydning for tilbakeføring
til arbeid.

Loland NW
Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo
Innledning: Mangel på fysisk aktivitet innebærer en stor risiko for en
rekke sykdommer som er vanlig blant eldre mennesker (hjerte- og karsykdommer, osteoporose, type 2 diabetes og depresjon). Det er derfor
et alvorlig problem at en stor andel av den eldre befolkningen i Norge
er for lite fysisk aktive i henhold til de gitte anbefalinger. Anbefalingen
er 30 minutter eller mer med fysisk aktivitet av moderat intensitet på de
fleste, og helst alle, dager i uken. En viktig utfordring er derfor å bedre
forstå hvilke faktorer som motiverer og vedlikeholder en aktiv livsstil
blant eldre mennesker. Primærhelsetjenesten kan være en viktig arena
her. Det har blitt hevdet at anbefalinger fra helsepersonell og spesielt
leger er av stor betydning når det gjelder å endre adferd blant eldre mot
mer fysisk aktivitet. Mål: Å undersøke mønsteret blant leger når det
gjelder anbefalinger om fysisk aktivitet til eldre kvinner og menn.
Metode: Et representativt utvalg av 3770 norske menn (n=1810) og
kvinner (n=1960) mellom 65 og 97 år (gjennomsnittsalder 75 år) besvarte et spørreskjema (svarprosent 83,4). Personene ble spurt om de-
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BRUK AV SCREENINGTESTER FOR VURDERING AV
KNEFUNKSJON HOS PASIENTER MED ISOLERT FREMRE
KORSBÅNDSRUPTUR’
Moksnes H, Risberg MA
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Ortopedisk
Senter, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), 0805 Oslo
Introduksjon: Funksjonsresultatet etter fremre korsbåndskader (ACL) er
uforutsigbart. Noen har evnen til å "adaptere" seg til skaden og disse kalles i litteraturen for "copers" (asymptomatiske), mens andre opplever
store funksjonsproblemer, de såkalte "non-copers" (symptomatiske). Det
er utviklet screening tester i USA for bedre kunne predikere hvilke
pasienter som vil være potensielle "copers", og derigjennom ha et større
potensiale for å gjennomgå konservativ behandling. Formålet var å
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undersøke om denne screeningtesten kan gi oss et tidlig objektivt mål
på hvilke pasienter som kan gjenvinne tilfredsstillende knefunksjon uten
kirurgi. Materiale: Åttifem pasienter, 53% menn, 47% kvinner, med isolert ACL ruptur ble inkludert fra NIMI Ullevål fra mai 2003 til august
2004. De var gjennomsnittlig 26,6 år (14-57 år) og ble screeningtestet
median 12 uker etter skade. Metoder: Screeningtesten inkluderte: fire
hinketester, Knee Outcome Score Activities of Daily Living (KOS ADL),
antall svikt og global VAS skala som angir pasientens vurdering av knefunksjonen sammenlignet med før skaden. Videre ble pasientene evaluert med IKDC 2000. Resultater: Tjue-en pasienter (24,7%) ble klassifisert som potensielle "copers", 64 (75,3%) som "non-copers". Tid fra
skade til screeningtest var median 12,4 for "copers" og 11,7 uker for
"non-copers". Det var ingen signifikant forskjell i aktivitetsnivået mellom
gruppene. Det var høysignifikante forskjeller (p<0,001) mellom ”copers"
"og non-copers" for alle variabler i screeningtesten og for IKDC 2000.
Konklusjon: Screeningtestene ser ut til å kunne skille mellom potensielle "copers" og "non-copers". Vi vet enda ikke om de potensielle "copers" er reelle "copers", det vil først en 1 års oppfølging gi svar på. Screeningtesten ser ut til å være et nyttig verktøy i klinikk, forskning og kvalitetssikring som en objektiv vurdering av knefunksjon hos pasienter med
ACL ruptur.

og middel-arterietrykk (MBT) i alle øvelsene (figur). Det er liten sammenheng mellom Borgs anstrengelsesskala og blodtrykksøkningen.
Diskusjon: Selv ved trening med relativt lav intensitet finner vi en betydelig blodtrykk-stigning hos amputasjonspasienter. To forsøk ble avbrutt
etter første øvelse da systolisk blodtrykk økte over 250 mmHg. Det er
liten sammenheng mellom pasientenes subjektive tretthetsfølelse målt
ved Borgs skala og blodtrykksøkning. Subjektiv tretthetsfølelse er derfor
ikke godt egnet til å forutsi en eventuell kraftig stigning i blodtrykket.
Resultatene viser at det er nødvendig med videre forskning for å kartlegge om denne blodtrykkstigningen eventuelt bør få konsekvenser for
gjennomføring av opptreningen.

VEDVARENDE BEKKENSMERTER ETTER FØDSELEN,
SAMMENLIGNING AV TO BEHANDLINGSMETODER
Niels Gunnar Juel
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo
Målet med studien var å sammenligne to behandlingsmetoder for
kvinner med vedvarende bekkensmerter og funksjonstap minst 6 mnd
etter fødselen; treningsbasert behandling og lokal behandling av hofteledd og dyp setemuskulatur. Materiale og metode: 99 kvinner ble
undersøkt, 19 fylte inklusjonskriteriene og ble randomisert til de to
gruppene. De hadde hatt smerter i 30 mnd i gjennomsnitt og hadde
vesentlig funksjonstap. Et frafall på 4 gjorde at 7 ble behandlet med
trening og 8 med lokal behandling. Behandlingstid 3 mnd etter fastlagt metode. Ved behandlingsstart og kontroll etter 3 og 12 mnd ble
funksjon (DRI) samt smerte i hvile og ved fritidsaktivitet (VAS) registrert på spørreskjemaer. Resultater: Trening ga signifikant bedring på
alle mål etter 12 mnd og på smerte i fritid etter 3 mnd mens lokal behandling ikke ga signifikante endringer, verken ved 3 eller 12 mnd.
Det var signifikant forskjell mellom behandlingene til fordel for trening ved 12 mnd kontroll for Smerte i fritiden og funksjon. Studien er
for liten til å være konklusiv og må gjøres med et større pasientantall.
Studien var støttet av Helse og Rehabilitering gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.

BLODTRYKKSSTIGNING HOS PASIENTER MED PERIFER
ARTERIELL SIRKULASJONSSVIKT (PAS). II: UNDER FYSISK
TRENING AV AMPUTASJONS PASIENTER
Schack J, 1Hisdal J, 1Stranden E
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling og 2Fysioterapiavdelingen,
Aker Universitetssykehus, 0514 Oslo

2
1

Innledning: Fysisk trening er viktig i rehabiliteringen av amputasjonspasienter. Opptreningen innholder både en dynamisk og en statisk komponent. Vi har tidligere vist at statisk muskelbruk medfører en betydelig
blodtrykkstigning både hos friske og pasienter med PAS. Amputasjonspasienter har ofte tilleggsdiagnoser som PAS, diabetes eller aneurismer.
Kraftig blodtrykksstigning kan derfor være skadelig. Formålet med denne
undersøkelse var derfor å studere hvorvidt blodtrykket og hjertefrekvensen påvirkes ved fysisk trening av amputasjonspasienter med PAS.
Vi ville også undersøke om BORGs anstrengelsesskala kunne indikere
graden av en eventuell blodtrykk-stigning. Materiale og metode: 15 amputasjonspasienter med gjennomsnittlig alder 66 ±15 år (±SD) deltok i
studien. Hjertefrekvens (EKG) og arterielt blodtrykk (Finometer) ble registrert kontinuerlig, før, under og etter en 2 min. treningsperiode. Pasientene gjennomførte 3 ulike treningsøvelser med 2 min. hvilepause
mellom hver økt. Hver øvelse ble gjentatt to ganger. I øvelse 1 og 2 ble
det henholdsvis utført fleksjon/ekstensjon og abduksjon/adduksjon av
amputasjonsstumpen. Øvelse 3 var knebøyning på gjenværende bein.
Resultater: Vi registrerte økning i både diastolisk (DBT), systolisk (SBT)
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GÅSKOLE FOR BENAMPUTERTE
Schack J, Bø E
Fysioterapiavdelingen, Aker Universitetsykehus, 0514 Oslo
Bakgrunn/hensikt: Benamputerte trenger ofte lang tids oppfølging etter
utskrivelse fra sykehus for å unngå nedsatt mobilitet, problemer med
protesen, smerter og sosial isolasjon. Vi opprettet derfor en gåskole, et
poliklinisk treningstilbud for benamputerte som bruker protese. Vi ønsket med dette prosjekt å undersøke om en gåskole ville bidra til at benamputerte oppnådde et bedret funksjonsnivå eller vedlikeholdt funksjonsnivået. Materiale og metode: Vi testet 26 personer (65 år±13) fordelt på følgende amputasjonsnivå: Symes 2, crus 4, kneeks 4, femur 15,
dobbelt 1. Vi undersøkte bruken av ganghjelpemiddel, fallfrekvens,
gangfunksjon (hastighet) på 10 meter i selvvalgt og maksimalt tempo, 3
ulike balansetester, "Timed up and Go" som er en sammensatt funksjonstest samt graden av selvstendighet ved protesebruk (Locomotor index). Treningen var 1 x ukentlig i 10 uker og inneholdt både protesetrening, trening uten protese og ble avsluttet med sosialt samvær. Protesetreningen fokuserte på gangteknikk og funksjonelle aktiviteter.
Trening uten protese fokuserte på styrke, bevegelighet, forflytning og
tøyning. Resultater: 13 trengte mindre støtte av ganghjelpemiddel både
ute og inne. Fallfrekvens: 10 anga ingen fall etter trening, 10 hadde ikke
falt verken før eller etter og 6 hadde falt etter. Locomotor index: 12 hadde
samme poengsum (derav 10 med maksimum poeng), 13 forbedret, 1
forringet. Balansetestene viste ingen statistisk signifikant forskjell før og
etter trening bortsett fra balansetesten med lukkede øyne hvor p<0,01.
Gangfunksjonen (hastighet) ved både 10 meter selvvalgt og maksimalt
tempo samt tidsforbruket ved "Timed up and Go" viste signifikant forskjell før og etter trening. Subjektive kommentarer fra deltakere viste at
de føler seg tryggere og daglige aktiviteter er lettere å gjøre. Konklusjon:
Resultatene viser at de fleste forbedrer og alle vedlikeholder funksjonsnivået etter trening på gåskole og treningstilbudet er et viktig ledd i langtidsoppfølging av amputerte.
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HØSTKONGRESSEN 2004
BIOMEKANISKE OG KLINISKE ENDRINGER I
KNEFUNKSJONEN ETTER REHABILITERING AV
PASIENTER MED FREMRE KORSBÅNDS RUPTUR
Storevold A, 1,2Moksnes H, 3Holm I, 1Engebretsen L, 4Snyder-Mackler L,
Risberg MA
1
NAR, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo,
2
NIMI Ullevål, 0805 Oslo, 3Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet, 0027
Oslo og 4Department of Physical Therapy, University of Delaware, USA
1,2

