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a har høsten meldt sin ankomst, og med det begynner også høstens
store idrettsmedisinske begivenhet å nærme seg. Idrettsmedisinsk
høstkongress arrangeres i år i Oslo på Holmenkollen Park Hotell.
Årets kongress er vinklet litt mot utfordringene vi står ovenfor med hensyn til
helse- og livsstilsproblemer i tillegg til de tradisjonelle idrettsmedisinske problemstillingene. Som vanlig presenterer vi i dette nummeret abstractene til de
frie foredragene på kongressen. For dere som ennå ikke har meldt dere på, kan
dette fortsatt gjøres på http://www.idrettsmedisinsk-kongress2007.no.
Tendinopatier og tendinoser er tilstander som vi ser hyppig i klinisk praksis.
Agnar Tegnander gir oss i dette nummeret en god oversikt over patologi, diagnostikk og behandlingsformer for disse lidelsene. I tillegg har han laget en praktisk guide for hvordan disse kan behandles konservativt. Ungdoms OL eller
EYOF som det kalles internasjonalt er et ungdomsarrangement som ikke alle
kjenner til. Årets sommer EYOF gikk i år i Beograd i Serbia og viste seg å bli en
varm opplevelse. Resultatene og opplevelsene var det imidlertid ingen ting å si
på. Guro Lium, Chef de Mission, har skrevet et sammendrag fra begivenhetene
der. I tillegg har vi som vanlig oppdateringer fra Antidoping Norge, årsrapporter
og annen viktig informasjon.
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God høst

Erik Iversen
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elkommen til Idrettsmedisinsk Høstkongress
i Oslo. Vi vet at arrangementskomiteen
med Terje Halvorsen i spissen har lagt ned
et omfattende arbeid for at kongressen skal få et
så godt faglig og sosialt program som mulig.
Mange i komiteen har erfaring fra tidligere konNORSK IDRETTSgresser i Oslo. Jeg er derfor trygg på at dette
MEDISINSK FORENING
igjen vil gå svært bra.
Det har i det siste vært mye fokus på barn,
ungdom og fedme. Fedmeproblemet øker stadig
Jon Olav Drogset
i befolkningen, og flere barn og unge velger dataleder NIMF
spill og såpeoperaer fremfor fysisk aktivitet. Jeg
tror heldagsskolen er en av veiene å gå for å få
bukt på fedmeproblemet. Jeg mener at skolen bør beholde ansvaret for elevene frem til klokken 17.
Der kan man ha ulike tilbud innen sport og andre aktiviteter, som sjakk eller gitarkurs. Mange barn er
overlatt til seg selv og henger på kjøpesentrene mellom klokken 14 og 17, og da spiser de gjerne
usunn mat. Når foreldrene kommer hjem til middag pirker bare barna i maten. I det moderne Norge,
ofte med begge foreldre i fulltidsjobb, blir familielivet preget av stress rundt treninger, aktiviteter og
mange meningsløse dugnader på kveldstid. Hvis trening og andre aktiviteter legges til skoletid, blir familiens tid sammen roligere. Lærere med bakgrunn fra for eksempel Idrettshøgskolen sikrer kvaliteten
på opplegget, men samtidig ser jeg for meg at frivillige krefter også kan settes inn. Det hele vil koste
penger, men Norge er et rikt land og jeg mener vi ikke har råd til å la være. Idrettslagene og foreldrene gjør en utmerket jobb på frivillig basis, men det er en kjensgjerning at idretten kan være for dårlige til å nå barn som er utsatt for fedmeproblemet. Et samarbeid mellom skole og idrett ville vært
helt ideelt. Skolen kan være en tryggere arena hvor barn på en god måte kan møte idretten.
Uansett hva den enkelte av oss skulle mene om disse forslagene, er det viktig at vi og våre foreninger er spydspisser i arbeidet med å øke mengden av fysisk aktivitet blant barn og unge.
La oss møtes i Oslo og fortsette de gode diskusjonene. Meld dere på og vær med på å gjøre
Idrettsmedisinsk Høstkongress 2007 til en av de store gjennom tidene.
Marianne Olsen har sluttet i legemiddelindustrien og er tilbake som sekretær i foreningen. Vi ønsker
henne velkommen tilbake.
Da jeg går av som leder i NIMF under Høstkongressen i Oslo er dette min siste leder i NIM. Jeg
vil benytte anledningen til å takke alle våre nesten 500 medlemmer for fire spennende år i ledertrøya.
Vi har satt i drift en hjemmeside som er god og interaktiv (idrettsmedisin.org). Vi har utviklet de obligatoriske kursene i Oslo og reetablert tilbudet på Oppdal. Vi har hatt flere saker hvor våre medlemmer har følt seg forulempet av idrettslag og trenere og forsøkt å behandle disse på best mulig måte.
Jeg ønsker også å takke for det gode samarbeidet vi har hatt og har med FFI. Dette er en tverrfagelighet som er eksemplarisk. Takk også til Bjørn Fossan for alt du har gjort for å bedre dette samarbeidet ytterligere, og for at du er den du er.

