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a var vi godt i gang med en ny årgang av Norsk Idrettsmedisin. Norsk Idrettsmedisin skal sammen med nettsidene til FFI og NIMF være et forum for spredning av informasjon, faglig oppdatering, og et sted hvor man kan får med seg
hva som rører seg blant medlemmene i FFI og NIMF. Det kan virke som om mange
føler at det er en høy terskel for å bidra med stoff til bladet. Norsk Idrettsmedisin er
ikke, og skal ikke være noe referee journal. Vi trykker en del vitenskapelige artikler i
bladet, men vi er like interessert i mindre formelt stoff, som kursrapporter, reisebrev,
informasjon i forhold til arbeid med lag osv. Jeg vil med dette oppfordre alle medlemmer til å være med å bidra til at vi får et levende og interessant blad.
I dette nummeret av Norsk Idrettsmedisin kan du lese om doktorgradsarbeidet
til NIMFs leder Jon Olav Drogset. Han har sett på resultater av kirurgisk behandling
av fremre korsbåndskader, og kommer med viktige konklusjoner som vil kunne få
ortopediske kirurger til å endre praksis når det gjelder kirurgisk behandling av fremre
korsbåndskader.
Svein Arne Pettersen, leder for fysiske tester ved Rosenborg testlab har skrevet en
artikkel om testing av aerob og anaerob kapasitet for fotballspillere. Fysisk kapasitet ser
ut til å bli mer og mer viktig innen fotball, og spillerne blir mer spesialiserte i forhold til
posisjon og funksjon på banen. Artikkelen gir en god oversikt over hvilke tester som
benyttes, og diskuterer blant annet styrker og svakheter ved disse.
Norge sendte i februar i år en tropp med unge utøvere til ungdoms OL. Disse
gjorde det svært bra, så det ser lyst ut for rekrutteringen til vinteridrettene. Du kan lese
mer om arrangementet og de norske prestasjonene i bladet.
I tillegg til dette har vi som vanlig fått med bokanmeldelser, klinikerens hjørne,
endringer på dopinglisten.
God lesning!

Erik Iversen
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odt nytt år til alle våre medlemmer.
Medlemsantallet øker nå betraktelig.
En av årsakene er den flotte hjemmesiden vår (idrettsmedisin.org) som har direkte
innmelding i foreningen.
NORSK IDRETTSHjertescreening for å forebygge plutselige
MEDISINSK FORENING
dødsfall i idretten er igjen aktualisert. Med full
klaff i screeningen vil man kunne forebygge
inntil tre dødsfall i året hos unge idrettsutøJon Olav Drogset
vere i Norge. Cardiomyopati, coronar anomaleder NIMF
li og ledningsfeil er blant de hyppigste årsakene. Hos eldre er selvsagt hjerteinfarkt dominerende. Italienerne har publisert at det er mulig å forebygge de fleste av disse dødsfallene.
Hvis vi kommer i gang med dette: Hvem skal i så fall screenes? Skal kun toppidrettsutøvere som
er på TV eller alle utøvere uansett alder og nivå screenes? Hvem skal gjøre disse screeningene;
noen av disse undersøkelsene er langt mer avanserte enn stetoskopet. Har vi nok kardiologisk
kapasitet til dette? Hvor store blir kostnadene og hvem skal bære disse? Hvor mange og hvem
må screenes for å forebygge et dødsfall? Cost-benefit analysen her er interessant. I Italia ble
screening påbudt med lov allerede i 1971. Amerikanerne screener sine college utøvere hvert
4. år. England screener spillerne i FA. Danmark sier nei til screening og Sverige screener fra 2005
eliteutøvere på senior og junior nivå samt utøvere som har symptomer/funn som tilsier screening. NIMF mener at Norge nå også bør komme på banen.Vi ønsker at kunnskapen om idrettshjerter spres i aktuelle miljøer og at screening utprøves også på norske utøvere. Det er naturlig å starte med utøvere som allerede har screening som et krav (Champions League o.l.) og
utøvere på tilsvarende nivå; både junior og senior. På denne måten kan vi opparbeide den nødvendige kompetansen før en eventuell utvidelse av screeningen gjennomføres. Om det er tilstrekkelig kun å gjøre anamnese, enkel klinisk undersøkelse og hvile-EKG er en diskusjon som
vil komme.
Mange av oss har planlagt å reise til Svensk Idrottmedicinsk Vårmøte i Uppsala 19.-21. april.
Informasjon om møtet kan dere finne på: www.imf2007.se. Kanskje sees vi der?
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å kom endelig vinteren til landet, og alt
ble med ett så mye lysere og triveligere.
Ikke minst strømmet barna ut av
husene med akebrett, ski og skøyter og økte
NFFs
dermed aktivitetsnivået til kjente og ønskede
FAGGRUPPE FOR
høyder. Også for de fleste av oss voksne øker
IDRETTSFYSIOTERAPI
treningsiveren med muligheter for utendørs
vinteraktiviteter. Nå gjelder det bare å holde
influensaen og forkjølelsen unna ved å bruke
Bjørn Fossan
all den kunnskapen vi har ervervet oss i diverleder FFI
se ”hold-deg-frisk”-prosjekter.
FFI har akkurat gjennomført sitt vinterseminar som i år var et samarbeidsprosjekt med
Faggruppen for Manuellterapi og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe. Både faglig og
sosialt var seminaret meget vellykket. Utfordringen for oss ligger nå i å etablere et seminar/kurstilbud som vil være attraktivt for våre unge medlemmer. Vi har de siste årene ført en kontinuerlig debatt innad i styret, men trenger nå absolutt innspill fra dere unge selv. Hva er deres
behov og ønsker for kurs og seminarer? Hvis dere gir oss innspill på dette skal vi love å gjøre
vårt for å legge forholdene til rette for å oppfylle deres ønsker.
FFIs samarbeidstanke fortsetter i 2007. Også sommerseminaret vårt blir nemlig et samarbeids-arrangement, denne gangen med fagseksjonen i Norsk Fysioteraputforbund. Seminaret
vil omhandle fysisk aktivitet og trening i praksis. Men også kunnskap om forskjellige rehabiliterings-regimer vil bli dekket både praktisk og teoretisk. Vi tror og håper dette er et tilbud mange
kolleger vil benytte seg av.
For oss i styret er ellers dagene fulle av arbeid for å forberede Landsmøtet til høsten.
Spesielt er det kravet til faglig ajourføring, masterutdannelser, spesialistordningen og fordeling
av delegater til Landsmøter og Representasjonsmøter som opptar oss. Det gledelige nå er at
de fleste faggruppene synes å stå sammen om mange av disse sakene, noe som er med på å
øke sjansene for at våre synspunkter skal få gjennomslag.
Jeg vil også oppfordre alle dere som jobber i praksisfeltet til å bruke tidsskriftet vårt, Norsk
Idrettsmedisin, aktivt, både som et debattforum, til å publisere pilot-studier og til å rapportere
erfaringer dere har gjort i egen praksis, f.eks i form av kasuistikker. Terskelen for å publisere i
Norsk Idrettsmedisin bør være lav. På den annen side vil jeg også gjerne utfordre forskningsmiljøene våre til å publisere artikler og studier i bladet når de har muligheter. Dette kan være
et viktig skritt for å få spredd forskningsresultater i det norske idrettsmedisinske miljøet. Og miljøet vårt trenger et levende og godt fagblad. Derfor bør vi alle bidra til at Norsk Idrettsmedisin
også i fremtiden vil være et fagblad vi kan være stolte av.
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Resultater
etter kirurgisk behandling
av fremre korsbåndskader
NIMFs leder Jon Olav Drogset forsvarte fredag 13. oktober 2006 sin doktorgrad ”Resultater etter
kirurgisk behandling av fremre korsbåndskader - En klinisk studie” ved Medisinsk Teknisk Forskningssenter, NTNU,Trondheim. Doktorgradsarbeidet viser resultatene etter forskjellige operasjoner for
fremre korsbåndskader i fem publiserte artikler. Bakgrunnen for gradsarbeidet var et ønske om å
se på langtidsresultatene av forskjellig operasjoner for fremre korsbåndskader, samt å finne ut hva
slags utstyr det var best å feste det nye korsbåndet med. Resultatene vil kunne få ortopediske
kirurger til å endre praksis når det gjelder kirurgisk behandling av fremre korsbåndskader.
Under følger et sammendrag av artiklene som doktorgraden er bygget på.
Artikkel I
A sixteen-year follow-up of three
operative techniques for the treatment of acute ruptures of the
Anterior Cruciate Ligament.
Drogset JO, Grøntvedt T, Robak OR, Mølster
A, Viset AT, Engebretsen L. J Bone Joint Surg,
2006, 88-A:944-952
Denne studien er den tredje oppfølgingsstudien av denne pasientgruppen.
Artikkelen er en oppfølging av en randomisert prospektiv kontrollert studie der
3 ulike operasjonsmetoder for behandling av akutte korsbåndsskader er undersøkt. Studien er oppdelt i 3 grupper med
opprinnelig 50 pasienter i hver gruppe.
Pasientene ble operert mellom 19861988 og de operasjonsmetoder som ble
benyttet da benyttes ikke lenger og
anbefales heller ikke lenger i dag. Til sammen har 129 (88%) av pasientene blitt
fulgt opp funksjonelt og radiologisk 16 år
etter den opprinnelig operasjonen. 16
pasienter hadde i denne tiden gjennomgått korsbåndsrevisjon, dvs. fått operert
inn nytt korsbånd i løpet av disse 16
IDRETTSMEDISIN 1•2007

årene. Av disse var 11 pasienter opprinnelig behandlet med enkel primærsutur av korsbåndet. De beste resultatene
ble oppnådd om korsbåndssuturen ble
forsterket med patellarsenetransplantat
ved primæroperasjonen. Denne teknikken
viste seg å være overlegen både ovenfor
primærsutur som eneste behandling og
forsterkning av primærsutur med et kunstig kneligament i plast (LAD).
Forfatterne konkluderer med at akutt
primærsutur er en metode som ikke
lenger benyttes da den gir økt risiko for
reoperasjoner og et dårlig sluttresultat.
På den andre siden var det ingen signifikante forskjeller i det funksjonelle resultatet (Lysholm score) mellom de 3 gruppene når reopererte pasienter var blitt
ekskludert. Lysholm score var generelt
høy dvs. i underkant av 90 poeng i samtlige 3 grupper. Bare 11% av pasientene
hadde tegn på artrose etter 16 år, men
det var ingen som hadde noen alvorlig
grad av artrose når det ble målt med
Ahlbäcks metode.
Andelen pasienter med artrose er
også klart lavere enn i sammenlignbare
studier med langtidsoppfølgning publisert
av andre forskere.

Artikkel II
Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction with and without a
Ligament Augmentation Device:
Results at 8-Year Follow-up
Drogset, JO, Grøntvedt, T, Am J Sports Med,
2002,30:851-6
Denne langtidsstudien er den andre oppfølgingen av denne pasientgruppen. I
dette arbeidet er effekten av en syntetisk
ligamentforsterkning (LAD) undersøkt
på pasienter 8 år etter at de har
gjennomgått rekonstruksjon av fremre
korsbånd med midtre tredjedel av patellarsenen med og uten forsterkning med
LAD. 100 pasienter med ruptur av fremre korsbånd ble randomisert til rekonstruksjon av korsbåndet med midtre tredjedel av patellarsenen med en beinbit i
hver ende som fritt transplantat, med og
uten forsterkning med LAD. Gjennomsnittlig tid fra skaden til operasjonen var
3½ år. Patellarsenen ble fiksert i borekanaler i femur og tibia med interferensskruer, og på pasienter hvor man i tillegg
benyttet LAD, ble ligamentforsterkningen
3
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suturert til patellarsenen og fiksert til
femur- og tibiaskaftet med 2 kramper
ved utgangen av borekanalene. Alle pasientene gjennomgikk et mye mer intenst
rehabiliteringsopplegg enn pasientene i
artikkel I. Allerede etter 6 måneder fikk
pasientene vende tilbake til idrettsaktiviteter hvis styrken av lårmuskulaturen på
den opererte siden var minst 85% av
styrken på den kontralaterale friske
siden. I 2-årsresultatene som tidligere er
publisert ble det ikke funnet noen funksjonelle eller kliniske forskjeller mellom
de to gruppene.
I den foreliggende artikkelen er pasientene evaluert etter 8 år med Tegner aktivitetsscore og Lysholms funksjonelle
score. Stabiliteten ble testet med Lachmanns test, Pivot Shift tester samt med
KT-1000 artrometer. I tillegg ble graden
av artrose bedømt med Ahlbäcks-klassifikasjon. Av de opprinnelige 100 pasientene ble 94 etterundersøkt, men 15 av
disse ble ekskludert pga. at de senere
hadde gjennomgått fremre korsbåndsrekonstruksjon av det kontralaterale kneet.
I tillegg hadde 11 pasienter fått en reruptur av det tidligere rekonstruerte fremre
korsbåndet i det aktuelle kneet og måtte
derfor ekskluderes fra studien. Av de
gjenstående 68 pasientene var 32 i gruppen med LAD-forsterkning av patellarsenetransplantatet og 36 var i gruppen
med bare patellarsenetransplantat. Det
ble ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom de to gruppene, verken når
det gjaldt antallet som hadde fått reruptur av transplantatet eller når det gjaldt
Tegners og Lysholms score. Det var heller ingen signifikante forskjeller når det
gjaldt knestabiliteten. Nesten halvparten
av pasientene hadde utviklet røntgenologisk artrose i løpet av de 8 årene som var
gått etter operasjonen. Det ble funnet en
signifikant relasjon mellom de som hadde
en bruskskade peroperativt og senere
artroseutvikling, mens dette ikke ble funnet hos pasienter med samtidige meniskskader.
I flere artikler på 1980-tallet ble det
rapportert positive effekter av å benytte
LAD som forsterkning ved ligamentsuturer. Ved en rekonstruksjon av fremre
korsbånd med et fritt ligamenttransplantat går transplantatet delvis i nekrose og
får svekket styrke før det blir remodulert
med nytt kollagen og gjenvinner styrken.
Bakgrunnen for å benytte LAD var derfor at ligamentforsterkningen skulle ta