FOREKOMST AV SKADER PÅ SNOWBOARD WORLD CUP
Torjussen J, 1Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo
1,2
1

1

Bakgrunn: Nevromuskulær trening og styrketrening er sentrale elementer i rehabilitering av pasienter med fremre korsbåndskade (ACL).
Tidligere studier har vist at denne type rehabilitering medfører en klinisk bedring i knefunksjonen hos pasienter med ACL skade. Mekanismene for hvorfor disse forskjellene oppstår er i mindre grad kartlagt.
Hensikten med denne studien var å evaluere biomekaniske, elektromyografiske (EMG) og kliniske endringer i knefunksjonen etter et rehabiliteringsprogram for pasienter med fremre korsbåndskade. Materiale:
Seksten pasienter med en gjennomsnittsalder på 25,7 år (17-34) ble
inkludert gjennomsnittlig 6,9 uker (1,3-11,6 uker) etter ACL skade.
Metoder: Før start av rehabiliteringen (Test 1) og etter 20 trengingsøkter (Test 2) ble pasientene evaluert med Knee Outcome Survey (KOSADL), VAS, IKDC2000, quadriceps and hamstring muskel styrke (Cybex
6000), 4 funksjonstester, KT-1000, bevegelsesanalyse (Qualysis) og EMG
(Motion Lab) ved gange og ett bens hop. Et 8-kamera bevegelsesanalyse system (Qualysis) med frekvens på 240 Hz og 3 kraftplatformer
(AMTI) ble brukt til innsamling av kinetiske og kinematiske data. EMG
data ble samlet fra 7 ulike muskelgrupper på skadet og ikke skadet ben
med en frekvens på 960 Hz. Resultater: Det ble funnet signifikant høyere VAS (p=0,002), IKDC 2000 (p<0,01), knefunksjonstester (p<0,01) og
lårmuskelstyrke (p<0,05) fra Test 1 til Test 2. Skadet kne viste en signifikant redusert knefleksjonsvinkel (p=0,03) under gange sammenlignet
med ikke skadet kne. Det var signifikante forskjeller i ekstensjon- og abduksjonsmomentene over hofte og kne. Konklusjon: Dette rehabiliteringsprogrammet bedret knefunksjonen hos pasienter med ACL skade
og induserte normalisering av biomekaniske forhold i kne og hofte.

ENDRET SKULDERUNDERSØKELSESPRAKSIS - KOMBINERT
KLINISK OG SONOGRAFISK UNDERSØKELSE
Sunde P
Skulderklinikken, Bislett Legesenter, 0168 Oslo
Temaet skulderundersøkelser byr på utfordringer i kø, bla vet vi ikke det
naturlige forløpet ved en del vanlige skulderlidelser. Er presis diagnose
mulig? Finnes det i så fall noen behandling? Bla er cuffrupturer langt
hyppigere enn de fleste er klar over. Ved f.eks. de fleste kne- og ankelproblemer anbefales MR som første videreundersøkelse, etter klinikk og
røntgen. Situasjonen er annerledes for skuldre, hvor ultralyd som første
videreundersøkelse etter den kliniske undersøkelsen som oftest og til de
flestes overraskelse kan gi tilstrekkelig informasjon for videre rådgivninger og behandlinger. Undersøkelsen er smertefri og pasientvennlig,
uten kontraindikasjoner og uten strålebelastning. Gjennom en dynamisk
gjerne beggesidig undersøkelse vil man kunne få opplysninger om strukturdetaljer/funksjoner som ofte ikke kan skaffes på annen måte, - her og
nå, raskt og kostnadseffektivt. Foredraget viser en moderne undersøkelsesprotokoll med relevant anatomi og sonoanatomi, samt viser de viktigste patologiene og muligheten for sonoguidede injeksjoner. Videre
diskuteres fordeler, begrensninger og feilmuligheter. Hvem bør utføre
disse undersøkelsene? Radiologene har som ikke-klinikere sine handicaps, men er nødvendige for fagets utvikling.
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Kartlegging av skader i snowboard er relevant pga utvikling i retning av
mer ekstrem utførelse og utfordrende konstruksjoner. En fersk norsk studie fra nasjonalt nivå viser at skadepanoramaet hos konkurransekjørere
er forskjellig fra rekreasjonskjørere med færre håndleddsskader, økt andel
kne og ryggskader, og at skadeinsidensen er høy (Torjussen & Bahr, Am J
Sports Med, In press). Vi ønsket nå å følge opp med en undersøkelse fra
internasjonalt elitenivå for å kartlegge insidens og skademønster blant
kvinnelige og mannlige snowboardkjørere i FIS World Cup. Metode:
Retrospektivt intervju av World Cup kjørere under sesongens siste renn
(91% svar). En skade ble registrert dersom den førte til medisinsk behandling og/eller at utøveren ikke kunne delta i trening eller konkurranse.
Registreringsperioden var fra avslutning av sesongen 2002 til sesongslutt
2003. Eksponering ble beregnet som antall gjennomkjøringer (runs) i alle
disipliner; halfpipe, snowboardcross, parallell storslalåm, parallellslalåm
og hopp (big air). Skadeinsidensen ble beregnet som antall skader per
1000 runs. Resultater: Undersøkelsen omfattet 258 utøvere, svarende til
3193 konkurransedager (n=46879 runs) i de fem disiplinene. I alt 135
akutte skader ble registrert, hvorav 62 (46 %) oppsto under konkurranse
i de aktuelle disiplinene. Fordelingen var: Kne 9 (14,5%), rygg 9 (14,5%),
skulder 7 (11,3%), fingre 7 (11,3%) og håndledd 8 (12,9%). Totalinsidensen var 1,3 skader per 1000 runs. Skadeinsidensen for big air var 2,3
per 1000 runs (n=10), mens den for halfpipe var 1,9 (n=21), snowboardcross 2,1 (n=20), parallell giant slalom 0,6 (n=8) og parallell slalom var
0,3 (n=3). Av 122 belastningsskader var 38 lokalisert til kne (31%). Konklusjon: Skadeinsidens for big air er moderat, men høy sammenliknet med
de alpine disiplinene parallell storslalåm og parallellslalåm. Skademønsteret er forskjellig fra rekreasjonskjørere, med en større andel kneskader.
Sammenlignet med elitekjørere på nasjonalt nivå er det redusert risiko på
World Cup nivå, og sammenliknbarhet med andre alpine skidisipliner.

ER SELVRAPPORTERT STRESSFRAKTUR VIRKELIG STRESSFRAKTUR? HVA KJENNETEGNER KVINNELIGE LANDSLAGSUTØVERE MED DIAGNOSTISERT STRESSFRAKTUR?
Øyen J, 1Torstveit MK, 1,2Sundgot-Borgen J
Idrettsmedisinsk seksjon, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2
Olympiatoppen, 0806 Oslo
1
1

Bakgrunn: Forekomsten av stressfraktur blant kvinnelige utøvere varierer
fra 4% til 52%. Variasjonen kan skyldes ulik studiedesign, populasjoner,
klinisk definisjon av stressfraktur og metode for kartlegging av stressfraktur. Hensikten med studien var å sammenligne forholdet mellom selvrapportert stressfraktur og stressfraktur diagnostisert etter kliniske kriterier,
og å kartlegge hva som karakteriserer kvinnelige landslagsutøvere med
diagnostisert stressfraktur. Metode: Dette var en tre-fase studie som inkluderte kartlegging ved hjelp av spørreskjema, måling av BMD med dualenergy-X-ray-absorptiometry, og klinisk intervju. Alle kvinnelige landslagsutøvere i alderen 13-39 år (n=938), ble invitert til deltakelse. Åttiåtte
prosent av utøverne deltok i spørreskjemadelen, og basert på kartleggingsdata ble et tilfeldig utvalg av utøvere (n=300) invitert til videre deltakelse i den kliniske delen, der BMD, vekt, høyde og fettprosent ble målt,
samt at de gjennomgikk et klinisk intervju i forhold til spiseforstyrrelse.
Utøvere som i spørreskjemaet hadde rapportert stressfraktur fikk et ekstra
spørreskjema og deltok i telefonintervju hvor de besvarte spørsmål knyttet til diagnostisering av stressfraktur. Wilcoxons test for pardifferanser, General linear model-multivariate, T-test og Chi-square-Fischers test ble benyttet i analysene av dataene. Resultat: En høyre andel rapporterer stressfraktur i spørreskjemastudien (14,9%) sammenlignet med andelen som
har fått diagnostisert stressfraktur klinisk (8,6%) (p<0,001). Det er ingen
forskjell mellom utøvere med diagnostisert stressfraktur og utøvere uten
stressfraktur når det gjelder forekomst av; spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser eller total BMD. Utøverne med stressfraktur hadde høyere grad av mekanisk belastning (100% vs 77,5%, p=0,04), større treningsvolum (17 t vs 13,5 t, p=0,02), høyere andel fettfri kroppsmasse
(47595 gr vs 44537 gr, p=0,03) og lavere fettprosent (20,49% vs 24,52%,
p=0,04) enn utøvere uten stressfraktur. Diskusjon og konklusjon: Resultatene indikerer at eksisterende studier som baserer seg på selvrapportering av stressfraktur ikke er valide, og at selvrapportert historie av stressfraktur ikke nødvendigvis er en reel stressfraktur. Faktorer som mekanisk
belastning, treningsvolum, en høy andel fettfri masse og lav fettprosent er
assosiert med stressfraktur.
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FFIs sommerseminar
Tønsberg 11. – 13. juni 2004
KARIN RYDEVIK OG GRO C AMILLA RIIS
NIMI ULLEVÅL STADION

Årets kurskomité hadde lagt vekt på moderne frakturbehandling og skulderbehandling som hovedtemaer i dette sommerseminaret. Disse fagområdene ansees som veldig aktuelle innenfor idrettsfysioterapi og fysioterapi generelt, og årets foredragsholdere var samlet fra øverste hylle i sitt fagområde.
Seminaret startet med at Bjørn Fossan, leder for FFI presenterte
Einar Sturla Hem, overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi ved
Sykehuset Vestfold, sitt foredrag om konservativ og operativ
bruddbehandling - muligheter og begrensninger i rehabilitering.
I dette foredraget ble det lagt vekt på at fysioterapeuter må tenke
på bløtdelene under bruddtilheling, da dette er viktig for ernæring av knokkelen under rehabiliteringen. Sturla Hem snakket med
stort engasjement om hvor viktig det var at et brudd ikke belastes for tidlig, da dette kan føre til at plantatet kan løsne og
knokkelen blir avaskulær. Det ble understreket at det er vanskelig å vite når og hvor mye man skal belaste et brudd og her ble
gitt et alvorsord til alle fysioterapeuter: Ikke vær dumdristige! Det
er meget viktig at fysioterapeuter jobber tverrfaglig med opererende lege, der man krever en begrunnelse for hvor mye man
skal la pasienten belaste bruddet for at de skal profitere av behandlingen.

Pilskytter Gro Camilla Riis.
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Frakturbehandling
Første kvinne ut på podiet var Tone Kvalheim som jobber som
avdelingsledende fysioterapeut ved ortopedisk avdeling Sykehuset Vestfold. Hun snakket om diverse regimer for frakturbehandling - både operativt og konservativt behandlet. Hun snakket om tiltak for bløtdelsskade samt stabilitetsbetingelser ved belastning ved flere forskjellige frakturområder. Igjen ble det
understreket at gradvis belastning er meget viktig i et rehabiliteringsopplegg, men at bevegelsen skal begynne tidlig med isometrisk kontraksjon slik at man kan redusere fare for komplikasjoner.
Fredagens opplevelser ble avrundet med fleksibilitet og dyp pusting ved en praktisk gjennomgang av Pilates øvelser, som ble introdusert til stive fysioterapikropper av Oslo Pilates Klubb på Bygdø.
Skulder
Lørdag morgen kom en fornemmelse om lange strender og sommersol i Australia, da Mary Magarey holdt sitt foredrag om "The
injured shoulder in the overhead athlete, A sports physiotherapist’s role". Hun besitter en PhD og er senior lecturer ved University of South Australia og har bred erfaring fra skulderskader
hos kasteutøvere og hun har skrevet flere artikler rundt dette
temaet internasjonalt. Hun informerte om hvor viktig det er å
trene opp indre – så vel som ytre muskulatur ved en skulderskade.
Praktisk ble det gjennomgått en dynamisk skulderundersøkelse,
der testing av styrke i rotator cuffen, særlig subscapularis, ble lagt
vekt på. Rehabiliteringen skulle bestå i stor grad av nevromuskulær og sansemotorisk trening.
Gerty Lund, sjefsfysioterapeut og MNFF spesialist i rehabilitering med fordypning i ortopedi, Martina Hansens Hospital, foreleste om "Skulderrehabilitering med vektlegging av eksentrisk trening". Her konkluderes det med at instabilitet i skulder er årsak
til de fleste skulderproblemer og det et hvert rehabiliteringsopplegg krever er i utgangspunktet en god setting av skulderen.
Workshops
Ettermiddagen bestod av fem workshops der de overnevnte
foredragsholderne deltok, samt Birgit Blakstad Nilsson, spesialfysioterapeut ved Ullevål Universitetssykehus som presenterte
metoder rundt hjerterehabilitering. Dette ga tid til å reflektere
og praktisere nye så vel som gamle rehabiliteringsmetoder.
IDRETTSMEDISIN 3•2004

SOMMERSEMINAR

Noen av deltakerne som feirer sommeren på en holme.

Lørdagen ble avsluttet med en fabelaktig sosial utflukt til skjærgården med konkurranser, mat og levende musikk, der konkurranseinstinkt og lagånd av og til tok overhånd hos ivrige seminardeltakere.
Søndag morgen snakket Astor Reigstad,ortopedisk kirurg,spesialist i håndkirurgi, Rikshospitalet, om viktige forhold ved under-

søkelse og behandling ved scaphoid/naviculare fraktur. Avslutningsvis fantes det rom for diskusjon av etiske dilemmaer i konkurransesituasjoner og påfølgende frie foredrag.
Takk til komiteen for et vellykket arrangement og et interessant
sommerseminar i Tønsberg, og alle oppfordres til å delta på neste
års vinterseminar på Fagernes for å gjøre dette også til en suksess.

"HANDS – ON" PÅ FAGERNES
FFIs Vinterkurs 2005 vil bestå av klinisk rettet arbeid organisert i "Workshops".
Dyktige fagfolk vil lose oss gjennom ulike faglige problemstillinger som vi alle møter i vår kliniske hverdag
både som allmennfysioterapeut og idrettsfysioterapeut.
På Fagernes vil vi fordype oss i nakke, albu, hofter og funksjonell taping av kne og ankel.
Vil DU oppdatere deg innen disse områdene, bør DU ikke gå glipp av dette kurset!!
Vi har i år gleden av å invitere medlemmene til det ny-renoverte Fagernes Hotel. Hotellet har gode fasiliteter som treningsavdeling og svømmebasseng.
Prismessig kommer vi svært gunstig ut i forhold til hotellets standard.
Fagernes kan tilby gode forhold for ski-aktiviteter. Dersom værforholdene tillater det, planlegger vi lavvo i
bakken med grilling under lunsj-pausen lørdag.
Vi sier det igjen: dette må DU ikke gå glipp av!!
Vi håper på å se DEG på Fagernes 11. – 13. februar 2005!!
Hilsen Styret i FFI
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BOKANMELDELSE