4

den største del av belastningen når ligamenttransplantatet var svekket i den første fase etter operasjonen slik at man
skulle redusere risikoen for reruptur eller
forlengelse av transplantatet. LAD hadde
ikke en slik effekt i den aktuelle studien,
og dette er i samsvar med en rekke lignende studier som er publisert i de
senere årene. Det er påfallende at utviklingen av artrose er mye større i denne
studien som er operert med en mer
moderne form for rekonstruksjon av
fremre korsbånd enn i artikkel I der
artroseutviklingen bare var 11% etter 16
år med bruk av operasjonsmetoder som
nå er forlatt. Forfatterne har påpekt at
den raske rehabiliteringen kan ha spilt en
rolle i denne sammenheng. Forfatterne
hadde en klar hypotese for denne studien, nemlig at LAD skulle gi bedre resultater etter 8 år. Denne hypotesen er
besvart, og resultatet viser at hypotesen
må forkastes.
Artikkel III
Endoscopic reconstruction of the
Anterior Cruciate Ligament using
Bone- Patellar tendon-Bone grafts
fixed with Bioabsorbable or Metal
interference screws.
A prospective randomized study
of the clinical outcome.
Drogset JO, Grøntvedt T, Tegnander A. Am J
Sports Med 2005; 33; 1160-1165.
Denne artikkelen presenterer den tredje
randomiserte og kontrollerte studien i
avhandlingen. De øvrige har vært langtidsoppfølgninger, mens denne er en førstegangsoppfølgning etter 2 år. Studien
omfatter 41 pasienter som er blitt randomisert til bruk av metall interferensskruer (n=20) og bioresorberbare PLLA
skruer (n=21) til fiksasjon av patellarsenetransplantat for ACL rekonstruksjon.
Pasientene ble fulgt med jevne mellomrom i 2 år. De ble fulgt opp med
Lysholms funksjonelle test, aktivitetskartlegging med Tegners test og stabilitetsmåling med KT-1000 og objektive parametre. Ved 2-års oppfølgning var knefunksjonen signifikant bedre i gruppen
som ble operert med metallskruer. Det
samme gjaldt hvilesmerter som var mindre i gruppen som var behandlet med
metallskruer. Disse hadde også en høyere
Tegners score og en høyere Lysholms

Jon Olav Drogset.

score da de ble etterundersøkt etter 2
år. Men det var ingen signifikant forskjell
mellom gruppene når det gjaldt knestabilitet. Forfatterne anbefaler i samsvar med
dette at bioresorberbare skruer foreløpig
må brukes med forsiktighet. Det er nødvendig med nye og større studier, særlig
for å undersøke om det er forskjeller i
stabilitetsutvikling på lengre sikt.
De funn som er gjort behøver ikke å
gjelde alt resorberbart materiale. Denne
studien omfatter bare PLLA (poly-L-lactic acid). Det finns flere andre resorberbare material som trengs å undersøkes
med samme nøyaktighet som i den foreliggende studien. Som en sammenfatning
viser denne studien en negativ effekt av
PLLA interferensskruer brukt på patellarsenetransplantat. Andre resorberbare
material må også undersøkes på andre
korsbåndstransplantat, f.eks. hamstringstransplantat som i dag dominerer over
patellarsenetransplantat.
Artikkel IV
Magnetic Resonance Imaging
Analysis of Bioabsorbable Interference Screws Used for Fixation of
Bone-Patellar Tendon-Bone Autografts in Endoscopic Reconstruction of the Anterior Cruciate
Ligament
Drogset, JO, Grøndtvedt, T, Myhr, G, Am J
Sports Med, 2006, 34:1164-1169
I denne studien er 19 pasienter operert
med rekonstruksjon av fremre korsbånd
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med midtre tredjedel av patellarsenen
fiksert med bioresorberbare interferensskruer undersøkt etter 2 år med henblikk
på resorpsjon av interferensskruene.
Pasientene gjennomgikk det samme
raske rehabiliteringsprogrammet som
pasientene i artikkel II og III. Ved 2-års
kontrollen ble det utført MR-undersøkelse av det opererte kneet for å kartlegge graden av osteolyse og skrueresorpsjon. Etter 2 år var volumet av skruene i femur redusert til 64% og skruene
i tibia til 63% av opprinnelig verdi.
Beinintegrasjonen rundt den femorale
beinblokken av transplantatet ble
bedømt til å være god i 17 pasienter og
mindre god hos 2 pasienter, mens de tilsvarende tall for beinblokken i tibia var
god for 16 pasienter og mindre god for 1
pasient. I tillegg var det osteolyse rundt
skruene i 3 pasienter i femur, men ingen
i tibia, dvs. hos 3 av 19 pasienter (16%).
Bioresorberbare interferensskruer er
omdiskutert. Fordelen med slike skruer
er at de ikke gir forstyrrelser ved senere
MR-undersøkelser av det opererte
kneet, og de står heller ikke i veien hvis
man senere må foreta reoperasjoner i
motsetning til metallskruer som da ofte
må fjernes. Ulempene er at en del av

disse skruene kan gi osteolyse med utvidelse av de opprinnelige borekanalene
med risiko for at transplantatet kan
løsne. Det finnes skruer av ulike materialer på markedet. Skruene som ble benyttet i denne serien ga osteolyse hos 16%
av pasientene, men det var ingen signifikant korrelasjon mellom osteolysen og
verdiene for stabilitetsmåling av knærne.
Denne studien hadde som 0 hypotese
at skruene ville være resorbert 2 år etter
operasjonen, men resultatet viste at 0
hypotesen kunne forkastes.
Artikkel V
Comparison of in vitro and in vivo
Complement activation by Metal
and Bioabsorbable screws used in
Anterior Cruciate Ligament reconstruction
Drogset JO, Grøntvedt T, Jessen V, Tegnander
A, Mollnes TE, Bergh K. Arthroscopy 2006;
22; 489-495
Denne artikkelen presenterer ytterligere
en fordypningsstudie når det gjelder bioresorberbare skruer og metallskruer som
benyttes for fiksasjon av patellarsenetran-

splantat til rekonstruksjon av fremre
korsbånd. For å undersøke biokompatibilitet ble det foretatt blodprøver og prøver av leddvæske pr. operativt samt 6
uker senere in-vivo.
Det ble undersøkt 41 pasienter i en
prospektiv randomisert studie. Dette er
de samme pasientene som det er redegjort for i artikkel III. Blodprøvene ble
analysert for C5a og leddvæsken for TCC
(Terminal Complement Complex) og IL8 (Interleukin-8). Det ble benyttet ELISA
teknikk. Resultatet viste ingen signifikante
forskjeller mellom gruppene. 4 pasienter
i gruppen med resorberbare skurer
hadde imidlertid høye C5a verdier. I tillegg ble det gjort en in-vitro studie som
heller ikke viste noen signifikante forskjeller mellom gruppene.
Det var ingen signifikante forskjeller
mellom gruppene, og man fant derfor
ingen sikre bevis for at det forelå bioinkompatibilitet for de to skruetypene selv
om det var en viss antydning til dette i 4
av pasientene med bioresorberbare
skruer.
Oppsummering
Artiklene som alle er av god kvalitet og
publisert i anerkjente tidsskrifter viser at
det både på kort og lang sikt blir dårligere resultater hvis man bare syr sammen det avrevne korsbåndet. Det blir
betydelig bedre resultat hvis man setter
inn en biologisk reservedel fra pasienten
som nytt korsbånd. Det er ingen fordel å
bruke syntetiske korsbånd.
Reservedelen kan festes på plass i beinet både med metallskruer og biologisk
oppløsbare skruer. Sistnevnte kan være
en fordel ved en eventuell reoperasjon,
men studien viser at pasientene som får
oppløsbare skruer har mer smerter og et
lavere aktivitetsnivå etter operasjonen.
Slitasjegikt er relativt vanlig hos pasienter
som har pådratt seg fremre korsbåndskader. Pasienter som pådrar seg samtidige bruskskader i kneet har en økt sjanse
for å utvikle slitasjegikt.
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De senere år har avdekket et bredt spektrum av skulderpatologier og
det kan være vanskelig å skille mellom diverse vanlig forekommende
naturlige varianter og viktige eller uviktige avvik.
Dette gir oss mange dilemmaer og utfordringer. Noen ganger kan
det være vanskelig å se sammenheng mellom klinikk og tolkningen
av billedfunn.
I mange land er ultralyd etablert som en rask og kostnadseffektiv
første videreundersøkelse etter klinikken. I de fleste tilfeller, forutsatt
tilstrekkelig erfaring, gir dette nok informasjon for videre rådgivninger. På noen områder er ultralyd den beste billedmetoden.
DR. PER SUNDE har lengst erfaring i Norge innen diagnostisk skulderultralyd og kan tilby
1) ONE-STEP dynamisk bilat. klinisk-sonografisk skulderundersøkelse med videre rådgivning.
2) ULTRALYDGUIDEDE PROSEDYRER i form av forskjellige slags injeksjoner og aspirasjoner.
• Hyppigst gjelder dette for Bursaer. Det er essensielt at steroidinjeksjoner ikke settes i f.eks.
del-rupturerte sener.
• Aspirasjon av kalk. MR egner seg dårlig til å avdekke cuff-kalk. Rtg. er som oftest meget bra.
Den beste metoden er ultralyd, og da spesielt til å detaljangi hvor - subscapularis, supraspinatus,
infraspinatus- kalken er og til å gi informasjon om den er fast eller mer bløt. Ved særlig sistnevnte type, som kan være svært smertefull, kan man forsøke sonoguidet aspirasjon, og iallfall
needling med tørr nål, - det hele kombinert med sonoguidede intrabursale injeksjoner. Ved den
faste kalken forsøkes evt. sjokkbølgebehandling.
• Noen av disse prosedyrene kan med fordel forsøkes før man beslutter å foreta acromionreseksjon
og/eller kalkfjerning.
NOEN PROBLEMOMRÅDER
1) DD Impingement/Frozen shoulder. Den mest nyttige undersøkelsen i tidlige impingementstadier
er en kombinert klinisk og dynamisk sonografisk u.s.
2) AD CUFFRUPTUR: Ultralyd og MR er omtrent likeverdige til avdekking, hver med sine fordeler og
ulemper. Hvis det er spm. om senesutur, eller bare acromionreseksjon, feks. ved uttalt impingement generelt, behøver man MR.
3) Intraartikulær patologi av betydning?? Små hyperlaxiteter? Instabiliteter? SLAP mvid.?
4) Det er for tiden mye oppmerksomhet rundt høye anteriøre skulderproblemer, såkalte slyngepulleyskader, hvor mange komplekse strukturer kan være
involvert, og hvor bl.a. den lange bicepssenen kan være ustabil.
Hvis indikasjon vil pasienten henvises for MR, evt. MRartrografi
særlig hos yngre dersom man mistenker vesentlige intraartikulære avvik.
Noen ggr. henvises pasienten til ortoped direkte. Det er viktig å
presisere at de fleste pasienter når tilstrekkelig gode resultater
ved konservativ rehabilitering.