Nordisk lärobok i idrottsmedicin

Det bästa av det bästa av de bästa
Michael Kjaer, Michael Krogsgaard,
Peter Magnusson, Lars Engebretsen,
Harald Roos,Timo Takala, Savio L-Y Woo
Textbook of Sports Medicine
Basic science and clinical aspects of sports injury and
physical activity
Blackwell Science
808 sidor
Pris: £89.50
ISBN 0-632-06509-5
Min favorit bland de idrottsmedicinska böckerna förblir
Lasse Petterssons och Per Renströms "Skador inom
idrotten", det tror jag inget kan ändra på. Orsaken till att
den är och var så bra var att det var den första idrottsmedicinska bok där författarna förstått vad det var jag
behövde som ung idrottsmedicinare. Den var lagom
omfångsrik, den hade bilder som förklarade vad det
rörde sig om och den gav konkreta råd som ledde till
önskat resultat.
Med åren skaffar man sig sedan mer kunskap och kompletterat den med egna erfarenheter och då måste man
gå vidare också vad gäller referenslitteraturen. Personligen har jag nu skaffat mig en kompletterande favoritbok, som ger de fördjupade diskussioner som jag idag
behöver. Jag har haft förmånen att få läsa mycket idrottsmedicinsk litteratur genom åren, men inget så bra som
denna. Inget är vad jag kan erinra mig ens i närheten ur
läsvänlighetssynpunkt och kvalitet.
Ingen liten bok
Detta är inte en liten bok att ha i fickan, och detta är inte något
man läser igenom på en kafferast. Det är en solid bok på 800 sidor, som redovisar dagens fakta inom idrottsmedicinen så som
den skulle beskrivas vid heltidsstudier under en termin på universitetsnivå. Kan man det som står i boken behöver man inte
lära sig så mycket mer. Boken är emellertid så tung att man kan
slå den i huvudet på sina meningsmotståndare och man kommer
då att vinna antingen intellektuellt eller genom motståndarens
hjärnskakning (jag rekommenderar det förstnämnda på grund av
metodens spänning och det senares biverkningar). Det skrivna
täcker hela området från basal idrottsfysiologi och träningslära till
fysisk träning för gamla, barn och sjuka samt till idrottsskador. Det
är alltså en bok i "total idrottsmedicin". Alla de 35 kapitlen följs
av aktuella och omfångsrika referenslistor.
Skriven från nordisk plattform
Det mest glädjande med boken är naturligtvis att den är så välskriven, men därnäst blir man också glad av att finna att detta är
ett samarbetsprojekt för hela Norden. Det är verkligen de allra
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mest namnkunniga idrottsmedicinarna som delar med sig av sina
kunskaper – och det är inte lite. En betydande fördel är naturligtvis att de skriver från en nordisk plattform, och det känns att
författarna har samma värderingar och lever i samma konkreta
verklighet som de som i första hand förväntas läsa boken. Detta
sagt som motsats till andra engelskspråkiga böcker som ofta präglas inte bara av amerikansk juridik och ekonomi utan också av en
amerikansk medicinsk tradition som inte i alla delar är lik vår.
När man läser den här boken grips man av en stolthet över
att få vara del i en miljö där man kan så mycket, och kan redovisa det. Detta är en bok som alla avancerade idrottsmedicinare
behöver ha i sin bokhylla, och som alla övriga som sysslar med
idrottsmedicin måste kunna ha tillgång till. Detta är utan tvekan
det bästa hittills och det är skrivet av de bästa.
Åke Andrén-Sandberg
ake.andren-sandberg@chsa.med.gu.se
Kilde: Svensk IdrottsMedicin nr 2 2004
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Bilderbok för unga idrottsortopeder
Mark D Miller, Rickard F Howard,
Kevin D Plancher
Surgical Atlas of Sports Medicine
Saunders
538 sidor
Pris: 55 USD
ISBN 0-7216-7307-4
Titeln på denna nyutkomna bok är onekligen spännande.
Boken är skriven av tre författare – ovanligt bland amerikanska böcker, där författarantalet brukar vara minst
30, ofta 60, eller fler - varav försteförfattaren Mark D
Miller är mycket välkänd bland Amerikanska idrottsortopeder. Han har de senaste åren varit huvudförfattare till
flera böcker inom idrottstraumatologi. Boken är drygt
530 sidor och är såsom titeln beskriver, en illustrerad atlas över olika skador, specifikt med hänsyn till olika kirurgiska ingrepp inom idrottstraumatologi. Egentligen är
titeln missvisande, eftersom idrottsmedicin berörs inte
alls, utan boken handlar rakt igenom om kirurgiska metoder av varierande slag.
Sparsamma texter
Boken är traditionsenligt uppdelad i to huvuddelar d v
s nedre och över extremitet. Den indelas därefter i seks
huvudrubriker med hänsyn till anatomiska lokalisationer.
Författarna går sedan igenom olika kirurgiska typingrepp,
som visserligen verkar vara valda på måfå.Boken är mycket rikligt illustrerad vilket egentligen är syftet. Själva texten är sparsam, ofta närmast i telegramform. Det finns
enstaka behandlingsalgoritmer som dock verkar utplacerade mer av en tillfällighet än något annat. Boken beskriver således en flora olika ingrepp allt från traditionella ligament- och sensuturer till mer komplicerade såsom menisktransplantationer och användning av allografts.
Bilderna är lånade från andra författare och är alla välkända. Den
pedagogiska nivån håller dock överlag hög klass, men inget nytt
material har tagits fram till denna bok. Boken är således en sammanställning av redan välkända fakta utan att presentera något
egentligt nytt.T ex bilderna om hur ledkapselplastik i axeln ("capsular shift") görs har jag säkert sett 10-20 gånger tidigare i olika
artiklar och bokkapitel. Någon kritisk granskning av de olika ingreppen kan man inte skönja. Bildmaterialet håller något varierande kvalité även om t ex röntgenbilder för det mesta är genomgående skarpa och de ritade bilderna väl reproducerade. En
hel del bra färgbilder finns med.Varje kapitel avslutas på en kort
referenslista som är mer eller mindre väl uppdaterad.
Atlas över kirurgiska ingrepp
Bokens syfte är framför allt att vara en illustrerad atlas i hur olika
kirurgiska ingrepp utförs.Boken är inte speciellt detaljrik och inget
nytt material har tagits fram, varken i text eller bild. Boken representerar inte någon aktuell ny eller spännande forskning, utan
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redovisar mer eller mindre väl kända fakta och lyckas därvidlag.
Ingen kritisk granskning föreligger. De ingrepp som har tagits med
i boken verkar ha valts med viss tillfällighet men de flesta traditionsenliga ingrepp finns dock med.Detta varierar dock något mellan de olika kapitlen.
Boken rekommenderas framför allt för unga ortopeder/idrottstraumatologer som relativt snabbt behöver tillägna sig bred
översiktskunskap. Boken ger däremot ingen ny kunskap till den
erfarne kirurgen, även om den kan användas som ett uppslagsverk eller snabb repetition av tidigare förvärvad kunskap. Boken
fördel är dess tillgänglighet, samt utmärkt pedagogisk uppläggning.

Jon Karlsson
Professor, Göteborg
Kilde: Svensk IdrottsMedicin nr 2 2004
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Når ryggen krangler
Aage Indahl
Når ryggen krangler
Valdisholm forlag 2003
95 sider
Pris: 198 kroner
ISBN 82-7412-060-4
Du hører kanskje til dem som tror at
idrettsleger, idrettsfysioterapeuter og utøvere med vondt i ryggen ikke har noe å
lære av Indahls bok. Det gjorde jeg også.
Derfor valgte jeg en av Indahls vitenskapelige artikler som klassisk referanse i mitt
kapittel om ryggen i boka Textbook of
Sports Medicine (1,2).
Når ryggen krangler henvender seg til
alle som har lyst til å jobbe, leke, danse, elske, leve, men som har gitt opp fordi ryggen vil noe annet.Til dem som har brukt
det de hadde av penger til ulike behandlere, bare for å sitte blakke tilbake.
Idrettsmedisinen og idrettsfysioterapien
i dag er preget av en mekanistisk forståelse av skader og smerter i muskler og
ledd. Dette kan være vel og bra og gi
grunnlag for effektive behandlingsprosedyrer, men det kan også bidra til en mangelfull forståelse av hvorfor smerter blir
kroniske. Forskningen innen rygglidelser og
reumatologi er kanskje den del av muskelskjelettforskningen som har kommet lengst
i sin utvikling. Den skotske ortopeden
Gordon Waddel tok allerede på 1980-tallet til ordet for en biopsykososial forståelse
av ryggsmerter (3). Han ble forsøkt tiet ihjel
i mange år, men er i dag erkjent som en av
verdens ledende ryggforskere. Indahl har
også møtt mye motbør med sine synspunkter, både fra kolleger, fysioterapeuter
og kiropraktorer. I en stor og etter min vurdering meget god randomisert studie fant
han at en grundig undersøkelse og enkle råd
bl.a. om ikke å være overforsiktig med ryggen, var mer effektivt enn vanlig behandling
i primærhelsetjenesten (2).
Idrettsutøvere er kjent for å være modige, treningsvillige og tåle smerte. Det er
derfor naturlig å gjøre en omfattende
biomedisinsk utredning når ryggen krangler. Idrettsutøveren er også ofte ekstremt
kroppsfiksert. En skade eller smertetilstand kan være en katastrofe med hensyn
til både kort- og langsiktig idrettskarriere.
Den bildediagnostiske utredning og mekanistisk orienterte undersøkelse kan føre
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til riktig behandling, men den kan også føre
oss på villspor som i denne sammenheng
er langvarige udokumenterte spesifikke behandlingsregimer eller feilaktig indikasjon
for operasjon fordi en finner en prolaps –
som ikke er symptomgivende.
Indahls råd om å være i bevegelse og
ikke være overforsiktig burde de fleste leger, fysioterapeuter og kiropraktorer
kunne enes om. At noen blir provosert
når han skriver at 39 gode, internasjonale,
vitenskapelige studier ikke har klart å vise
at spesifikk trening er til noen nytte når
det gjelder å bli bedre i ryggen, får så være.
Etter at boka er skrevet er det kommet
flere studier og konklusjonen er fortsatt at
trening eller fysisk aktivitet har effekt, men
at effekten av spesifikke øvelser ikke er
bedre enn annen trening. Men rådene må
selvsagt tilpasses den enkelte pasient, noe
den som leser boka burde forstå. Jeg har
selv hatt den glede å være tilstede når Indahl snakker med pasienten. Her er han
en mester. Likevel lykkes han ikke alltid.
Når ryggen krangler blir vi engstelige for
å gjøre bevegelser som gjør vondt, både
fordi det er ubehagelig og fordi vi er redde
for at det kan skade ryggen. Det kan være
greit å være i ro i et par dager, men Indahl
hevder sterkt at det er vår oppgave å
hjelpe pasienten til å bevege seg. Når ryggen har kranglet lenge blir vi i dårlig humør. Indahl er flink til å snakke med den
nedstemte pasienten om ryggen som
krangler. Av og til møter vi pasienter som
har vært deprimert i lengre tid og får vondt
i ryggen (4). For disse pasientene kan enkle råd om å bruke ryggen være utilstrekkelige. Jeg kunne ha ønsket at Indahl i 2003
hadde skrevet mer om dette. En setning
om at sammenhengen mellom psykososiale faktorer og kroniske ryggsmerter er
svak stemmer dårlig med den biopsykososiale forståelsesmodellen.
Indahl skriver godt om at vi bruker begreper som låsning og subluksasjon uten
at vi vet hva det er, at vi gjennom å fortelle pasienten om skiveutglidning og instabilitet gir et bilde av at noe er løst og
ute av stilling. Selv for pasienten med spondylolistese er det i hvert fall dersom han
er utvokst, ikke snakk om en glidning, men
en permanent forskyvning som ikke hindrer idrettsutøveren i å bli mester. Indahl
har også i følge en systematisk oversikts-

artikkel, rett i at kiropraktiske undersøkelsesmetoder ikke
er særlig pålitelige (5). Han har også rett i
at dersom manipulasjonsbehandling
hadde hatt en klar, sikker og god effekt, ville
forskningsresultatene sannsynligvis vært
mye mer avklarende (6).
Noen vil beskylde Indahl for å gå i den
samme fellen når han skriver at smertene
sannsynligvis skyldes en muskelkrampe.
Rådene han gir om nedkjøling og uttøyning kan være gode, men nyere forskning
gir liten støtte til hypotesen om at det
er noe galt med muskulaturen i seg selv.
Det er derimot holdepunkter for at sentrale mekanismer som smerteopplevelse,
smertehukommelse og engstelse for fysisk
aktivitet har en uheldig påvirkning på muskelsamspillet. Dette kan bidra til å forklare
hvorfor aktiveringen er forskjellig hos pasienter med kroniske ryggsmerter
sammenliknet med friske, hvorfor ryggmusklene aktiveres kraftig når ryggpasienten bøyer seg forover, men bare ubetydelig når den friske idrettsutøveren gjør det
samme. I tillegg tyder bl.a. Indahls dyreeksperimentelle studier på at stimulering av
mellomvirvelskive og fasettledd påvirker
ryggmuskulaturen (7).
Indahl skriver enkelt og greit om indikasjon og effekt av operasjoner. Han gir et
godt råd til pasienten når han skriver at:
du må spørre kirurgen om han er villig til
å ta ansvaret for deg og hjelpe deg med
smertene dersom du skulle bli verre. Han
gir også en god beskrivelse av ryggens anatomi og patofysiologi, mellomvirvelskivens holdfasthet og nerveforsyning, og av
at det i ledd er følere som kan gi informasjon om stilling og bevegelse. Hans
hypoteser om sansemotorisk kontroll er