Testing av aerob og anaerob
kapasitet i fotball
SVEIN ARNE PETTERSEN
LEDER FYSISKE TESTER ROSENBORG TESTLAB

Fotballspillet kjennetegnes av perioder med intensivt arbeid
avløst av perioder med gange og jogging på lavere intensitet
med endring av aktivitetsmønster etter 4-6 sek [1]. I en dansk
studie fant man at profesjonelle spillerne sprinter, løper, jogger
og går fra ca 10-13 km pr kamp med en gjennomsnittlig intensitet på rundt 85% av maksimal hjertefrekvens (HFmax). Det
intensive arbeidet hos spillere bestod av ca 2,43 km løping på
høy intensitet derav rundt 650 m sprint (hver sprint 10-15 m i
gjennomsnitt) med hastighet opp mot 32 km/t. Bevegelsesmønstret er komplekst og derfor ofte mer belastende/energikrevende enn vanlig rett fram løping. Høyenergikrevende aktiviteter som taklinger og opphopp i forbindelse med headinger
varierte fra 3-27 og 1-36 respektivt, avhengig av spillestil og
posisjon på banen [1]. I tillegg krever spillet kjappe retningsendringer med muskelbruk opp mot maksimal kraftutvikling.
Utøverne må derfor ha god aerob og anaerob effekt og kapasitet, muskelstyrke, spenst, (fotball)hurtighet, bevegelighet og
smidighet i tillegg til teknisk ferdighet og taktisk forståelse [2-4].
I denne artikkelen vil det diskuteres hvilke tester og feltmålinger som er egnet for å måle endringer i aerob og anaerob
effekt/kapasitet i fotball. Bevegelses- og arbeidsmønsteret i fotball har mange likhetstrekk med flere andre ballspill og anbefalningene kan derfor ha gyldighet innen andre ballidretter.
Artikkelen er basert på egen erfaring og på vitenskapelige
artikler funnet ved søk i PubMed med søkeordene: Testing, soccer, aerobic/anaerobic power/capacity, laboratory and field testing.
Hensikten med fysiologiske tester
Det er viktig for spilleren og treneren å ha objektive data om
spillerens fysiske yteevne (kapasitetsprofil). Fysiologiske tester
som avdekker styrker og svakheter bør være basis for utformingen av treningsprogram til fotballspillere på høyt nivå. Retester under like forhold kan avdekke hvordan utøveren har
respondert på treningsdosene.
Det er også avgjørende at resultatene får treningsmessige
konsekvenser, lagmessig og eller individuelt slik at det ikke blir
testing for testingens skyld. Man kan ikke sette felles standard for
IDRETTSMEDISIN 1•2007

resultater da spillerne både antropometrisk og genetisk kan
være nokså ulik med hensyn til hvordan de responderer på ulike
treningsregimer og hvilke krav som stilles til ulike spilleposisjoner.
På toppnivå bør fysisk yteevne testes og være en medvirkende faktor i utvelgelsen av spillere til klubben [2].
Hva kjennetegner en god test?
Vi skiller mellom laboratorietester og felttester. I et fysiologisk
testlaboratorium kan vi gjenskape like forhold fra test til test
mens dette kan være vanskelig i felt. Derfor benevnes tester i
felt som feltmålinger siden kravene som stilles til en test er vanskelig å gjenskape.
Det er utviklet mange tester for ulike fysiologiske egenskaper
som fotballspillet krever. En må være nøye i vurderingen av hva
en får ut av testene i forhold til forbruk av tid. Dersom det blir
for omfattende testing kan dette påvirke motivasjonen til testing i spillergruppa.
Testene må være reliable, forenklet sagt vil det si at endringer i resultat fra test til re-test skyldes endring av fysiologiske
parameter og ikke forhold som ustabile måleinstrumenter
og/eller varierende testprosedyre (reproduserbarhet). Testen
må i tillegg være sensitiv slik at selv små endringer i yteevne
fanges opp av måleresultatene.
Valide tester er tester som måler det de er tiltenkt å måle,
gjenspeiler resultatene i testene prestasjonsevnen i kamp?[2]
Vurdering av ulike tester
Det er utviklet en rekke tester og feltmålinger for å måle status
på utøverne og effekt av aerobe og anaerobe treningsregimer.
Her vil bare tester/feltmålinger som er testet i forhold til reliabilitet og validitet bli omtalt.
VO2max
Maksimalt oksygenopptak (VO2max) er den høyeste mengde
oksygen kroppen kan ta opp og regnes som det viktigste mål på
aerob yteevne i utholdenhetsaktiviteter [5].
En VO2max test gjennomføres med progressiv belastnings7

FOTB ALL

Laktatprofil
Flere klubber bruker laktatprofil som et alternativ eller i tillegg
til VO2max testing. I Norge benyttes ofte en testprotokoll utviklet av Ingjer og medarbeidere (personlig komm. 2007) bestående av oppvarming på 1,7% stigning i 10 min og 5 min progressive intervaller med hastighetsøkning på 1,5 kmh-1 for
hvert påfølgende intervall. Mellom hvert intervall er det 30 sek
pause til prøvetaking. Testen termineres når spillerne når et fiksert blodlaktatnivå på f.eks 4mmol (helblod).
Testen er tidkrevende, men sensitiv i forhold til tilbakegang
som følge av treningsavbrudd eller framgang som følge av aerob
trening [8]). Testen kan fange opp endringer i yteevne i løp som
en VO2max test ikke avdekker som bedret løpsøkonomi og
perifere tilpasninger i muskel. I tillegg kan en bruke resultatene
til å styre treningsintensiteten, men man må være klar over at i
en intervallpreget aktivitet som fotball vil det være forbundet
med betydelig usikkerhet å bruke resultater fra en laktatprofil
som intensitestsstyring i spillsekvenser[2, 9].
Et alternativ for å få ned tidsforbruket pr test er å gå over til
3 min intervaller i protokollen beskrevet ovenfor. Selv om en
ikke når et steady state nivå vil en forbedring i yteevne i løp
gjenspeiles i resultatet når en kjører samme protokoll hver test.
Feltmålinger
Feltmålinger for kontroll av treningsstatus kan utføres på treningsfeltet. Det er utviklet ”tester” både med og uten ball ofte
med omregningstabeller for VO2max ut fra tilbakelagt distanse

8

Yo-Yo IR2 VO2max
70

Vo2max mlkgmin

økning enten som kontinuerlig arbeid eller intervallarbeid til
total utmattelse. For fotballspillere anbefales det å bruke tredemølle framfor sykkel for å få maksimale verdier. Pettersen og
medarbeidere har i en tidligere studie av personer mellom 24,3
og 81 kg vist at bruk av konvensjonell framstilling av VO2max
som ml kg-1min-1 vil favorisere lette individer. Det anbefales
derfor at verdiene uttrykkes som ml kg-0,67min-1 eller ml kg0,75min-1 for bedre å beskrive spillernes yteevne i løp [6].
Under en fotballkamp produseres majoriteten av energien
gjennom det aerobe energisystemet. En økning i VO2max vil
bedre evnen til å arbeide med høyere intensitet gjennom 90
min og hjelpe til å korte ned pausene mellom høyintensivt
arbeid [3].
Testing av VO2max bør derfor ligge i bunnen i et hvert testbatteri for fotballag på høyt nivå som ønsker å arbeide seriøst
med å bedre prestasjonene. Testen er sensitiv i forhold til både
generell og fotballspesifikk utholdenhetstrening, slik at en økning
av VO2max medfører at spilleren løper lenger i løpet av kamp
[7]. En vil gjennom testen også få en god pekepinn på spillernes
(HFmax) som kan brukes til å styre intensitet i treningshverdagen.
Bruken av VO2max som et mål på ”fotballutholdenhet” har
vært gjenstand for debatt siden testen ikke inkorporerer viktige
aktivitetsmønster og underliggende fysiologi i fotballspillet. Egen
erfaring viser at testen ikke er sensitiv nok som indikator på ”fitness” i sesongen hvor man kan oppleve økning i hastighet ved
bruk av en standardisert protokoll uten endring eller til og med
nedgang i VO2max. Dette kan tyde på perifere tilpasninger som
ikke fanges opp av testen [2]. Det kan derfor være aktuelt å
bruke andre supplerende tester for å få et komplett bilde av
bedring/endring i aerob fysisk yteevne.
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Figur 1. Samvariasjonen mellom VO2max og distanse (m) i Yo-Yo IR2 løpetest
hos 16-18 årige mannlige fotballspillere (n=17).

på tid.
The 20-m Shuttle Run, i Norge best kjent som B(l)ip-testen
utføres ved å løpe fram og tilbake mellom to linjer med 20m
avstand. Testen er progressiv og løpehastighet angis av lydsignaler for når en skal ha nådd linja. Hensikten er å løpe så mange
20m som mulig til utmattelse. Antall tilbakelagte meter omregnes så til en VO2max verdi [10]
Bangsbo (1996) har utviklet Yo-Yo testene som har bygger på
samme prinsippet som The 20-m Shuttle Run. Forskjellen ligger
i at det er lagt inn rolig aktivitet på 5 eller 10 sek, avhengig av
type Yo-Yo test, mellom hver 2 x 20 m for å gjøre testen mer
ballspillspesifikk. Yo-Yo utholdenhetstest har en fem sekunder
”pause” hvor utøveren beveger seg fem meter med 180º vending etter halv distanse. Yo-Yo Recovery Test er bygd på samme
prinsipp, men med ti sekunder ”pause” der utøveren beveger
seg ti meter, med vending etter halv distanse, mellom hver 2 x
20 m innsatsperiode. Begge Yo- Yo testene inneholder to nivåer,
der nivå to starter på høyere belastning og dermed krever mindre tid til gjennomføring.
Yo-Yo testene er undersøkt i forhold til reliabilitet og validitet
,og har god reproduserbarhet [11]. Testene er mer sensitiv i forhold å skille mellom godt og moderat trente fotballspillere enn
The 20-m Shuttle Run.
Yo-Yo Recovery Test korrelerer med spenst (CMJ) og ser ut
til å fange opp eksplosiv kraft som er signifikant bedre hos spillere på høyere nivå. Testen kan defineres som fotballspesifikk og
måler aerob/anaerob yteevne [9, 12].
Figur 1 viser hvordan variasjonen i direktemålt VO2max påvirker prestasjonen i Yo-Yo IR2 hos et jr. lag på høyt nivå. VO2max
forklarer 62 % av prestasjonen i Yo-Yo IR2. Hos A-lag på høyt
nivå har jeg registrert at VO2max forklarer 85 % av prestasjonen i Yo-Yo IR2.
Yo- Yo Recovery Test nivå 2 (Yo-Yo IR2) anbefales for herrespillere på elitenivå da den er fotballspesifikk og ser ut til å fange
opp endringer i treningsstatus i løpet av sesongen, differensierer
mellom spillere på elite og lavere nivå og mellom spillere i ulike
posisjoner [11]. En oppvarmingsprotokoll på 10 min bør standardiseres. Den kan bestå av 7-8 min individuell oppvarming for
så å avslutte med de tre første nivåene av ”testen” etterfulgt av
tre min til lett tøyning og forberedelse til oppstart. Hele ”testen” inkludert oppvarming kan utføres med hele stallen på 2025 min.
Data fra svenske og danske toppspillere har ført til følgende
anbefalninger for spillere i ulike posisjoner (personlig komm.
Peter Krustrup 2007)
Svakheten med feltmålinger er at det er vanskelig å kontrollere for om innsatsen er maksimal selv om bruk av hjertefrekvens kan være en hjelpeparameter. Erfarne spillere har
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Tabell 1. Minimums og optimale verdier for mannlige spillere i ulike spillposisjoner på Yo-Yo IR2 test oppgitt i meter (data bygger på resultater fra øverste
nivå i Danmark og Sverige).
Spillerposisjon
Keeper
Sentrale forsvarsspillere
Sidebacker, kantspillere
Sentrale midtbanespillere
Spiss

Minimum (m)

Optimum (m)

600
840
1000
1000
920

>800
>1000
>1280
>1200
>1120

forstått at ved å ikke gi alt i første test vil de oppnå framgang
ved neste test, derfor bør feltmålinger være et supplement til
laboratorietester.
Repetert Sprint
I en fotballkamp må spillerne ha evne til å utføre gjentatte sprinter med ujevne mellomrom.
Evnen til å ”hente seg inn” etter høyintensivt intervallarbeid
over tid er en viktig fysisk suksessfaktor i kamp. Analyse av spillernes bevegelsesmønster i kamp viser at en av de største forskjellene mellom elite og lavere nivå er antallet og hastighet på
sprint [1].
Det er utviklet flere tester med distanser fra 15-40 m med 58 gjentakelser og med pauselengde fra 20-30 sek for å måle
evnen til utholdende sprint og evnen til å ta seg inn mellom
sprinter. [13-16]. Noen tester har retningsforandringer og vendinger. Disse testene setter krav til flere fysiologiske egenskaper
og det blir vanskelig å avgjøre hvilke egenskaper som eventuelt
er utviklet ved framgang.. En av de vanligste feltmålingene for
utholdende sprint er utviklet av Bangsbo [3]. Den består av 7 x
35 m med 25 sek. pause mellom hver sprint. Resultatene bygger på beste- og svakeste - samt gjennomsnittstid. Målet er å ha
en raskest mulig bestetid og minst mulig fall fra bestetid til
gjennomsnittstid altså god evne til repeterte sprinter. I tillegg
regnes det ut en trøtthetsindeks ved å subtrahere bestetid fra
de to første sprintene med dårligste tid fra de to siste. Testen
ser ut til å være sensitiv i forhold til å skille mellom spillere på
ulike nivåer og kan brukes som en indikator på endring i fysisk
yteevne i kamp [2, 17]. Personlig erfaring med hamstringsstrekk
ved sprint er at disse oftest kommer fra 30-40 m. Lengden på
hvert drag kan settes til 30 m for å redusere sjansen for skade
uten at det svekker ”testens” validitet. En vil også få fram fall i
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tid ved å gå fra sju til fem sprinter og samtidig minske sjansen
for stølhet i hamstrings- og setemuskulaturen de påfølgende
dagene.
En ulempe ved målinger av repetert sprint er at spillerne kan
lage seg ”tempostrategier” slik at de ikke tar ut alt for å få et lavt
fall i tid mellom beste og dårligste sprint. Dermed kan man få
et galt bilde av evnen til utholdende sprint. Selv med denne
svakheten bør testing av utholdende sprint prioriteres siden
den er sensitiv i forhold til fysisk yteevne i kamp [2]).
Konklusjon
For å få et best mulig objektivt bilde av elitespillerens aerobe
yteevne bør det gjennomføres VO2max test. Testen gjennomføres tre til fire ganger pr sesong, før oppstart med re-tester like
før seriestart, eventuelt etter halvspilt serie, og etter sesongslutt.
Hvis man og vil ha data på løpsøkonomi/perifer tilpasning kan
man gjennomføre laktatprofil med protokollen til Ingjer og
medarbeidere med ti min oppvarming etterfulgt av 3 min intervaller med cut off point for laktat på f.eks 4mmol/l direkte etterfulgt av en VO2max test. Laktatprofilen blir da oppvarming til
VO2max testen og dermed vil tidsforbruket bli omentrent det
samme som en VO2max test med god oppvarming.
Yo-Yo IR2 målinger gjennomføres som en del av treningen ca
hver 6. uke gjennom sesongen siden den er spesifikk med både
høy aerob og anaerob energifrigjøring.
5 x 30 m sprint m 25 sek. pause gjennomføres i forbindelse
med treningsperioder med fokus på produksjons og toleransetrening.
Feltmålingene søkes gjennomført under så like forhold som
mulig fra test til test.

Korrespondanse:
Svein Arne Pettersen
RBK-Testlab
7492 Trondheim
Tlf: 73822168/93229644
Fax: 73822170
E-mail: sveinarne.pettersen@olympiatoppen.no

aspects of different units. Scand J Med Sci Sports,
2001. 11(4): p. 223-8.
7. Helgerud, J., et al., Aerobic endurance training improves soccer performance. Med Sci Sports Exerc, 2001.
33(11): p. 1925-31.
8. Edwards, A.M., A.M. Macfadyen, and N. Clark, Test
performance indicators from a single soccer specific fitness test differentiate between highly trained and
recreationally active soccer players. J Sports Med Phys
Fitness, 2003. 43(1): p. 14-20.
9. Krustrup, P., et al., Muscle and blood metabolites
during a soccer game: implications for sprint performance. Med Sci Sports Exerc, 2006. 38(6): p. 1165-74.
10. Leger, L.A., et al., The multistage 20 metre shuttle
run test for aerobic fitness. J Sports Sci, 1988. 6(2): p.
93-101.
11. Krustrup, P., et al., The Yo-Yo IR2 test: physiological
response, reliability, and application to elite soccer.
Med Sci Sports Exerc, 2006. 38(9): p. 1666-73.

12. Castagna, C., et al., Aerobic fitness and yo-yo continuous and intermittent tests performances in soccer
players: a correlation study. J Strength Cond Res,
2006. 20(2): p. 320-5.
13. Aziz, A.R., M. Chia, and K.C. Teh, The relationship
between maximal oxygen uptake and repeated sprint
performance indices in field hockey and soccer players.
J Sports Med Phys Fitness, 2000. 40(3): p. 195-200.
14. Boddington, M.K., et al., Reliability of a 5-m multiple shuttle test. J Sports Sci, 2001. 19(3): p. 223-8.
15. Mujika, I., et al., Creatine supplementation and
sprint performance in soccer players. Med Sci Sports
Exerc, 2000. 32(2): p. 518-25.
16. Bangsbo, J., Oxygen deficit: a measure of the anaerobic energy production during intense exercise? Can
J Appl Physiol, 1996. 21(5): p. 350-63; discussion 364-9.
17. Reilly, T., et al., A multidisciplinary approach to
talent identification in soccer. J Sports Sci, 2000.
18(9): p. 695-702.

9

If its physical, it´s therapy
Kjell Kaspersen – æresmedlem i FFI
Kjell Kaspersen ble under stor applaus på høstkongressen på Hamar utnevnt til æresmedlem i
FFI for sin innsats for idrettsfysioterapien. Tilhørerne fikk under utdelingen et raskt historisk
tilbakeblikk på Kaspersens karriere og hans betydning for det idrettsmedisinske miljøet i Norge.

Foto: Dagrun Lindvåg, Fysioterapeuten.

”Kasper” var på 60 tallet stjernekeeper
på Skeid, og på landslaget i fotball. Han
spilte 34 A-landskamper for Norge, ble
kåret til ”Årets spiller” i norsk fotball i
10

1964 og ”Årets keeper” – både i -64 og
-66. Under en privatlandskamp mot
Thailand i 1965 scoret han på straffespark, og ble med det den første og fore-

løpig eneste keeperen som har scoret for
det norske landslaget. Kaspers kjendisstatus ble heller ikke mindre etter at han
giftet seg med datidens Svenske superIDRETTSMEDISIN 1•2007
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Feber redning av Kjell Kaspersen.

stjerne Lill Babs. I form av sine ferdigheter på fotballbanen og kjendisstatus var
Kasper en av de første til å sette idrettsfysioterapien på kartet. Han frontet
idrettsfysioterapi som et fag som virkelig
hadde noe å tilføre idretten. Kaspersen
var også en av de første som tok initiativ
til tverrfaglig samarbeid mellom leger og
fysioterapeuter innen idretten. Han
startet en av landets første tverrfaglige
idrettsmedisinske poliklinikker i Oslo 1965.
Et slikt samarbeid mellom leger og fysioterapeuter var ganske unikt på den tiden.
Klinikken hadde de første årene tilhold i
hans fysikalske institutt i Hagegata, men
flyttet til Bislet stadion i 1969. Dette stedet var i flere år det beste idrettsmedisinske tilbudet til idrettsfolk i og
omkring hovedstaden, og etter hvert tiltrakk den seg også til seg utøvere fra
fjernere deler av landet. En rekke etter
hvert kjente idrettsfysioterapeuter og
leger har arbeidet ved idrettskadeklinikken, bl.a. Svein Nilsson, Paul Lereim,
Asbjørn Roaas, Sverre Mæhlum, Lars
Kolsrud og Bjørn Fossan.
Klinikken var i disse årene også et
sentrum for innføring av praktiske
IDRETTSMEDISIN 1•2007

idrettsmedisinske og idrettsfysioterapeutiske behandlingsprinsipper som ICEprinsippet og taping. Det var imidlertid
relativt lite utstyr å hjelpe seg med på
denne tiden. Det ble derfor eksperimentert både med norgesplaster og dårlige
elastisk bind. Behovet for bedre utstyr
førte etter hvert til at Kasper, sammen
med sine nærmeste samarbeidspartnere,
Svein Nilsson og kjemikeren Kjell Mastad,
startet firmaet MAKANI, tidlig på -70tallet. Firmaet importerte og distribuerte
idrettsmedisinsk utstyr over hele landet,
og starten produserte de også engangs
isposer i sitt produksjonslokale i Kaspersens private garasje på Ulvøya i Oslo.
Etter å ha deltatt på et idrettsmedisinsk
kurs på Bosøn i Sverige, reiste Kaspersen
på studietur til USA i 1973. Der arbeidet
han hos fysioterapeut og athletic trainer
Marvin Roberson ved Brigham Young
University i Utah, USA. Roberson var
regnet som en kapasitet innen akuttbehandling og forebygging av idrettsskader i
statene. Kjell hentet senere Roberson til
Norge ved flere anledninger, og arrangerte mange idrettsmedisinske kurs i
årene etter besøket i USA. Kursene

hadde blant annet vekt på taping og
akuttbehandling av bløtdelsskader som
var relativt nytt innen skadebehandling i
Norge. I 1979 utgav han boka ”Praktiske
hjelpemidler ved idrettsskader” sammen
med Roberson. I denne boken presen-
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George Best poserer med Kaspersens “If it´s physical it´s therapy” genser.

terte de behandlingsprinsipper som i
stor grad fremdeles er gyldige. I disse
årene var Kasper sterkt delaktig i en
omfattende kursing av fysioterapeuter
over hele landet.
Kjell Kaspersen var også en av de første fysioterapeutene som satset på trening av friske mennesker for å forebygge
helseplager. Friskoteket ble åpnet i 1981,
og var ett av de første fysioterapi instituttene med tilhørende treningssenter
som var åpent for vanlig trening. Under
slagordet ”If its physical, it´s therapy”
frontet han trening som en av de aller
viktigste fysioterapeutiske behandlingsformene. Flere kjente idretts idrettsutøvere, og til og med datidens visepresident i USA, George Bush, ble avbildet
med dette slagordet på brystet. Ikke alle
av datidens fysioterapeuter var like positive til disse nye fysioterapeutiske tiltakene, og det falt mange sarkastiske kommentarer både blant kolleger ved fysioterapiutdanningen og innen eget fagforbund. Når vi ser tilbake er det imidlertid
klart at han i tillegg til å være en av pionerene innen tverrfaglig samarbeid
mellom leger og fysioterapeuter innen
idrettsmedisin også brøytet veg for en
retning innen fysioterapi som vi i dag tar
som en selvfølge, nemlig frisktrening og
forebygging.
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Klinikeren´s hjørne
Klinikerens hjørne er denne gang skrevet av Peter Loffeld som til daglig jobber som fysioterapeut ved
Deltaklinikken i Tananger. Han er opprinnelig fra Nederland og flyttet til Norge på slutten av 2005. Peter
har tidligere jobbet for det Nederlandske fotballforbundet med utøvere på ulike nivåer, inklusivt arbeid
med aldersbestemte landslag. Han var også engasjert som fysioterapeut for dommerstaben under VM
fotball U20 i Nederland. Fra 2006 har han jobbet som fysioterapeut for Sola Håndballklubb. Klinikerens
hjørne handler denne gangen om hvordan en skal takle situasjoner med hjernerystelse på banen.

Jeg jobbet for et 2. divisjonslag i Nederland og opplevde to ganger at en utøver
fikk hjernerystelse på banen. Da jeg ikke
hadde erfart dette før, syntes jeg det var
vanskelig å vurdere situasjonen. Men en
lærer fort.
Eksempel 1
En spiller lander på gresset etter en duell
rett før pause. Da jeg kom på banen var
spilleren våken og klarte til å reise seg
opp. Han svarte raskt og riktig på de
spørsmålene jeg hadde, men han nølte
litt på hva stillingen var (0-1). I tillegg
hadde han vondt i hodet. Da dette var
min første opplevelse med en hjernerystelse stolte jeg på spilleren da han sa at
alt var ok. I pausen ble vi enige om at hvis
spillerens situasjon ble verre i de første 5
minuttene etter pausen, skulle han tas av
banen. Spilleren ga beskjed at han ikke

klarte mer allerede etter 2 minutters spill
i andre omgang. Jeg ga beskjed til treneren. Vi lå på dette tidspunktet under med
et mål, og treneren ignorerte oss og byttet i stedet en annen spiller. Det oppsto
en uenighet mellom meg og treneren
der vi diskuterte om at vi snakker om
stor helse fare her. Utøveren ble byttet ut
etter ca 25 min i andre omgang. Alt gikk
bra til slutt og spilleren var tilbake på
banen tre uker senere.
Eksempel 2
En annen spiller, samme lag, samme trener, ny motstander og flere samtaler
senere. Gjeldende spiller fikk seg en kraftig smell i hodet etter kontakt med motstanderen. Spilleren klarte ikke å reise
seg, men hadde ikke mistet bevisstheten.
Han nølte ved forskjellige lette spørsmål.
Vi tok spilleren fra banen og sendte ham

i garderoben med følge og kontaktet
lege.
Uhell skjer overalt og særlig i idrettsarenaer. På grunn av en så alvorlig skade
som dette har KNVB (NL fotballforbund)
laget en huskelapp til hjelp i slike situasjoner. Alle involverte rundt et lag bør ha
kunnskap om hvordan en skal håndtere
slike tilfeller.
Jeg tror kommunikasjon er det viktigste
elementet her. Vi som støtteapparat
rundt laget har ansvar for utøverens
helse. Det innebærer at vi må beskytte
spilleren mot seg selv en gang i blant. En
utøver vil bare en ting og det er å drive
konkurranse, men helsen til spilleren skal
alltid stå høyere på listen enn resultatet.
Og er du i tvil, da er kampen over!
Peter Loffeld, fysioterapeut
Deltaklinikken, Tananger.
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KLINIKEREN´S HJØRNE

Prosedyrer ved hjernerystelse på banen
KNVB, Den Nederlandske hjerne organisasjonen og Den Nederlandske olympiske komité (NOC*NSF)

Støtteapparatet må være obs når spiller:

Utøveren sier at han/hun er/har:

•
•
•
•

• Forvirret / føler seg ikke helt bra
• Kvalme
• Balanseforstyrrelser
• Vondt i hodet
• Veldig følsomme for lys og lyder

Mister bevissthet (selv om det bare er noen sekunder)
Ser sløv ut eller har svimmel atferd
Har forvirret oppførsel
Ikke består orienteringstesten
(Se siste del)
• Nøler ved svar på spørsmål
• Har ukoordinerte eller uvanlige bevegelser
• Har uvanlig atferd
• Ikke består hukommelsestesten
(Se siste del)
• Glemmer oppgaver osv.