IDRETTSMEDISIN 3•2004

BOKANMELDELSE
interessante. Det er rimelig å tro at forskning vil gi oss bedre kunnskap innenfor
dette område.
Avslutningsvis provoserer Indahl igjen
ved å hevde at mye av usikkerheten og
forsiktigheten omkring ryggen kan være
skapt av aktørene i helsevesenet. I denne
sammenheng skriver han, må en huske på

at individer med vondt i ryggen er kunder
for helsevesenet som gir en stabil og god
inntekt.Det finnes dessverre få gode grunner til at aktørene i helsevesenet aktivt skal
gå inn for å fjerne usikkerheten, og øke
graden av egenmestring hos sine potensielle kunder. Slike påstander er selvsagt
kjetterske, men desto mer betimelige sett

i et historisk perspektiv på kostnadseffektiv behandling av ryggsmerter. Andre har
skapt debatt med slike tanker tidligere (8).
Jens Ivar Brox
Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no

God rygg - fri for smerter
Sinel MS, Deardorff WW, Goldstein TB
God rygg - fri for smerter
Forlaget WEM3 AS, 2002.
Norsk oversettelse ved Finn B. Larsen og
Anne Kirsti Solheim Larsen
170 sider
Pris: 267 kroner
ISBN 82-92013-17-2
Boka handler mer om å mestre ryggen
enn å være fri for smerter. Derfor liker
jeg bokas originale tittel Win the battle
against back pain bedre enn den norske.
Forfatterne arbeider ved en tverrfaglig
ryggklinikk i Seattle i USA. Forfattergruppen dokumenterer solid erfaring og formidler sine kunnskaper om det psykologiske aspekt ved kroniske smerter på en
lettfattelig måte. Det argumenteres godt
for at minst en i det tverrfaglige teamet
bør ivareta det psykologiske aspektet ved
kronisk smerte.
I innledningen heter det at nyere forskning viser at behandling av ryggsmerter
kan være mer invalidiserende og farligere
enn selve ryggsmertene (1). Dette har
åpenbart sammenheng med at det er
langt vanligere å bli operert i ryggen i USA
enn i Norge. Vanlige er også komplikasjonene. En regner med at minst 15% av
de som opereres utvikler et såkalt "mislykket ryggkirurgi syndrom". Dersom
operasjonsfrekvensen i USA på begynnelsen av 90-tallet legges til grunn, vil det
si at bare i dette landet utvikler 35 000
pasienter et slik syndrom årlig (2). Operasjonsfrekvensen i USA er i dag mer enn
doblet fra 1993. Antall nye tilfeller som
får diagnosen mislykket ryggkirurgi syndrom årlig i USA, har mest sansynlig forlengst passert tallet på innbyggere i
Drammen. I Norge er tallet relativt sett
lavere fordi vi opererer færre pasienter.
Likevel er det nok et tilfang på noen hundre nye pasienter med denne diagnosen
årlig. Mislykket ryggkirurgi skyldes vanlig-
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vis ikke dårlige kirurgiske ferdigheter, men
at smerter i ryggen med prolaps eller skivedegenerasjon er en usikker indikasjon
for operasjon (3). Pasienter som ikke blir
bra etter operasjon, representerer på
mange måter den største utfordringen: vi
kommer til kort med vanlig medisinsk behandling; den som opererte pasienten vil
helst ikke se ham igjen; fysioterapeuten
som ofte har mer kontakt med pasienten, tar initiativ til ny MR og spør om
indikasjon for en ny operasjon – som i de
aller fleste tilfeller har en elendig prognose.
Forfatterne presenterer kasuistikker
med individuelt tilpassede behandlingsprogrammer. Smertepsykologen har en
like naturlig plass i rehabiliteringen som
fysioterapeuten.
I boka diskuteres på en lettfattelig måte
myter om ryggsmerter, f.eks. slike som:
hvis du har ryggsmerter,og legen ikke klarer å finne årsaken, sitter smerten i hodet ditt; la smerten veilede deg; høyteknologi-scanning (MR) er nødvendig for at

legen skal gjennomføre god behandling.
Boka er inndelt i 16 kapitler og omhandler myter, smerter, diagnostikk, medisinering, følelser og kirurgi. Diagnosekapitlet omfatter både klinisk diagnostikk,
bildediagnostikk og psykologisk testing.
Sammenliknet med den vanlig brukte,
men omdiskuterte klassifisering i spesifikke og uspesifikke ryggsmerter, er inndelingen mer detaljert. Dette kan ha sine
fordeler med hensyn til individuelt tilpasset behandling. Kroniske ryggsmerter
handler vanligvis om mekaniske forhold
og/eller somatisering, kunsten er å skille
ut hvem som har nytte av behandling og
hvilken behandling som kan anbefales.
For mye og for lite behandling kan bidra
til dårlig resultat.
Behandlingskapitlet omtaler en rekke
ulike tilnærminger inklusive naturlig helbredelse og placebo.Kvoteprinsippet som
et eksempel på hvordan progresjon kan
gjennomføres i rehabilitering av pasienter
med smerter, er inngående beskrevet.
Forfatterne omtaler risikofaktorer for
et dårlig resultat ved ryggkirurgi, dessuten ulike typer smerteatferd. Oppmerksomhet fra leger og andre helsearbeidere
eller bruk av smertestillende midler og
restriksjoner med hensyn til fysisk aktivitet, kan faktisk fremme smerteatferd.
Boka avsluttes med enkle råd og sitater
fra kjente personer. Dette er ment som
hjelp til pasienten for at han i større grad
kan ta ansvar for å overvinne ryggsmertene.
Boka er leseverdig for pasienter og ellers for alle som arbeider med pasienter
med vondt i ryggen. Den er ikke evidence-based og oversettelsen kunne av
og til vært bedre.
Jens Ivar Brox
Ortopedisk avdeling
Rikshospitalet
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no
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NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING, Dnlf
Styrets årsberetning 2003-2004
Styret har bestått av:
Jon Olav Drogset, leder
Knut Fjeldsgaard, kasserer
Ove Talsnes, sekretær
Harald Jodalen, styremedlem
Agnar Tegnander, styremedlem
Ketil Egge, styremedlem
Terje Halvorsen, styremedlem
Eva Kristin Birkelund, varamedlem
Mona Elvebakk, varamedlem
Styremøter
I perioden er det avholdt fire styremøter. Det
er også avholdt to fellesmøter mellom styrene
i NIMF/Dnlf og FFI, ett i forbindelse med Høstkongressen og et i Oslo i april. Møteutgiftene
er holdt lave, og alle reise- og kostutgifter er
betalt av Nycomed Pharma AS ifølge samarbeidsavtalen med firmaet.
Sekretariatsfunksjonen
Nycomed Pharma AS overtok sekretariatsfunksjonen for NIMF/Dnlf med virkning fra 1.
desember 1994. Sekretariatet har bistått ved
styremøtene. Samarbeidet mellom styret og
sekretariatet har fungert utmerket, med effektive rutiner for bl.a. registrering av medlemslister, betaling av kontingenter, utsending til medlemmene og gjennomføring av Høstkongressen. De nye reglene for samarbeidet med
industrien kan påvirke dette forholdet.
NIMF/Dnlfs årbok 2004
Årbok for Norsk idrettsmedisinsk forening,
Dnlf 2002 med oversikt over foreningens
lover, statutter, råd og utvalg, navnelister over
hvem som sitter i de forskjellige råd og
utvalg er lagt ut på Lægeforeningens internettadresse (www.legeforeningen.no). Ny versjon
av denne vil komme i løpet av kort tid.
"PRINSIPP- OG ARBEIDSPROGRAM for
Norsk idrettsmedisinsk forening, Dnlf 1999 –
2004" ble sendt ut til medlemmene i januar
1999. Denne skal revideres etter høstkongressen og vil i 2004 bli lagt ut på hjemmesiden.
Kvalitetssikring
På grunn av NIMF/Dnlfs spesielle struktur med
medlemmer fra mange forskjellige spesialiteter,må kvalitetssikringen hovedsakelig innrettes
mot foreningens forskjellige tilbud om utdannelse.
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Dette gjelder først og fremst kursene i
idrettsmedisin, men gjelder også kurset i aktivitetsmedisin.
I 2004 er det arrangert trinn 1 kurs i Oslo.
Boken "Idrettsskader" ble utgitt på engelsk i
september 2003 sammen med en CD med
illustrasjonene. Boken utgis nå i flere land og
på flere språk. Siste land ut er Kina.
Forskningsfondet
Overskuddet fra Høstkongressen i Stavanger i
2003 ble på ca.216.000. Av dette går kr.10.000
til NIM, kr. 15.000 til Harstadkongressen. Det
gjenstående fordeles med 50% til forskningsfondet, 20% hver til foreningene og 10% til
lokalforeningen.
Utdanning
I 2004 er det arrangert trinn 1 kurs i Oslo.
Oppdals komiteen stilte ultimatum på å være
enearrangør av kursene i Idrettsmedisin. Fellesstyremøtet NIMF-FFI vedtok ikke å kunne gi
Oppdals komiteen denne eneretten. Forøvrig
henvises til publiserte referater i NIM vedrørende denne vanskelige saken.
Høstkongressen 2003 ble arrangert 6.-9 november i Stavanger. Den lokale arrangementskomiteen hadde nedlagt et omfattende arbeid
med et godt faglig og sosialt program. 80 leger
og 210 fysioterapeuter deltok på kongressen.
Økonomi
Økonomien i foreningen er god og med en solid egenkapital. Inntekter og utgifter er i hovedsak som budsjettert. Foreningen har investert i boken "Idrettsskader" og den er nå oversatt til flere språk.Vi har allerede gjennom den
norske utgaven fått tilbake det meste av vår investering og både den norske og de utenlandske utgavene kan gi foreningen gode inntekter i framtida.
Foreningens regnskap blir lagt fram på årsmøtet.
Norsk Idrettsmedisin (NIM)
NIM drives av en redaktør og en redaksjonskomite bestående av fire medlemmer, to
fra NIMF/Dnlf og to fra FFI samt en referansegruppe.
Redaktøren har fra 2003 vært Odd-Egil Olsen. Han har gjort en svært god jobb og vi håper han vil fortsette. Det er inngått skriftlig
kontrakt om arbeidsansvar og lønn med OddEgil i 2004.