Obs: Symptomer kan bli verre ved aktivitet! Utøveren bør ikke drive med idrett før alle symptomene har forsvunnet.

Inndeling hjernerystelse
Grad 1 (mistet ikke bevisstheten)
A Forvirret i en del sekunder
B Symptomene av hjernerystelsen
forsvinner innen 15 min.
C Symptomene varer lenger enn 15 min.

Spille igjen? Retningslinjer for
observasjon og transport
Grad 1
A Kan evt gå tilbake til kamp
B Kan evt gå tilbake til kamp, men spilleren trenger oppsyn.
• på forhånd avtaler ift måte kontakt
 • døm tilstand med jevne mellomrom
• i tvil? Bytt spiller!
C Bytt spiller og observer i garderoben.

Grad 2
Har mistet bevissthet i maks 5 min.
og/eller hukommelsestap i mindre
enn 30 min.

Grad 2
• Bytt spiller
• Observasjon i garderoben
 • Transport hjem og kontakt lege
• Hjemme: husk vekkerutine!

Grad 3
Mistet bevissthet lenger enn 15 min. og/eller
hukommelsestap mer enn 30 min.

Grad 3
• Bytt spiller
 • Transport til sykehus per ambulanse

Obs: Er du i tvil om hvilken grad av hjernerystelsen du har med å gjøre må du alltid kontakte lege eller ringe 113.

Kognitive tester
Spør utøveren følgende spørsmål etter uhellet/kollisjonen eller så fort han/hun våkner:
Orientasjon:
- Hvilket lag spiller vi mot?
- I hvilken by er vi?
- Hva heter motstanderen?
- I hvilken måned er vi i?
- Hvilken dag er det i dag?

Konsentrasjon:
- Nevn ukedagene baklengs, start i dag
- Gjenta disse tallene baklengs, 63 (36) 419 (914)

Hukommelse:
- Hva var kampstillingen før du ble truffet?
- Hvilken posisjon har du på laget?
- Hva har skjedd?
- Gjenta disse tre ord? (gul, flagg, grønn)

Hukommelse:
Husker du de tre ordene som du måtte
gjenta tidligere?
En feil må leses som unormal/uvanlig.

Vekkerutine: Det første døgnet etter hjernerystelsen er det viktig at utøveren vekkes og observeres regelmessig (hver time).
Når en utøver våkner annerledes enn til vanlig (treg eller sen) eller hvis utøveren har mistet bevisstheten: RING 113!

IDRETTSMEDISIN 1•2007
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EYOF i Jaca, Spania
ERIK IVERSEN
OLYMPIATOPPEN

18-23 februar ble den 8. European Youth Olympic Festival (EYOF) arrangert i Jaca i Spania. Jaca
er et av de mest populære vintersport stedene i Spania og ligger i Pyrineene ikke langt fra grensen til Frankrike. Nærmere 1300 deltagere mellom 15 og 18 år, fra 43 land deltok på disse vinterlekene som er lagt under IOC´s beskyttelse. På grunn av lite snø i området var det en stund
fare for at hele arrangementet måtte kanselleres, men etter iherdig jobbing og litt snøvær ble
det omsider gitt klarsignal med noen modifikasjoner i programmet. Super-G og Boarder-X måtte
dessverre utgå på grunn av de dårlige snøforholdene, og arrangørene annonserte også mulige
endringer utover i lekene avhengig av hvordan forholdene utviklet seg.

Norge stilte med en tropp på 14 jenter og
gutter innen alpint, langrenn, snowboard og
kunstløp. I tillegg hadde vi med et støtteapparat på 6 trenere, Chef de Mission, og
fysioterapeut. Det var også med en del
foreldre som gjorde en god innsats som
en del av støtteapparatet.
På grunn av de dårlige snøforholdene
ble første konkurransedag ble utsatt til
mandag. Søndagen gikk dermed med til
trening samt at utøverne gjorde seg kjent
i nærområdet. Søndag kveld var det
åpningsseremoni for fulle tribuner, det

Innmars.

16

var et tydelig stort engasjement blant
lokalbefolkningen. Under åpningsseremonien var det innmars, taler, kulturelle innslag og tenning av den olympiske ild som
seg hør og bør i et olympisk arrangement.
Mandag var første konkurransedag
med slalom kvinner, og kunstløp på konkurranse programmet. Det hadde kommet litt snø i løpet av natten og det var
gode forhold i slalom traseen. Erle
Ringvold og Marthe Ellingsen deltok for
Norge. Begge lå et stykke bak etter første omgang, men ga mer gass i andre.

Erle kjørte seg opp 10 plasser og endte
til slutt på 27 plass, mens Marthe var
uheldig og kjørte ut.
Erle Harstad var også i ilden i kortprogram kunstløp senere på dagen. Hun
virket veldig stødig under oppvarmingen,
men var litt uheldig med landingene
under konkurransen og havnet et lite
stykke bak de beste. Jentene var nok litt
preget av stundens alvor, og fikk nok ikke
ut sitt beste på lekenes første konkurransedag.
Tirsdag var det klart for slalom for

Åpningsseremoni.
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Marthe Kristoffersen.

Skigutta: fra venstre Espen Lysdal, Knut Masdal, Niels Lager og Eirik Sem (trener).

gutta, langrenn 7,5 og 10km og kvalifisering snowboard stor slalom. Slalom konkurransen var tett og spennende. Etter
først omgang lå Espen Lysdal, Knut
Masdal og Niels Lager på henholdsvis 3.,
6. og 15. plass. Espen var uheldig og kjørte ut i andreomgang, mens Knut kjørte
en knallsterk runde som viste seg å holde
til seier. Niels kjørte seg også opp til en
flott 9. plass. Langrenns konkurransen var
preget av skiftende forhold, fra is på morgenen til mer eller mindre sørpe mot
slutten. Flere av de norsk løperne åpnet
kanskje litt hardt og stivnet i bena mot
slutten av løpet. Konkurransen gikk på
hele 1600 meter over havet, og de norske løperne hadde ikke vært i høyden før
lekene startet. De Russiske og Italienske
løperne hadde lagt i trening i høyden før
konkurransen og utgangspunktet var derfor kanskje ikke helt rettferdig. De norske
løperne gjennomførte likevel en svært
god konkurranse. Best var Marthe
Kristoffersen som på dagens 7,5km
klassisk gikk inn til en sterk 2. Plass.
Kristin Gausen kom på 5. og Britt Ingunn
Nydal på 8. plass. Gutta gikk 10km
klassisk, og her kom Hans Krister Holund
på 6. Markus Moe på 12. mens Stian
Hallen, med Jaca´s stiveste lår, gikk inn til
en 31. plass.
Joachim Havikhagen kom til EYOF for å
kjøre boarder-X, men da denne ble avlyst
valgte han å delta i storslalom rennet. Fra
kvalifiseringen var det 16 som gikk videre.
Joachim endte på 20. plass, noe som er
en stor prestasjon i og med at han ikke
har trent for dette, og utstyret som bru-

kes i de to grenene er vidt forskjellig. Vi
regner med at han kommer sterkt tilbake i border-X senere i sesongen.
Onsdag var det storslalom for kvinner
der begge de to norske kjørte ut.
Konkurransen var hard, så her var det litt
vinn eller forsvinn. Erle Harstad gikk friprogram kunstløp hvor hun endte på en
fin 10. Plass, noe som gav en sammenlagt
plassering som nr 15.
Torsdag var det storslalom for men.
Knut Masdal kjørte igjen veldig bra og
kjørte inn til en sterk 3 plass, Espen
Lysdal endte på 6 plass mens Niels Lager
kjørte ut. Langrennsløperne var også
i aksjon igjen. Hans Krister Holund var
kun drøye sekundet unna seierspallen,
men endte med en fin 4 plass. Jentene
gjorde igjen en knallbra laginnsats på
7,5km friteknikk. Gullet gikk til Marthe
Kristoffersen, Kristin Gausen fikk sølv, og
Britt Ingunn Nydal gikk inn til 11 plass.
Stafetten i utgangspunktet avlyst, men
etter litt påtrykk fra flere nasjoner ble det
likevel bestemt at det skulle gjennomføres en mix stafett på lekenes siste dag.
Det ble foretatt amerikansk uttak, og
Norge stilte med Marthe Kristoffersen,
Hans Krister Holund, Kristin Gausen og
Stian Hallen. Jentene gikk 2,5km mens
gutta gikk 5km i den noe bløte og snøfattige løypa. Norge lå hele tiden langt
fremme, men måtte til slutt se seg slått av
Russland og Tyskland.
Alt i alt var det en veldig bra innsats av
de norske deltagerne, og Norge endte
med 2 medaljer av hver favør. Det som
trolig var enda viktigere enn medaljene
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var den internasjonale konkurranse erfaringen, samholdet i troppen og knytting
av vennskapsbånd til både norske og
utenlandske utøvere.
Det ble gjennomført doping gjennom
hele mesterskapet i mer eller mindre
ordnete former. Dette gikk i all hoveddel
godt organisert, men noe rot ble det litt
innimellom da f.eks de 3 beste løperne
fra guttenes slaom ikke ble kaldt inn før
to av dem var på vei ned bakken fra
blomsterseremonien. Det var da ingen
antidoping/WADA representant som
legitimerte seg, og da de 3 medaljevinnerne omsider var samlet utenfor hytta
hvor testen skulle finne sted fikk vi opplyst at det ikke ble noe test likevel.
Antidoping arbeidet har helt klart ikke
like stort fokus i alle land, noe som skinte klart igjennom på team doctors meeting der flere tydeligvis ikke hadde kunnskap om hvordan en dopingtest foregikk
og at løperne faktisk kunne bli innkaldt til
testing på hvilket som helst tidspunkt
gjennom konkurransen.
Mht skader var det relativt lite av dette.
Et uproblematisk ankelovertråkk noen
kutt og mindre slagskader, litt ryggvondt
og litt stive lårmuskler var alt som var av
fysioterapeutiske utfordringer.
Mange kjente idrettsmenn og kvinner
har deltatt i EYOF tideligere år, f.eks
Janica Kostelic og Anja Paerson i alpint og
Yulia Tchepalova i langrenn. Vi får se om
vi også kommer til å se noen av våre deltagere på årets EYOF med suksess i
senere store internasjonale konkurranser.
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Utøverinformasjon bidrar til en renere toppidrett
ANDERS SOLHEIM
DAGLIG LEDER, ANTIDOPING NORGE

Doping forekommer i internasjonal toppidrett. Det drives et omfattende antidopingarbeid for å forhindre at toppidrettsutøvere jukser og utsetter seg for store helsefarer. Vi ønsker en ren og rettferdig toppidrett som alle idrettsinteresserte kan støtte opp om. Uanmeldte dopingkontroller er vårt viktigste
våpen mot juksemakerne.Til det kreves informasjon om hvor topputøvere trener og oppholder seg.
Vi har hørt historier om greske sprintere
som forsvant fra dopingkontrollen, en
Mühlegg som sprenger grenser med
NESP, mikrodoser med EPO som vanskelig kan spores, misbruk av veksthormon og internasjonale sykkelryttere som
innrømmer omfattende misbruk. Er det
en slik toppidrett vi vil ha?
I dagens toppidrett der ære, berømmelse og rikdom står på spill, bruker et
fåtall alle virkemidler for å nå toppen.
Antidopingorganene skal lures. Det være
seg spesialdesignet dop, inngående kunnskap om analysemetoder, juks med urin,
bloddoping eller å holde seg langt unna
enhver dopingkontrollør.
Strammer grepet
For å avsløre utspekulert juks, kreves raffinerte metoder. Topputøverne må ikke
vite når kontrollene skal gjennomføres
slik at de kan forberede unnaluring av
urin og manipulering av blod. Til det kreves informasjon om hvor de kan treffes,
og minst ett treffpunkt hver dag.
I følge det internasjonale regelverket
(World Anti-Doping Code) skal internasjonale toppidrettsutøvere gi slik informasjon,
såkalt utøverinformasjon. I Norge gjelder
dette i underkant av 300 topputøvere.
Denne rapporteringsplikten medfører

Topputøvere skal gjøre seg tilgjengelige for dopingkontroll ved å gi ett treffpunkt hver dag.
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en ekstrabelastning på topputøvere, men
er dessverre prisen å betale for at de selv
skal konkurrere i en ren idrett.
Regelverket sier også at dersom topputøveren ikke gir korrekt informasjon, er
det grunnlag for en advarsel. Tre advarsler
kan medføre en tidsbegrenset utestengelse fra idretten. I Norge får topputøvere
som ikke rapporterer for en periode tilsendt et varselbrev. Her får topputøvere
beskjed om at Antidoping Norge vurderer å gi en advarsel, og utøver får mulighet til å gi sin forklaring. Topputøvers forklaring og andre fakta vil danne grunnlaget for om det blir gitt advarsel eller ikke.
Elektronisk rapportering
er et fortrinn
For å lette belastningen med rapportering for toppidrettsutøverne, utviklet
Antidoping Norge i samarbeid med
Norges Idrettsforbund (NIF) et webbasert rapporteringssystem.Topputøvere
kan enkelt legge inn og oppdatere informasjonen uansett hvor de måtte være i
verden. I tillegg til det web-baserte systemet, kan alle topputøvere benytte backup løsningen som er å ringe inn informasjon. Telefontjenesten er tilgjengelig 24
timer i døgnet. Alternativet er å rapportere via e-post, brev eller faks.
Alle topptopputøvere og deres støtteapparat får opplæring og veiledning i
registrering av topputøverinformasjon.
Hva sier statistikken?
Enkelte topptopputøvere har uttalt seg
kritisk til systemet i media og hevdet at
det ikke fungerer teknisk. Forklaringene
topputøverne gir oss etter varselbrev
viser noe annet.
Først noen tall: Fra 1. januar 2006 til 31.
desember 2006 er det utstedt 135 advarsler og 347 varselbrev.
Av 135 advarsler er 106 første gangs

advarsel, 26 andre gangs advarsel, 2 tredje
gangs advarsel og 1 fjerde gangs advarsel.
På bakgrunn av 347 utstedte varselbrev, var det kun i 129 (37,2 %) av tilfellene at topputøver kom med en forklaring. Av de 129 som kom med forklaring,
var det kun 32 som fikk utstedt advarsel.
Ingen av dem som fikk ilagt advarsel i
2006 har oppgitt problemer med systemet som grunn. Hele 27 av nevnte 32
advarsler forklarte derimot at de hadde
vært sløve eller glemt seg bort.
I de 218 tilfellene hvor det ikke ble gitt
forklaring, ble det utstedt 103 advarsler. I
ingen av de 103 tilfellene valgte topputøveren å ta kontakt med Antidoping Norge.
Antidoping Norge har i vurderingen
latt all tvil komme topputøveren til gode,
og ved troverdige forklaringer som har
med systemet eller bruk av systemet å
gjøre har ingen blitt ilagt advarsel. Mange
vil sikkert hevde vi har vært for snille,
men det har vært nødvendig for å få
aksept for regelverket og systemet.
Nylig er en topputøver for første
gang anmeldt til domsutvalget i NIF for
brudd på meldeplikten og dopingbestemmelsene.
Feilmeldinger blir sjekket grundig
Hvis vi får beskjed om at utøver opplever
problemer med systemet , går vi grundig
gjennom enhver tilbakemelding. I de fleste
tilfellene skyldes det feil ved pålogging/mistet passord, utøver har gjort feil med
registreringen, problemer med egen epost/maskin og manglende internettilgang.
NIF har nylig gjennomført en undersøkelse som bekrefter at ingen kritisk og
avgjørende informasjon blir borte fra systemet. Bevegelse i det web-baserte systemet blir registrert, og kan spores.
I fire enkelttilfeller i 2006 har vi oppdaget
problemer med systemet som ikke brukeren har hatt kontroll over. I disse tilfellene
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har feilen blitt rettet umiddelbart og det har
ikke fått konsekvenser for utøveren.
Topputøvernes rettssikkerhet
ivaretas
Dersom topputøvere mener en advarsel
er gitt på feil grunnlag, kan de klage. 6
topputøvere har klaget. Klager behandles
av Påtalenemnda i Antidoping Norge.
Hvis det foreligger tre advarsler i løpet av
18 måneder, foretar Påtalenemnda en
helhetlig vurdering av om det foreligger

et brudd på dopingbestemmelsene og
om topputøveren skal anmeldes til NIFs
uavhengige Domsutvalg. En domsavgjørelse kan innankes for et tilsvarende uavhengig appellutvalg. Ingen uskyldige skal
utestenges fra idretten.
Hva betyr et omfattende antidopingarbeid for norsk idrett?
Vi får spørsmål om hvorfor vi i Norge
skal ta dette så alvorlig når ikke alle andre
gjør det. Er det rettferdig? I Norge har vi

tradisjon for å ta antidopingarbeidet på
alvor. Et omfattende antidopingarbeid har
skånet oss for store dopingskandaler, noe
vi har sett i både kjente idretter og
idrettsnasjoner. Er det rettferdig at skandalene ikke har rammet oss? Nettopp
fordi vi har satset på antidoping har vi
kanskje vært forskånet? Men heller ikke
de laurbærene er det lov å hvile på. Da
kan juksemakerne få et pusterom de ikke
fortjener. Det er de rene som fortjener
retten til å vinne!

Faglighet i fellesskap
Årets vinterseminar ble i år arrangert
på Storefjell Høyfjellshotell. Tidligere
år har dette vært et arrangement i
regi av FFI, men i år hadde FFI slått
seg sammen med Privatpraktiserende
fysioterapeuters gruppe PFG og NFF´s
faggruppe for manuellterapi FFMT til
et større seminar under banneret
”Faglighet i fellesskap”.
Det faglige programmet var som
vanlig sterkt, med navn som Louis
Gifford og Susan Mercer blant foredragsholderne. For de som ikke kjenner til disse, har Luis Gifford fordypet
seg innen kliniske smertetilstander,
inkludert smerte og stressbiologi, vevs
patologi og tilheling samt smertepsykologi. Han holdt flere inspirerende forelesninger som blant annet omfattet
kroniske smerte og tilnærming til pasienter med kroniske smerter. Jeg tror de
fleste fikk med seg ny kunnskap og nye
ideer til bruk i egen praksis fra disse
sesjonene. Susan Mercer arbeider med
forskning relatert til klinisk anatomi av
muskel og skjelettsystemet, og spesielt
relatert til undersøkelse og behandling
av ryggsmerter. Hun har gjort mye viktig arbeid innen morfologien av intraartikulære strukturer og av den fasikulære muskulære arkitekturen. Under
forelesningene denne gangen kastet
hun nytt lys på M. Transversus abdominis og den kanskje noe overdrevene
rollen den har fått i forbindelse med

IDRETTSMEDISIN 1•2007

Utstillingsområdet på Storefjell.

stabiliserings trening for ryggpasienter.
Hun snakket også om diagnostisering
av triggerpunkter og stilte spørsmål
ved om vi faktisk diagnostisere det vi
tror vi gjør, og om morfologien av intervertebral disker. Av andre foredragsholdere var bl.a. Kari Bø, Silje Åslid, Ragnhild Karlsen og Kjartan Vårbakken.
Det var et noe høyere alders snitt en
det har vært tidligere år, men det så på
ingen måte til å sette noe stopper for
det sosiale. Ved å slå sammen de tre
forbundene blir det både flere deltagere og kanskje mulighet for flere foredragsholdere med høy standard. Jeg
tror i alle fall at alle de drøyt 130 deltagerne satt igjen med både en god
porsjon ny faglig kunnskap og gode
minner fra denne helga.

Foreleser Louis Gifford.
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REFERAT GENERALFORSAMLING
HAMAR 2.-5.nov.06

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING

I NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING 2006

Idrettsmedisinsk
HØSTKONGRESS

Sted: Scandic hotell Hamar – Tid: Lørdag 4. november 2006 kl. 1545-17.00
Saksliste:
1. Åpning ved leder Jon Olav Drogset.

2. Valg av dirigent.
Torbjørn Grøntvedt velges ved akklamasjon.

3. Styrets årsberetning (vedlegg 1).
Denne leses opp av leder og godkjennes.
Agnar Tegnander viser og forklarer om bakgrunn for den nye hjemmesiden og hvordan siden fungerer. Samtidig informeres
det noe om videre framdrift og målsetninger. Applaus til Agnar for en viktig og meget solid jobb.

4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett ved Knut Fjeldsgaard (vedl.2).
Kasserer redegjør for økonomien. Inntekter på 359 027 kr, mindre inntekter fra idrettsskadeboka og halvparten går ut til forfatterne. Utgiftene til styremøter er øket da vi ikke lenger sponses av Nycomed. Doble utgifter til Scandinavian Foundation
da vi ikke fikk krav i 2005. Totale utgifter på 488 658 kr. Underskudd 129 630 kr. Eiendeler 816 106. Fallende fra 945 737 kr
i 2005. Revisor godkjenner regnskapet med kun 3 kommentarer vedr. bilag. Regnskap og revisjonsberetning godkjennes av
generalforsamlingen. Budsjett foreligger ikke. Økonomien diskuteres. Forslag om å rasjonalisere kongressarrangementet med
mulighet for å bedre inntjeningen diskuteres også. Leder refererer til styrets forslag om å bedre økonomien og dette aksepteres av styret. Dette innbefatter økning av kontingenten og øket andel av overskuddet fra Kongressene til foreningene
(35%). Anders Walløe foreslår at styret utreder muligheten for at foreningene slår seg sammen. Kursene, kongressen eller
autorisasjonen er ikke godkjent eller støttet av Legeforeningen så en sammenslåing vil ikke ha betydning for denne delen av
foreningens arbeid. Det fremkommer motforestillinger med tanke på faren for et frafall blant leger i forening.
Generalforsamlingen anbefaler styret å vurdere konsekvensene av en eventuell sammenslåing, men anbefaler ikke at dette
avgjøres i 2007.

5. Fastsettelse av medlemskontingent.
Kontingent økes til 600 kr ved akklamasjon.

6. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin ved redaktør Erik Iversen.
Tidsskriftet har problemer med å få inn stoff. Redaktør har tatt kontakt med Svensk Idrottsmedisin, NIH, Mastergradsstudie
for å øke tilgangen av artikler. Leger bidrar noe lite med stoff. Forslag om å involvere OSTRC og NAR. Alle oppfordres til å
bidra med stoff og spesielt oppfordres personer i vitenskaplige stillinger til å bidra.
Ove informerer om økonomien. Likviditeten er svakere, mest pga momsinnbetaling for årene 2002 - 2004 og lavere
annonseinngang. Forslag om å gi jobben mot annonsører til Henrik Døvre, mot samme betingelser som tidligere.
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Lederne utarbeider kontrakter på vene av styrene. Det fremlegges et budsjett for 2007 som er i driftsmessig balanse.
NIM får fast 20 000 kr fra kongressarrangørene, og overføringene til tidsskriftet økes fra 50 til 60 kr årlig. Disse grepene vil
trolig være tilstrekkelig til å sikre økonomien for NIM. Eksterne abonnenter bør betale mer enn 160 kr og denne summen
settes opptil 300 kr. Leger og fysioterapeuter som ikke er medlemmer gis ikke adgang til å abonnere på tidsskriftet, de
anbefales å melde seg inn. Studenter og faglig personell som ikke er medlemmer i en av foreningene er de eneste som kan
abonnere til redusert pris.

7. Årsberetning Forskningsfondet ved Fredrik Bendiksen (vedlegg 3).
Regnskapet framlegges og fondet har et underskudd for regnskapsåret 2005 på drøyt 10000 kr. Fondet har en egenkapital
på ca. 1 197198 kr. Regnskapet er godkjent av registrert revisor. 106000 var disponible for prosjektmidler. Tildeling til Asbjørn
Aarøen og Hilde Fredriksen. Det anbefales at lovene endres slik at også en medlem av FFI kan velges som leder i fondet.
Regnskap og lovendringsforslag vedtas.

8. Årsberetning lokalfora.
Ingen

9. Ny nøkkel for fordeling av overskudd fra Høstkongressen.
Leder informerer om bakgrunnen for endring av denne nøkkelen. Overføring til NIM 20000, høstkongress 20000.
Forskningsfodet 30%. Hver av foreningene 35%. Vedtas ved akklamasjon.

10. Æresmedlemsskap.
Lederen foreslår at Generalforsamlingen vedtar at Professor dr.med Lars Engebretsen utnevnes til Æresmedlem av NIMF
for fremragende innsats nasjonalt og internasjonalt. Stor applaus fra Generalforsamlingen. Overrekkelse av æresbevisning
skjer på Kongressbanketten på Hamar.

11. Valg
a. 3 styremedlemmer
b. 1 varamedlem
c. 1 medlem til redaksjonskomiteen for Norsk Idrettsmedisin
d. Varamedlem til forskningsfondets styre
e. Varamedlem til etisk råd
f. Leder NIMFs autorisasjonskomite
Valgkomiteens forslag vedtas ved akklamasjon. (Vedlegg 4).

12. Innkomne forslag.
Norsk Tippings Idrettsmedisinske Pris. Orientering ved Fredrik Bendiksen. Statuttene godkjennes, og det presiseres av generalforsamlingen at prisen skal gå til en lege da det er behov for stimulering av leger innen idrettsmedisinsk forskning.
Generalforsamlingen takker Norsk Tipping for innsatsen.