Tidsskiftets økonomi er god.Tidsskriftet har
egen bankkonto og vårt styremedlem Ove
Talsnes hjelper redaktøren med økonomistyringen.
Regnskapet for NIM blir lagt fram på årsmøtet.
Idrettsmedisinsk Råd, NIF
Leder av NIMF/Dnlf, Jon Olav Drogset, og leder av FFI, Bjørn Fossan, har vært medlemmer
av Idrettsmedisinsk Råd, i tillegg til tre representanter oppnevnt av NIF, Lars Engebretsen
(leder), Roald Bahr og Inggard Lereim. Anders
Solheim representerte Antidoping Norge.
Idrettsmedisinsk Råd er Idrettsstyrets rådgiver
i medisinske spørsmål og fungerer som et viktig organ for kommunikasjon mellom
NIMF/Dnlf og NIF. Det er i perioden avholdt
fire møter i Idrettsmedisinsk Råd, samt et særforbundsseminar.
Internasjonalt arbeid
NIMF/Dnlf er medlem i FIMS og European
Federation of Sports Medicine (EFSM). EFSM
har som hovedmål å fremme undervisning
innen idrettsmedisin, samt å arbeide for å få
idrettsmedisin godkjent som subspesialitet/
spesialitet innen EU.
NIMF/Dnlf er dessuten med i Scandinavian
Foundation of Medicine & Science in Sports.
Scandinavian Foundation eier og utgir Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
Jon Olav Drogset og Knut Fjeldsgaard er norske styremedlemmer i Scandinavian Foundation. Norge overtok sekretariat funksjonen i
foreningen i april i år.
For å gjøre det attraktivt å presentere aktuell norsk forskning på vår Høstkongress, inngikk NIMF/Dnlf for fem år siden et samarbeid
med American College of Sports Medicine om
at beste frie foredrag på vår Høstkongress vil
bli presentert som "Norwegian Sports Medicine Award" på ACSMs påfølgende Annual Meeting. Vinneren får et reisestipend på 15.000
kroner fra Nycomed Pharma AS, mens ACSM
dekker kongressavgiften.
Medlemmer
Antall medlemmer i NIMF Dnlf pr. 1. september 2004 er 438.
For NIMF-styret 2003-2004
Jon Olav Drogset, leder
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Trøndelag Idrettsmedisinske Forening
Årsrapport høst 2003/vår 2004
1.

2.

3.

4.

Styret har bestått av
Torgeir Fjermestad, leder
Sigbjørn Hammer, kasserer
Trond Selven, sekretær

Ranheim legesenter
Rosenborg Sportsklinikk
Orkanger Fys. Institutt

Medlemstall
NIMF
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

56
10

FFI

Rune Skjesol, styremedlem
Elisabet Eklo, styremedlem
Berit Bartnes, styremedlem
Berit Nilsberg, astyremedlem
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Melhus legesenter
Risvollan Fys. Institutt
Nardo legekontor
Kommunelegekontoret Hitra

109
47

Faglig aktivitet
Det har vært arrangert tre møter inneværende periode, inkl årsmøtet. Jule-møtet med Åge Hareide som foredragsholder
måtte dessverre utgå pga foredragsholderen på det tidspunkt stod midt i krysslinjen mellom Rosenborg og Landslaget og
meldte derfor avbud på kort varsel.
161003

Undersøkelsesmetodikk og praktiske demonstrasjoner. Skulder - hofte\lyske - kne - nakke. Erfarne instruktører
fra Rosenborg Sportsklinikk, ca 30 deltagere

220104

Forebygging av ACL-skader v/Grethe Myklebust, ca 35 deltagere

300304

Årsmøte. Styrketrening og effekter på utholdenhet samt anvendelse av dette i praksis. Foredrag v/Jan Hoff,
NTNU, ca 30 deltagere.

Økonomi og sekretærfunksjoner
Foredragsholderne blir honorert etter Lægeforeningens takster.Avtalen med firmaet Roche om å dekke utgifter for inntil tre
møter pr år står fortsatt ved lag. Dette gjør at foreningens utgifter er lave og økonomien fortsatt er solid.
Regnskap fremlegges på årsmøtet av kasserer.
Roche yter fortsatt god bistand med innkalling til møtene, basert på at oppdaterte adresselapper sendes fra Fysioterapiforbundet og Nycomed (som har medlemsarkivet for NIMF).

Trondheim, 30. mars 2004
Torgeir Fjermestad, leder

Innkalling til årsmøte/generalforsamling
i Norsk Idrettsmedisinsk Forening 2004
Sted:
Tid:

Quality Hotell Arcticus, Harstad
Lørdag 6. november 2004 kl. 16.30-18.00

Saksliste
1. Åpning ved leder Jon Olav Drogset
2. Valg av dirigent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
ved Knut Fjeldsgaard
5. Fastsettelse av medlemskontingent ved Knut Fjeldsgaard
6. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin ved
redaktør Odd-Egil Olsen
7. Årsberetning Forskningsfondet ved
leder Fredrik Bendiksen

IDRETTSMEDISIN 3•2004

8. Årsberetning lokalfora
9. Forslag til lovendringer
a. Innkalling til generalforsamling
b. Kvinneutvalg
10. Valg
a. 3 styremedlemmer
b. 1 medlem til redaksjonskomiteen for
Norsk Idrettsmedisin
c. 1 medlem til forskningsfondets styre
d. 1 medlem og et varamedlem til etisk råd
e. 2 medlemmer til NIMFs kvalitetsutvalg
f. 1 medlem til NIMFs autorisasjonskomite
g. Revisor og vararevisor
11. Innkomne forslag
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ÅRSBERETNING 2002 – 2004

MJØSEGNENS IDRETTSMEDISINSKE FORUM
Etter årsmøtet 2002 hvor ny leder og nye styremedlemmer ble valgt, konstituerte styret i
Mjøsegnens Idrettsmedisinske Forum seg med følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Halvor Bævre, lege
Ketil Egge, lege
Are Blindheim, fysioterapeut
Solrun Flatås, fysioterapeut
Jon Arne Ødegård, lege
Ole Henrik Evensen, fysioterapeut
Revisor
Terje Sund
Kontaktperson NIMF: Ketil Egge
Kontaktperson FFI:
Ingen
Årsmøter
Årsmøtet 2001 ble avholdt i mars 2002. I hovedsak grunnet arbeidsmessige forhold hadde det forut for dette vært
liten aktivitet i forumet. Dette problemet fortsatte av samme årsaker slik at det ikke har vært avholdt medlemsmøter,
heller ikke valg i 2003. Mot slutten av 2003 startet styret på nytt arbeidet med drift av MIMF. Det ble i desember avholdt styremøte for planlegging av neste års aktivitet. Siden da har vi hatt til sammen 4 styremøter i tillegg til kontakt
pr. telefon og e-post. Styret har sendt ut et informasjonsskriv til legesentra og sykehus i Hedmark og Oppland om
forumets eksistens og målsetning.
Medlemmer
Forumet hadde pr. januar 2004 115 medlemmer fra FFI og 37 medlemmer fra NIMF.
Fagmøter
Det har i løpet av første halvår vært avholdt 2 fagmøter.
18. mars 2004
Møte på Honne Hotell og Konferansesenter, Biri med følgende program:
Overlege og stipendiat Thomas Halvorsen, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Tema: "Respiratoriske
problemer i ungdomsalderen" med praktisk pasientdemonstrasjon
Fysioterapeut Roland Svensson.Tema: Elektroterapi – virker det
Tilstede: 5 fysioterapeuter, 3 leger, 1 sykepleier og 3 andre.
27. april 2004
Møte på Scandic Hotell, Hamar med følgende program:
Prof. Kai-Håkon Carlsen, Voksentoppen og NIH. Tema: Astmautredning av idrettsutøvere og behandling i forhold til
dopingregelverket
Fysioterapeut John Gudmundsen, Skien.Tema: ESWT (Extracorporal Shock- Wave Therapy) ved idrettsskader.
Tilstede: 12 fysioterapeuter, 10 leger og 1 annen.
22. september 2004
Årsmøte med innlagt fagmøte på Honne Hotell og Konferansesenter.
Årsmøtet vil inneholde vanlige årsmøtesaker i henhold til forumets lover. Leder, 2 styremedlemmer og revisor er på valg.
Fagmøtet vil ha rygglidelser, diagnostikk og behandlingsalternativer som tema. Forelesere er fysioterapeut Oddvar Knutsen,
Trysil, og lege Terje Halvorsen, NIMI.
Lena 29. august 2004
Halvor Bævre, leder MIMF
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Styrets årsberetning 2002 - 2004

Faggruppe for sykepleiere i
aktivitets- og idrettsmedisin
Styret har bestått av:
Ingrid Aase Bahr, leder
Christian Mørdre, sekretær
Stein Ivar Delsbek, kasserer
Mette Bentdal-Larsen, styremedlem
Vibeke Ortun, styremedlem
Ingvild Areklett, styremedlem
Styremøter
I perioden er det avholdt 7 styremøter. Det er også avholdt 5 separate møter i forbindelse med arrangement av kurs. Møteutgiftene er holdt lave, da alle medlemmene har vært hjemmehørende i Oslo.
Møte med Direktoratet
Det er avholdt to møter med prosjektkonsulent Ellen Haug i Sosial og helsedirektoratet. Fokus her har i første rekke vært å få aktivitets og idrettsmedisin inn i grunn- og videreutdanningen i sykepleien.
Økonomi
Økonomien er ok siden vi har hatt lite løpende utgifter. Utgiftene har i første rekke vært innkjøp av PC og annonser ved kursarrangement.
Foreningens regnskap blir lagt frem på årsmøtet.
Faglig aktivitet
Vi har sett at for å få opp interessen for aktivitets og idrettsmedisin blant sykepleiere, må vi "lokke" medlemmene med å fokusere
på akutte idrettsskader.Vi har sett oss nødt til å avlyse to kurs – et todagerskurs og et kveldskurs pga for lav interesse.Vi ser likevel
at interessen for aktivitetsmedisin er økende.
11/4 og 12/4-2002
20/9-22/9-2002
9/4-2003
29/10-2003
29/4-30/4-2004

Akutte idrettsskader 1
Fysisk aktivitet og helse
Fysisk aktivitet og helse for helsesøstere
Fysisk aktivitet og helse i psykiatrien
Akutte idrettsskader 2

92 deltagere
18 påmeldt (avlyst)
12 påmeldt (avlyst)
105 deltagere
22 deltagere

I tillegg har ca 10 medlemmer hvert år deltatt på Høstkongressen.
Det er blitt sendt ut to informasjonsskriv til medlemmene.
Det er blitt laget en fagartikkel om fysisk aktivitet og helse som stod i "Sykepleien" februar 2004.
Norsk Idrettsmedisin (NIM)
Vi har gjort avtale med NIM om utsendelse av bladet til medlemmene.
Christian Mørdre har vært FSAI sin kontakt mot redaktøren og vi har to ganger hatt artikler fra FSAI i bladet.
Medlemmer
Antall medlemmer i FSAI pr. 1. juni 2004 er 44.
For FSAI-styret 2002-2004
Ingrid Aase Bahr, leder
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hm...skeive dager
sier du?

Gode løsninger
for beintøffe hverdager

Ring oss, tlf 23 05 11 60

Vinterseminar

FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI
VINTERSEMINAR 11. – 13. FEBRUAR 2005, FAGERNES

FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Vinterseminar
11. - 13. februar 2005
"HANDS – ON" PÅ FAGERNES

Kjære FFI-er!
Velkommen til et annerledes vinterkurs i nye omgivelser i et ny-renovert Fagernes Hotel!
Denne gangen har styret i FFI endret på kurs-konseptet, og vi skal tilegne oss nye kunnskaper
gjennom klinisk praksis.
Etter et innledende plenumsforedrag skal vi ha "hands on" gjennom hele kurset. Vi har som
vanlig dyktige fagfolk som skal oppdatere, veilede og inspirere oss!
Avslutningsvis skal vi jobbe med pasienter og presentere resultatet av gruppearbeid i plenum.
Som vanlig setter vi av tid til å gå på ski – både nedover og bortover – og inntar lunsjen i
bakken. (forbehold om dårlig vær)
For de som ønsker det er det satt opp buss fra Gardermoen, som går via Oslo, og det blir anledning til å kjøpe lunsj på turen. Det vil også skje ting underveis – vi sier ikke mer!!
FORELESERE
- Gitle Kirkesola, spesialist i manuell terapi og idrettsfysioterapi, Kristiansand
- Stein Tyrdal, overlege spesialist i ortopedi, Ullevål Universitetssykehus, Oslo
- Sigbjørn Hammer, spesialist i idrettsfysioterapi, Rosenborg klinikken,Trondheim
- Gunnar Samuelsen, fysioterapeut, Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening, Oslo
FREDAG 11. FEBRUAR
14.00-14.15

Åpning v/ Bjørn Fossan, leder av Faggruppen for idrettsfysioterapi

14.15-15.00

Klinisk resonnering i fysioterapi. Bjørn Fossan og Chris Drummond

15.15-16.45

Workshops: WS 1 – WS 2 – WS 3 – WS 4

16.45-17.15

Pause – besøke utstillere

17.15-18.45

Workshops: WS 2 – WS 3 – WS 4 – WS 1

20.00

Middag

LØRDAG 12. FEBRUAR
09.00-10.30

Workshops: WS 3 – WS 4 – WS 1 – WS 2

10.30-11.00

Pause – besøke utstillere

11.00-12.30

Workshops: WS 4 – WS 1 – WS 2 – WS 3

12.30-13.30

Lunsj

13.30-16.30

Ski/ute-aktiviteter (eventuelt slå dette sammen)

16.30-18.00

Pasientkasuistikker utlevert – gruppearbeid

20.30

Middag

SØNDAG 13. FEBRUAR
09.30-10.30

Presenterer resultat av gruppearbeid. Gr. 1 – Gr.2

10.30-11.00

Pause – besøke utstillere – sjekke ut av hotellrom

11.00-12.00

Presenterer resultat av gruppearbeid. Gr. 3 – Gr. 4

12.00-12.30

Frie foredrag

12.30-13.15

Åpent forum

13.15

Avslutning – lunsj

WORKSHOPS
WS 1

Undersøkelse/behandling av smertetilstander i nakke. Gitle Kirkesola

WS 2

Undersøkelse og manuell behandling av hofteleddets strukturer. Gunnar Samuelsen

WS 3

Undersøkelse/behandling av albue-problemer. Stein Tyrdal

WS 4

Bruk av tape/ortose som hjelpemiddel ved rehabilitering av ankel og kne skader. Sigbjørn Hammer

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 10. januar 2005.
De to beste foredragene honoreres med kr. 2000,-

PÅMELDING
Se påmeldingsskjema neste side.

Påmeldingsfrist: 10. januar 2005
Avbestilling etter 10. januar refunderes ikke
Avbestilling innen 10. januar refunderes mot et fradrag på NOK 500,Kun de først 60 er sikret plass!

PÅMELDINGSSKJEMA
FFIs VINTERSEMINAR 11. - 13.02.2005
www.idrettsfysioterapi.no
Etternavn:

Fornavn:

Arbeidssted:

Adresse arbeidssted:

E-mail:
Postnr:

Sted:

Telefon kontor:

Mobiltlf:

HOTELLRESERVASJON Pris pr. døgn, inkl. alle måltider - til og med lunsj på søndag
Enkeltrom

Quality Hotell Fagernes

Pris pr. døgn
Kr 1100,-

Dobbeltrom

Ankomst dato:

Pris pr. døgn
Kr 900,-

Avreise dato:

Dersom dere har valgt dobbelrom, vennligst fyll ut denne rubrikk:
Navn ledsager:
Ønsker å dele rom med:
Jeg ønsker busstransport tur/retur, pris kr 300,- pr. person, NB: Oppgi mobiltelefonnummer
Fra Gardermoen kl 09:00
Fra Oslo S kl 10:00
Jeg ønsker lunsjpk./mineralvann på bussen fredag, kr 100,- pr. person
Bussretur fra Fagernes søndag kl 14:15, Stipulert ankomst Oslo ca kl 18:00 og Gardermoen ca kl 19:00

Seminar avgift:

Medlem

Medlemsnr. NFF

1300,-

Ikke medlem

Beløp å betale
NOK

1900,-

Faktura tilsendes. Denne må være betalt før påmelding blir registrert.

Jeg ønsker lunsj fredag kl 13:00

KR 275,-

Dagpakke fredag, ikke boende deltakere

KR 350,-

Dagpakke lørdag, ikke boende deltakere

KR 350,-

Dagpakke søndag, ikke boende deltakere

KR 350,-

Påmeldingsfrist 10. januar eller så lenge det er plass etter prinsippet først til mølla…
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

Velkommen til kurs om Fysisk aktivitet, helse og førstehjelp
Sted: Møterom 2 på Toppidrettssenteret i Oslo
Arrangør: Faggruppe for sykepleiere innen aktivitets- og idrettsmedisin FSAI

Fredag 19. november
08.30

Registrering

09.00–10.00

Førstehjelp ved idrettsskader; hvordan skal du vurdere en akutt skade? Hva skal du være
oppmerksom på/når haster det å komme til lege?
Akutt skadebehandling; Hvordan skal en akutt skade behandles? Hvor lenge skal man bruke is?
Hvor viktig er kompresjon?
Naprapat Espen Arntsen

10.00–10.15

Kaffepause

10.15–11.00

Hvilke reseptfrie medisiner kan brukes ved akuttskader og hvordan? En gjennomgang også av
reseptbelagte medikamenter som blir brukt i akuttbehandling av skader.
Overlege Lars Kolsrud, OLT

11.00–12.00

Lunsj

12.00–13.15

Akutt skadebehandling; Praktiske øvelser i grupper med trening på ICE-prinsippet med vektlegging
på bruk av tape og kompresjon/is.
Naprapat Espen Arntsen + fysioterapeut

13.15–13.30

Pause

13.30–14.15

Er det typisk norsk å være dorsk? Generell innføring i emnet Fysisk aktivitet og helse.
Dr Roald Bahr, Professor ved NIH, nestleder i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og leder av
Aktivitetsrådet, lege i OLT

14.15–14.30

Kaffepause

14.30–15.30

Fysisk aktivitet og helse hos barn og ungdom, sykepleierens forebyggende rolle på dette feltet. 10
punkt listen for foreldre – et praktisk verktøy.
Dr Scient Lena Klasson Heggebø, Rådgiver i Sosial og helsedirektoratet, avdeling for fysisk aktivitet

15.30–16.00

Oppsummering, avslutning

Påmelding og informasjon
Kursavgiften på kr. 750,- inkluderer forelesninger, kursmateriell, kursbevis, servering og forfriskninger.
Påmelding gjøres ved å sende e-post til Vibeke Ortun (vibeke.ortun@ulleval.no) innen 5. november.
Informasjon får du ved å ringe Vibeke Ortun på 22 11 72 43 eller sende henne en e-post. Du kan også gå inn på
www.idrettssykepleie.com
Det er kun 50 plasser, så vær tidlig ute med påmelding. FSAI medlemmer vil ha fortrinn.

IDRETTSMEDISIN 3•2004

39

STILLINGER LEDIG

Personell til sentralt helseteam
Torino 2006

Fysioterapeut til
Toppidrettsenteret

Det nærmer seg OL i Torino 2006.