Ove Talsnes
sekretær
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IOC Consensus
Statement on Training the Elite Child Athlete
IOC Consensus Statement on Training the Elite Child Athlete
Protecting the health of the athlete is the primary goal of the International Olympic
Committee’s Medical Commission. One of its main objectives is the promotion of safe
practices in the training of the elite child athlete. The elite child athlete is one who has
superior athletic talent, undergoes specialised training, receives expert coaching and is
exposed to early competition. Sport provides a positive environment that may enhance the
physical growth and psychological development of children. This unique athlete population
has distinct social, emotional and physical needs which vary depending on the athlete’s
particular stage of maturation. The elite child athlete requires appropriate training,
coaching and competition that ensure a safe and healthy athletic career and promote
future well-being. This document reviews the scientific basis of sports training in the child,
the special challenges and unique features of training elite children and provides
recommendations to parents, coaches, health care providers, sports governing bodies and
significant other parties.
Scientific Basis of Training the Elite Child Athlete
A erobic and anaerobic fitness and muscle strength increase with age, growth and
maturation. Improvement in these variables is asynchronous. Children experience more
marked improvements in anaerobic and strength performance than in aerobic performance
during pubescence. Boys' aerobic and anaerobic fitness and muscle strength are higher
than those of girls in late pre-pubescence, and the gender difference becomes more
pronounced with advancing maturity. Evidence shows that muscle strength and aerobic
and anaerobic fitness can be further enhanced with appropriately prescribed training.
Regardless of the level of maturity, t
ive responses of boys and girls are similar after
adjusting for initial fitness.
An effective and safe strength training programme incorporates exercises for the major
muscle groups with a balance between agonists and antagonists. The prescription includes
a minimum of two to three sessions per week with three sets, at an intensity of between
50 to 85% of the one maximal repetition (1RM).
An optimal aerobic training programme incorporates continuous and interval exercises
involving large muscle groups. The prescription recommends three to four, 40 to 60minute sessions per week at an intensity of 85 to 90% of maximum hear t rate (HRM).
An appropriate anaerobic training programme incorporates high intensity interval training
of short duration. The prescription includes exercise at an intensity above 90% HRM and of
less than 30 seconds duration to take into account children’s relatively faster recovery
following high intensity exercise.
A comprehensive psychological programme includes the training of psychological skills
such as motivation, self-confidence, emotional control and concentration. The prescription
applies strategies in goal-setting, emotional, cognitive and behavioural control fostering a
positive self-concept in a healthy motivational climate.
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Nutrition provided by a balanced, varied and sustainable diet makes a positive difference in
an elite young athlete's ability to train and compete, and will contribute to optimal lifetime
health. Adequate hydration is essential. Nutrition requirements vary as a function of age,
gender, pubertal status, event, training regime, and the time of the competitive season.
The nutrition prescription includes adequate hydration and individualises total energy,
macro- and micro-nutrient needs and balance.
With advancing levels of maturity and competitiveness, physiological and psychological
training and nutrition should be sport-specific with reference to competitive cycles.
Confidential, periodic and sensitive evaluation of training and nutritional status should
include anthropometric measures, sport-specific analyses and clinical assessment.
Special Issues in the Elite Child Athlete
Physical activity, of which sport is an important component, is essential for healthy growth
and development.
The disparity in the rate of growth between bone and soft tissue places the child athlete at
an enhanced risk of overuse injuries particularly at the apophyses, the articular cartilage
and the physes (growth plates). Prolonged, focal pain may signal damage and must always
be evaluated in a child.
Overtraining or “burnout” is the result of excessive training loads, psychological stress,
poor periodisation or inadequate recovery. It may occur in the elite child athlete when the
limits of optimal adaptation and performance are exceeded. Clearly, excessive pain should
not be a component of the training regimen.
In girls, the pressure to meet unrealistic weight goals often lead s to the spectrum of
disordered eating, including anorexia and/or bulimia nervosa. These disorders may affect
the growth process, influence hormonal function, cause amenorrhoea, low bone mineral
density and other serious illnesses which can be life-threatening.
There are differences in maturation in pubertal children of the same chronological age that
may have unhealthy consequences in sport due to mismatching.
Elite child athletes deserve to train and compete in a suitable environment supported by a
variety of age-appropriate technical and tactical training methods, rules, equipment,
facilities and competitive formats.
Elite child athletes deserve to train and compete in a pleasurable environment, free from
drug misuse and negative adult influences, including harassment and inappropriate
pressure from parents, peers, health care providers, coaches, media, agents and
significant other parties.
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Recommendations for Training the Elite Child Athlete
The recommendations are that:
•

more scientific research be done to better identify the parameters of training the
elite child athlete, which must be communicated effectively to the coach, athlete,
parents, sport governing bodies and the scientific community

•

the International Federations and National Sports Governing Bodies should:
- develop illness and injury surveillance programmes
- monitor the volume and intensity of training and competition regimens
- ensure the quality of coaching and adult leadership
- comply with the World Anti -Doping Code

•

parents/guardians develop a strong support system to ensure a balanced lifestyle
including proper nutrition, adequate sleep, academic development, psychological
well-being and opportunities for socialisation

•

coaches, parents, sports administrators, the media and other significant parties
should limit the amount of training and competitive stress on the elite child athlete.

The entire sports process for the elite child athlete should be pleasurable and fulfilling.

Fysiopartnerprisen 2007
En forskningspris på kr 10 000.
For medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi.
Prisen deles ut på ”Temadager for fysisk aktivitet” som FFI arrangerer i samarbeid med NFF. Seminaret arrangeres i Oslo 21 og 22 juni.
For nærmere informasjon og statutter se www.idrettsfysioterapi.no
Søknad sendes til FFI’s forskningsråd v/ Inger Holm, fysioterapiavdelingen
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 2700 Oslo
Søknadsfrist 20. mai 2007
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Norsk Tippings
idrettsmedisinske pris
Norsk Tipping har i samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) og Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI)
besluttet å dele ut to årlige idrettsmedisinske priser. Kriteriet for å bli vurdert er å ha gjennomført forskningsarbeid av betydning for utvikling innen idrettsmedisin og idrettsfysioterapi.
Bakgrunnen for Norsk Tippings idrettsmedisinske pris er en henvendelse fra NIMF og FFI til Norsk Tipping. De to faggruppene ønsker at prisen skal stimulere til forskning innenfor fagfeltene idrettsmedisin og idrettsfysioterapi, samt øke synligheten til all den gode forskningen som gjøres innenfor feltene. Norsk Tipping er en betydelig samarbeidspartner til norsk idrett
og er glade for å kunne støtte opp om disse prisene. Forskning på skader og skadeforebygging er noe hele samfunnet er
tjent med, og Norsk Tipping ønsker selvsagt å bidra til å øke kunnskapen på dette området.
Prisene er på 20 000 kr, og skal gå til en fysioterapeut og en lege etter søknad. Det er satt ned en egen komité, som skal
vurdere de innsendte forslag.
Prisene vil deles ut på idrettsmedisinsk høstkongress av en representant fra Norsk Tipping og lederne i NIMF og FFI. Norsk
Tipping dekker alle utgifter i forbindelse med reise og opphold for de to prisvinnerne, slik at de kan delta på kongressen,
presentere prosjektene og å motta prisen.
Statutter:

Norsk Tippings Idrettsmedisinske Pris
1. Prisens navn er Norsk Tippings Idrettsmedisinske Pris.
2. Det utdeles to priser á kr. 20.000,- én gang årlig i forbindelse med Idrettsmedisinsk Høstkongress.
3. Prisen tildeles medlemmer av Faggruppen For Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).
4. Det deles ut én pris i hvert av fagområdene idrettsfysioterapi og idrettsmedisin. Prisen utdeles på grunnlag av eget forskningsarbeid av betydning for utviklingen innen disse områdene.
5. FFI og NIMF foretar utlysning av prisen gjennom tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin minst 6 mnd. før høstkongressen.
6. Prisoppgaven utformes som et fullstendig manuskript til et 20 minutter langt foredrag, inkludert de figurer og tabeller prisvinneren vil presentere i foredraget. Besvarelsen skal utformes på norsk og dessuten inneholde fullstendig referanseliste.
7. Vinnerne skal presentere sine arbeider som foredrag under prisutdelingen ved kongressen. En representant fra Norsk
Tipping deler ut prisen sammen med Lederne av NIMF og FFI.
8. Norsk Tipping betaler reise, opphold og kongressavgift under kongressen for de to prisvinnerne som presenterer besvarelsene.
9. Forskningsrådene i NIMF og FFI vurderer de innsendte arbeider og innstiller overfor sine respektive styrer som fatter
vedtak om tildeling av prisen.
10. Dersom det ikke finnes kvalifiserte søkere fra NIMF eller FFI, kan prisen tildeles person eller institusjon som på en helt
spesiell måte har fremmet fagfeltene idrettsfysioterapi/idrettsmedisin i Norge. I disse tilfellene er det styrene i henholdsvis NIMF og FFI som velger prisvinneren.
11. Dersom prisen ikke deles ut, skal pengene overføres til Forskningsfondet.
12. Statuttene kan endres etter avtale mellom styrene i NIMF og FFI i samråd med Norsk Tipping.
13. Etter fem år skal prisens fortsatte berettigelse evalueres av partene i felleskap, og Norsk Tipping har rett til å tre ut av
samarbeidet.
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BOKANMELDELSE

To praktiske og gode bøker
om rygg- og magetrening
Skrevet av:
Kjersti Storheim, Fysioterapeut, dr.scient
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Ullevål US og NIMI.

Bråten M, Engell H, Fredriksen H,
Lilleheim M.
Buk- og ryggtrening:
prester bedre, hold deg skadefri.
Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2006.
94 sider, pris NOK 220,ISBN: 978-82-05-35548-4

Jaquesson K
10 minutter til en sterkere rygg
og (litt) flatere mage.
Cappelens Forlag AS, Oslo, 2007.
120 sider, pris NOK 299,ISBN: 978-82-02-26922-7
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I løpet av de siste månedene har det
vært utgitt to bøker om rygg- og magetrening, den ene av treningsspesialister
tilknyttet Olympiatoppen, den andre av
trimdronningen Kari Jaquesson. Som
både tittel og forfattere tilsier henvender
de seg til ulikt publikum. På den annen
side er dette to bøker som kan utfylle
hverandre med tanke på det klientellet
lesere av Norsk Idrettsmedisin har på sin
kundeliste.
Boken fra Olympiatoppen henvender
seg først og fremst til utøvere på et høyt
prestasjonsnivå og trenere og medisinsk
støtteapparat rundt disse. Det teoretiske
rasjonale for bokens innhold baserer seg
dels på forskning, dels på erfaring hos
instruktører og fysioterapeuter ved
Olympiatoppen. Et gjennomgående fokus
er betydningen av sterk og velkoordinert
muskulatur i kroppens senter for best
mulig overføring av krefter under idrettslig aktivitet. For utøveren med ryggsmerter trekkes senere års basalforskning på
”kjernemuskulaturen” (indre/leddnær
buk- og ryggmuskulatur) frem. Studier
tyder på at trening av dypereliggende
buk- og ryggmuskulatur er et moment å
ta med i rehabiliteringen etter en ryggepisode, men bokens overskrift som både
lover bedre prestasjon og en skadefri tilværelse ved denne type trening er per i
dag ikke dokumentert.
Ser man bort fra dette er boken en
flott inspirasjonskilde for trening av bukog ryggmuskulatur med mange kreative
og utfordrende øvelser satt inn i en
funksjonell / idrettslig sammenheng. Den
er bygget opp med progresjon boken

igjennom og innenfor hvert kapittel
med henholdsvis øvelser for bevisstgjøring, stabiliserende øvelser i Terapimaster, øvelser på gulvet og øvelser
med medisinball. Avslutningsvis et kapittel med ekstremøvelser for de aller
råeste! Boken er rikt illustrert med ledsagende tekst som forklarer alle
øvelsene. I tillegg finnes flere ferdige treningsforslag innenfor hver øvelseskategori, oversiktlig satt opp i tabeller med
dosering og progresjon.
Kari Jaquessons presenterer ulike 10minutters programmer for styrke av
mage- og rygg, alle gjort hjemme på
stuegulvet. Både tidsbruk og setting
burde gjøre det mulig for selv den
travleste å gjennomføre dette. Bokens
teorigrunnlag er ikke definert, men med
unntak av noen utsagn om årsak og
virkning som vi alle liker å tro stemmer
men som ikke er dokumentert, avspeiler boken en sunn og tidsriktig holdning
til trening, også når ryggen er vond. Fem
ferdige 10-minutters programmer med
henholdsvis basale matteøvelser, vekter,
ball og strikk, Yoga, core og Pilates, og til
slutt stretch og bevegelighetstrening er
også i denne boken inspirerende presentert og med gode bildeforklaringer.
Innimellom er boken krydret med tankevekkende livsstils- og kostholdsinnspill. Alt i alt en god basic bok for folk
flest.
Konklusjonen etter å ha gjennomgått
disse to bøkene er at de begge trygt kan
anbefales, både som øvelsesbank for å få
nye ideer i egen praksis, men også til
egentrening for utøvere og pasienter.
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Hovedsamarbeidspartner:

DOMUS ATHLETICA, OSLO

21.–22. juni 2007

Temadager: Fysisk aktivitet
Vi gjentar fjorårets suksess!