Ved helseavdelingen på Toppidrettsenteret har vi stilling ledig for
fysioterapeut i full stilling med snarlig tiltredelse. Ansettelsen gjelder
for ett år med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år.

De fleste særforbund vil selv få utpeke sin lege og fysioterapeut til helseteamet, forutsatt at disse fyller Olympiatoppens krav til kvalifikasjoner.
I tillegg skal troppen ha et sentralt helseteam, som denne gangen blir
en liten gruppe, bestående av maksimalt to leger og to fysioterapeuter.
Kvalifikasjoner som idrettslege/idrettsfysioterapeut er en forutsetning.
Du som søker må det siste året før OL ha anledning til å delta på
regelmessige møter i helseteamet. Du må i denne perioden også ha
anledning til å følge "dine utøvergrupper" under mesterskap og
enkelte samlinger.
Vi kan til gjengjeld love et spennende og morsomt arbeid, hvor du får
god anledning til å bruke dine personlige egenskaper.

Vi kan tilby et spennende og utfordrende tverrfaglig miljø, med
varierte arbeidsoppgaver, hvor du får rik anledning til å bruke dine
kreative evner.
Du bør ha kompetanse i idrettsfysioterapi og ha gode samarbeidsevner, selv om vi ønsker at du også skal kunne jobbe selvstendig.
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
Søknadsfrist: 5. november 2004
Spørsmål om stillingen kan rettes til fysioterapeut Bjørn Fossan 22 02 57 00
Søknad med CV sendes til sykepleier Christian Mørdre 22 02 57 45

Søknadsfrist: 4. januar 2005
Adr.:
Spørsmål kan rettes til fysioterapeut Bjørn Fossan 22 02 57 00
Søknad med CV sendes til sykepleier Christian Mørdre 22 02 57 45
Adr.:
Helseavdelingen ved Toppidrettsenteret
Postboks 4004 – Ullevål Stadion
0806 Oslo

Helseavdelingen ved Toppidrettsenteret
Postboks 4004 – Ullevål Stadion
0806 Oslo

Lillestrøm Sportsklubb
50-100% stilling i LSKs medisinske støtteapparat
En av Norges ledende tippeligaklubber ønsker å utvide sitt medisinske støtteapparat. Vi søker fysioterapeut/massør med bakgrunn fra idrettshøgskole eller lignende relevant tilleggsutdanning.
Det vil være en fordel med kunnskap og erfaring fra fotball. Vedkommende vil delta aktivt i rehabiliteringen av skadede spillere innendørs og
utendørs, lede alternativ trening og dekke behovet for massasje.
Endelig omfang av arbeidsoppgaver vil bli avtalt i samarbeid med nytt trenerteam og klubbens medisinske støtteapparat.
Tiltredelse januar 2004.
Søknad med CV og kopi av attester sendes fysioterapeut
Terje Braathen, Voldgt. Fysikalske Inst. As, Voldgt. 27, 2000 Lillestrøm.
For nærmere opplysninger kontakt
Terje Braathen på tlf. 63 89 10 75 / 916 70 149 eller
Frode Kristiansen på tlf. 63 89 10 78 / 976 70 172.
Søknadsfrist 10. november 2004.
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Er du autorisert idrettsfysioterapeut
Styret i FFI er kjent med at mange av dere kun mangler noen få kriterier for å oppfylle kravet om å bli autorisert idrettsfysioterapeut. Styret i FFI anbefaler dere å oppfylle kravene av flere årsaker. Autorisasjonen er i seg selv en del av en kvalitetssikring av personlig faglig kunnskap og kliniske ferdigheter og vurderingsevne. I tillegg vil autorisasjonen i fremtiden bli et absolutt krav til fysioterapeuter som ønsker å jobbe i særforbund og delta i helseteam under store internasjonale mesterskap.
Dersom det er kurs du/dere mangler som ikke er planlagt avholdt inneværende år, ta kontakt med styret FFI ved Bjørn Fossan
(bjorn.fossan@olympiatoppen.no) eller Chris. J. Drummond (drummond@start.no), så skal styret forsøke å bidra til at kurset/kursene arrangeres. Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med styret! Lykke til med autorisasjonen!
Med vennlig hilsen
Styret Faggruppen for Idrettsfysioterapi

Særforbundsseminar – ny dato
På bakgrunn av mange tilbakemeldinger har vi valgt å flytte seminar for
helsepersonell i særforbund til 2.–3.desember.Det blir fremdeles her på Toppidrettssenteret, og programelementene er de samme som tidligere annonserte: Praktisk, nyttig og underholdene referat fra OL i Athen v/Fossan, Engebretsen, Helle og ADN, samt at vi ser på forberedelser til en lang og kald vintersesong.
Helseavdelingen på Toppidrettssenteret har laget en egen nettside beregnet på helsepersonell i særforbund. Den inneholder masse praktisk materiell du helt sikkert vil ha god nytte av.
Gå inn på www.olympiatoppen.no, klikk på Helse, og til slutt siden for helsepersonell i særforbund.
Noen eksempler på temaer:
• Kontraktsforslag for leger og fysioterapeuter
• Retningslinjer for medisinsk ansvarlig i særforbund
• Retningslinjer for sanitetstjeneste ved idrettsarrangement
• Kriseberedskapsplan
• Hold deg frisk
• Reisemedisin
• Rutiner for behandling av luftveissykdommer
• Restitusjon
• Væske og saltbehov ved trening
+ mange flere spennende temaer.
Sidene vil bli endret og oppdatert med jevne mellomrom.
Noen temaer du savner? Kommentarer?
Send e-post til Christian Mørdre: christian.mordre@olympiatoppen.no

Høstkongressen påmelding
– viktig informasjon
Det har vært feil på registreringssiden til høstkongressen.
Dersom du har registrert deg og ikke mottatt faktura, kan det være at du ikke er påmeldt. Kontakt i
så fall snarest:
Destination Harstad v/Mariette Verhage
Tlf: 77 01 89 89 Fax: 77 01 89 80
E-post: post@destinationharstad.no
Dersom du har bestilt reise og ikke har mottatt faktura / e-post med et kredittkortfomular og faxet det
tilbake, kontakt i så fall:
Via Flyspesialisten Gruppeavdeling Harstad
v/Nina Christiansen
Tlf: 77 01 22 73 Fax: 77 01 22 80
E-post: nina.christiansen@via.no

FSAI på internett
www.idrettssykepleie.com
Faggruppen for sykepleiere i aktivitets- og idrettsmedisin har fått egen
hjemmeside på internett. Du kan her
få generell informasjon om FSAI og
hvilke aktiviteter som er aktuelle.
FSAI består av sykepleiere med svært ulik
bakgrunn som ønsker å fokusere på aktivitetsmedisin og idrettsmedisin. Vi ønsker å
bidra til at sykepleiere gjennom økt kunn-
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skap tar et større ansvar for å motvirke at
nordmenn stadig blir fetere og mer inaktive.
FSAI arrangerer et bredt spekter av kurs
som spenner fra fysisk aktivitet, idrettspsykologi, idrettsskader og førstehjelp for
på nevne noe. Noen kurs er ment til spesielle grupper av sykepleiere, mens andre
er åpne for alle. Vi får alltid svært gode
tilbakemeldinger på kursene våre, og vi
tror årsaken er vårt oppriktige engasje-

ment. Velkommen som medlem eller som
kursdeltaker.
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FFIs nettsider endres
FFIs nettsider har til nå vært tilknyttet Boomdesign. Dette firmaet er nå lagt ned grunnet
forskjellige årsaker. FFI har søkt på markedet etter nye løsninger og har av hovedsakelig fagpolitiske årsaker valgt å innordne
oss NFFs websystem som de siste årene er
blitt mer moderne og brukervennlig.
Samme adresse! Ny layout! Flere nyheter
og hyppigere oppdateringer! Økt brukervennlighet og flere muligheter!

K l i k k d e g i n n p å w w w. i d r e t t s f y s i o t e r a p i . n o

o

For informasjon og pamelding:

www.ostrc.no/congress2005

Idrettsmedisinsk
høstkongress Bergen
03.-06.11.2005
Kongresshotell Sas Hotell Bryggen
Foreløpige temaer:
Kne:
- multiligamentskader
- brusk oppdatering
- barn og ligamentskader
- bone bruise og dets betydning
BERGEN 3.-6. NOVEMBER 2005
- radiologisk diagnostikk av kne
Overtrening:
- dosering av trening/rehabilitering
Nytt innen doping
Ultralyddiagnostikk ved muskel/skjelettskader
Mer informasjon legges ut på vår hjemmeside:

www.idrettsmedisinsk-kongress2005.no

IDRETTSMEDISIN 3•2004

43

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 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. 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.stormo@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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KONGRESS KALENDER
NOVEMBER

JUNI

4 – 7:

1 – 4:

Nashville,Tennessee,TN USA
52nd Annual Meeting of the American
College of Sports Medicine (ACSM)
Info: www.acsm.org

23 – 25:

Oslo, Norge
1st World Congress on Sports
Injury Prevention
Info: www.ostrc.no

Idrettsmedisinsk høstkongress,
Harstad 2004
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no

2005
FEBRUAR
23 – 27:

Washington, DC USA
Annual Meeting of the American
Academy of Orthopedic Surgeons
(AAOS)
Info: www.aaos.org

JULI
14 – 17:

MARS
3 – 5:

Wien, Østerrike
2nd European Congress on
Prevention and Physiotherapy
Info: astrid.focke@physioaustria.at

NOVEMBER

APRIL
5 – 9:

Keystone, CO USA
31st Annual Meeting of the American
Orthopaedic Society of Sports Medicine
(AOSSM)
Info: www.sportsmed.org

Hollywood, FL USA
5th Biennial Meeting of the ISAKOS
Info: www.isakos.com

3 – 6:

Idrettsmedisinsk høstkongress,
Bergen 2005
Se annonse side 43.

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.

B

-BLAD

Vi ønsker alle en skadefri høst!

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