NFF i samarbeid med NFFs
faggruppe for idrettsfysioterapi.

Program og påmelding:
www.fysio.no/fysiskaktivitet

Smakebiter fra programmet:

Teoretiske forelesninger:
• Hvordan få ﬂere til å bli fysisk aktive? - Teoretiske modeller og
praktiske erfaringer med Yngvar Ommundsen
• Er det forskningsbasert støtte for Pilates, yoga, mensendieck og
feldenkreis i behandling av korsryggproblemer med Kjersti Storheim
• Fysisk trening som behandling ved kreftsykdommer
- mulige virkningsmekanismer med Lene Thorsen
• Fysisk aktivitet og psykisk helse med Toril Moe

www.saturn.no

Praktiske timer:
• BOSU for idrettslag med Camilla Finckenhagen
• Eksentrisk trening som behandling av pasienter med patellar
tendinopati (hopperkne) med Bjørn Fossan
• Styrketrening «for å bli sterkere» med Tiina Toikka
• Instruksjonsteknikk workshop med Heidi og Tiina
• Aktiv rehabilitering av skulderpasienter med Hilde Fredriksen
• Friskvern 1 med Berthe A. Braaen
Friskvern 2 med Heidi B Fure

4 nye legemidler på dopinglista!
Tre nye testosteronpreparater er lagt til dopinglista: Intrinsa,
Livensa og Tostran. I tillegg er det sterkt smertestillende depotplasteret Matrifen lagt til lista.
Intrinsa og Livensa er begge er depotplaster (300 mikrogram testosteron/24 timer) til bruk i behandling av nedsatt seksuell
lyst hos kvinner som har fått utført kirurgisk fjerning av eggstokker og livmor (kirurgisk indusert menopause), som samtidig får
østrogen. Depotplasterne inneholder det forbudte stoffet testosteron som hører til dopinggruppe S1. Anabole stoffer.
Tostran benyttes som testosteronerstatning ved behandling av mannlig hypogonadisme når testosteronmangel er påvist ved
kliniske funn og laboratorieanalyser. Også dette preparatet inneholder testosteron.
Mannlig hypogonadisme er en klinisk tilstand som karakteriseres av lavt testosteronnivå i kombinasjon med en rekke ulike symptomer og tegn som redusert libido og vitalitet, redusert muskelmasse, økt fettmasse og depresjon.
Alle disse tre preparatene har markedsføringstillatelse i Norge, men foreløpig er ingen aktivt markedsført. De forventes å være
på markedet relativt snart.
Matrifen er et depotplaster til bruk ved sterke, kroniske smerter som bare kan behandles adekvat med sterke smertestillende midler i morfingruppen (opioide analgetika). Plasteret inneholder det forbudte stoffet fentanyl, som hører til dopinggruppe S7. Narkotiske stoffer.
Preparatet er i salg i Norge.
Antidoping Norge oppdaterer kontinuerlig en liste over legemidler som inneholder stoffer på dopinglista og som selges i
Norge. Du finner denne legemiddellista under dopinglista på www.antidoping.no.

1st Arctic Circle Shoulder Conference
Bodø 20th - 22nd June 2007
www.nordlandssykehuset.no/shoulder
Ortopedisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø,
arrangerer en internasjonal skulderkonferanse 20.-22. juni 2007
Tema for konferansen er skulderproteser, proksimal humerusfraktur,
skulderinstabilitet og rotatorcuffskader.
Kjente foredragsholdere fra inn- og utland vil veksle mellom
forelesninger og workshops.
Velkommen til havørnbyen og flybyen Bodø
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Lokalforeningene
Det utføres viktig idrettsmedisinsk arbeid rundt om i lokalforeningene.
Noen er aktive og arrangerer kurs / kveldsmøter og styremøter.
Andre ligger nede, mens noen er på gang til å starte opp.
Ta kontakt med det lokale styret hvis du ønsker.
Oslo og Akershus
Celine Tryggestad
Østerås Fysioterapi- og Treningssenter,
Otto Rugesvei 80, 1361 Østerås
Mob: 48208086
E-post: celinetr@start.no

Mjøsegnen
Trøndelag
Halvor Bævre, leder
Rune Skjesol, leder
Kraby, 2850 Lena
Hjalmar Johansens vei 9, 7020 Trondheim
Tlf.: 61 15 73 09 (a). 61 16 35 25 (p) Tlf.: 73 52 48 70. Mob: 90 75 84 70
Mob: 91 54 62 99
E-post: rskjesol@online.no
E-post: habae@online.no

Hordaland
Frode Arnøy
Birkebeiner Fysioterapi
Nye Sandviksvei 15, 5003 Bergen
Tlf.: 55 31 67 56
E-post: farnoy@broadpark.no

Nord-Norge
Leif Røssås, leder
Pb. 2034, 9497 Harstad
Tlf.: 77 00 09 00. Mob: 9168 98 46
E-post: leif.rossas@sorsia.nhn.no

Østfold
Tommy Vidar Aasli, leder
Fabelfaret 6, 1718 Greåker
Tlf.: 69 14 48 40 (a).
Mob: 91 17 57 50
E-post: tommy@tindlund.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 31.

Norsk Idrettsmedisin på internett
Norsk Idrettsmedisin finner du på Faggruppen for idrettsfysioterapi sin hjemmeside:

www.idrettsfysioterapi.no
Ved å gå inn på FFIs hjemmeside og klikke på
"Tidsskriftet", vil du få tilgang til Norsk Idrettsmedisin i fulltekst med aktuelle artikler og referanser publisert i tidsskriftet fra nummer 2 2002.
Tidsskriftets side inneholder informasjon om tidsskriftet, abonnement, adresse til foreningene for
innmelding og adresseforandring, annonsering og
manuskriptveiledning.
FFIs side inneholder for øvrig oppdatert informasjon
om kurs/seminar og faglige artikler knyttet til forestående seminar og aktuelle temaer. I tillegg vil det
være mulig for brukerne å foreta gode faglige søk
direkte via forskjellige databaser og finne linker til
aktuelle tidsskrifter og institusjoner/organisasjoner.

Klikk deg inn på siden og se mulighetene!
IDRETTSMEDISIN 1•2007
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Manuskriptveiledning
Manuskript sendes per e-post til erik.iversen@bredband.no
eller på en diskett/CD-ROM sammen med en utskrift av
den aktuelle teksten til: Erik Iversen, Prof Lochmannsgt. 2,
0559 OSLO.

8. Redaksjonen ønsker gjerne et bilde av forfatteren
sammen med artikkelen, og det bees derfor om at det
legges ved et portrettfoto.

Disposisjon

• Arkiveres helst i Word. Det skrives ut en utskrift på
hvitt papir:
• med markering av avsnitt, overskrifter, kursiv og fet skrift
• skrifttype Times New Roman (best), skriftstørrelse 12 pkt.
Utskriftene påføres fil-navnet fra disketten.

Artikler kan oppbygges etter følgende disposisjon:
1. Artikkelens tittel, eventuelt med en undertittel.
2. Forfatteren(e)s, stilling/utdannelsesprofesjon og
arbeidssted.
3. Navn, adresse, telefon, faks og e-postadresse på
forfatteren som er ansvarlig for artikkelen og korrespondansen vedrørende denne.
4. Kortfattet sammendrag av artikkelens eller undersøkelsens innhold. I forbindelse med undersøkelser
beskrives formål, metode og hovedresultater.
Maksimum 150 ord.
5. Selve artikkelen, med Introduksjon, Materiale og
metode, Resultater, Diskusjon, Perspektiver, Takksigelser
(evt.), Referanser, Tabeller og Figurer.
6. Evt. samarbeidspartnere anerkjennes gjennom
påskjønnelse til slutt i artikkelen.
7. Referanser skrives opp i en liste og nummereres.
I teksten henviser man med referansenummeret i parentes. Som hovedregel bør det ikke være med mer enn 20
referanser. Ønsker man å ha med mange referanser, så
legges disse ut på tidsskriftets nettside. I referanselisten
skrives forfattere med etternavn og initialer for fornavn,
hele tittelen, tidsskriftets navn som forkortet i Index
Medicus, år, volum, nummer i utgivelses år og sidetall.

Tekst

Illustrasjoner (fotos, figurer og tabeller)
• Sendes inn på eget ark eller i egen fil,
foto helst i jgp-format.
• Alt merkes på baksiden med artikkelens tittel
og forfatter samt figurnummer.
• Fotografier lages i papirkopi eller som dias.
• Illustrasjoner lages i overstørrelse,
imidlertid maksimum A4.
I artikkelteksten angis figurnummeret der plasseringen vil
være mest relevant.

Lengde
Artikkelen bør være på 1000-3000 ord - tilsvarer 1-5 sider i
tidsskriftet. I Word tilsvarer dette 2-8 sider (skrifttype Times
New Roman, skriftstørrelse 12 pkt, enkel linjeavstand). Evt.
illustrasjoner kommer i tillegg til tekst (1/4-1 side).

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.

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. 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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Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmedisin, er nå inne i sitt 21. 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:
DØVRE EVENT & MARKETING AS, PB 474 Sentrum, 4002 Stavanger.
Kontaktperson Henrik Døvre, tlf. 51550940, fax. 51550947, mobil 90593275,
e-post: kongress@online.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.

ANNONSEPRISER 2007
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 2007
Utgave Matr.frist Utgivelse
Nr. 2
01.05.07 15.06.07
Nr. 3
01.09.07 15.10.07
Nr. 4
01.11.07 15.12.07

Innmelding
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................
Adresse:.........................................................................................
Postnr. og postadresse: .........................................................
Student:..........................................................................................
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:
NIMF v/Marianne Olsen
Pb. 112, 1401 Ski
mols@nycomed.com

Debatt
Her kommer Norsk Idrettsmedisins debattforum. Vi har en gruppe fagmedarbeidere og andre som bidrar med artikler og stoff
til bladet. Vi vet imidlertid at engasjementet hos idrettsfysioterapeuter og idrettsmedisinere er stort, og vi ønsker å høre mer
fra flere av dere. Her kan du lufte meninger, kommentere artikler eller innlegg, og ellers diskutere det du måtte ønske.
Innleggene må ikke være mer enn 500 ord eller 3000 tegn. Bruk ikke forkortelser som går utover ortografiske og grammatikalske.
Frist for innsendelse til neste nummer er 1. mai.

IDRETTSMEDISIN 1•2007
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Vi har i år lykkes med å få noen av
verdens fremste eksperter sammen med våre egne eksperter
innen idrettsmedisin til å komme
til Oslo for å bidra med å gjøre
høstkongressen bedre – bedre
enn noen gang. I tillegg til foredrag og praktisk rettede workshops settes det av tid til å diskutere praksis opp mot eksisterende
forsknings kunnskap og kunnskap
fra eksperter fra inn- og utland.
Sett av andre helgen i november
slik at du blant annet kan høre på
følgende internasjonale forelesere:

STEVEN BLAIR
MIKE HURLEY
STEVEN LINTON
KLAUS BAK
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KONGRESS KALENDER
APRIL
19 – 21:

Uppsala, vårmøte – Svensk Idrettsmedisinsk
kongress.Tema: Barn og idrett.
Informasjon: imf2007.se

MAI
7 – 9:

Aalborg, Danmark. IASP research symposium:
Fundamentals of musculoskeletal pain.
For informasjon: http://www.smi.hst.aau.dk

8 – 9:

Oslo. Nasjonal helseplan konferanse
Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.

13 – 19:

Aviemore,Scotland. Forskningssymposium
skiskader. Informasjon:http://www.isss2007.com/

27 – 31:

Firenze,Italia. ISAKOS 2007.
Informasjon og påmelding: http://www.isakos.com/

30 – 2:

New Orelans, USA. ACSM 54th annual meeting.
Informasjon og påmelding:http://www.acsm.org/

4 – 7:

Lausanne, Sveits. Sport Management Seminar
for Women.
www.aists.org/women.htm

25 – 27:

Stockholm, Sverige. 2nd international conference
on cervicogenic headache and whiplash.

JULI
29 – 1:

SEPTEMBER
4 – 8:

Bosön, Sverige. Trinn 3 idrettsmedisin, klinisk
fordypningskurs for leger.
Info: Svensk Idrottsmedicinsk Förening,
e-mail: kansli@svenskidrottsmedicin.se

OKTOBER
4 – 6:

JUNI
2 – 5:

Istanbul. World Spine IV Interdisciplinary
Congress on Spine Care.
http://www.worldspine.org/ws4.cfm

Vancouver, Canada. Word Confederation for
Physical Therapy, WCPT.
Informasjon: http://www.wcpt.org/congress/

Palma, Mallorca. The IX International Forum
on Primary Care Research on Low Back Pain.
Info: http://www.lbpforum.org/
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Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre. Tips oss om kongresser og seminar som kan være
av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan planlegge sin deltakelse i god tid.
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Vi ønsker alle en skadefri vinter!

Returadresse:
NIMF
Postboks 112
1401 Ski