V

et er med stor grad av vemod jeg nå sitter og skriver min siste lederartikkel i
NIM. Etter fire år som leder av FFI føles
det riktig å gi fra seg vervet. For meg personlig har
ledertiden vært en meget lærerik tid, preget
NFFs
FAGGRUPPE FOR
av samarbeid i forskjellige sammenhenger og på
IDRETTSFYSIOTERAPI
forskjellige nivåer. Jeg har fått godt innblikk i
Norsk Fysioterapeutforbund som organisasjon og
gjennom samarbeidet med sekretariat og politisk
ledelse blitt kjent med mange dyktige medarbeiBjørn Fossan
dere. Likeledes har jeg erfart at samarbeid med
leder FFI
andre faggrupper og avdelinger også har gjort det
enklere for FFI å få gjennomslag for egne saker i
NFF. Dette arbeidet er nå formelt etablert gjennom Forum for fag- og interessegrupper. Likeledes har
FFI i hele perioden hatt et nært og godt samarbeid med hovedsamarbeidspartneren NIMF. Og dette
unikt gode samarbeidet, som har sin opprinnelse i en felles interesse for idrett, er det viktig at vi stadig opprettholder og videreutvikler. Jeg har også hatt stor glede av samarbeidet med våre mange
utstyrsleverandører og sponsorer, med hovedsponsor Fysiopartner i spissen. Disse har bidratt til FFIs
sunne og gode økonomi. Men nesten like viktig er deres vilje til å stille opp for idrettsfysioterapeuter
med produktinformasjon og kurs, og ikke minst med utlån av utstyr når enkeltmedlemmer eller grupper i forskjellige sammenhenger har hatt behov for det. Noe av det mest overraskende for meg har
vært den utstrakte og gode kontakten jeg føler vi har hatt med dere medlemmer. Dere har informert
oss om nyttige kurs, gode og viktige artikler, flinke forelesere og ikke minst om nye og spennende produkter vi burde sjekke ut. Dette har vært svært nyttig.
Aller mest lærerikt har jeg likevel opplevd det nære og engasjerte arbeidet som har foregått internt
i styret og i samarbeidet med alle FFIs meget aktive komiteer og utvalg. Dere har alle bidratt til høy
måloppnåelse for FFI i siste fireårsperiode og at vi i dag fremdeles fremstår som en meget aktiv og
spennende faggruppe. Selv fikk jeg gå min ”læretid” som styremedlem i to år før jeg overtok ledervervet. Da var på mange måter grunnlaget allerede lagt for mange av de sakene vi i min lederperiode har jobbet med. Men det nåværende styret har i alle fall vist stor gjennomføringsevne med hensyn
til de saker vi har arbeidet med, som for eksempel masterstudiet i idrettsfysioterapi ved NIH, som i
perioden er blitt en realitet. Den største utfordringen i den neste perioden vil nok være å lage seminarer og kurs som igjen skaper engasjement og enda større deltakelse blant medlemmene.
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Så med dette vil jeg takke for meg og sende en spesiell takk til hver og en av dere som har bidratt til at
jeg i ledervervet har hatt en meget spennende, utviklende og ikke minst hyggelig tid!
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Kroniske senesykdommer
Ny viten – nye muligheter
AV AGNAR TEGNANDER

De fleste av oss som har arbeidet med
pasienter med belastningssykdommer i
seneapparatet må vel innrømme at dette
har vært en gruppe som det har vært
vanskelig å gi optimal behandling. Det
være seg om vi har behandlet idrettsutøveren med akillesseneplager eller
Jumper´s knee, eller den yrkesaktive med
tennisalbue eller impingement i skulderen. Pasientene har ofte vært plaget
lenge når de kommer til deg, hatt betydelig nedsatt funksjonsevne, og det har
tatt lang tid å bli bra. De siste 10-15
årene har imidlertid vår kunnskap om
senelidelser endret seg betydelig, noe
som har ført til mer effektive behandlingsmetoder. Det startet bl.a. med ortopeden Mats Åström og patologen Alf
Rausing fra universitetet i Lund, som i en
artikkel fra 1995 beskrev histologiske
funn hos pasienter operert for kroniske
akillesseneplager (1). Funnene var ganske
oppsiktsvekkende da de i 155 biopsier
fra syke sener IKKE kunne finne noen
tegn på betennelsesprodukter. Det de
imidlertid fant var områder med uregelmessig fiberstruktur, økte antall cellekjerner, svakere kollagenfarging og vaskulær
proliferasjon (Fig 1). Dette tolket de som
degenerative forandringer og konkluderte med at det ved kroniske akillesseneplager ikke forelå noen betennelsesreaksjon som tidligere antatt. Ett år senere
publiserte Khan og medarbeidere lignende resultater fra pasienter med
Jumper´s knee (2). Senere er disse strukturforandringene forklart som endringer
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Figur 1. Senevev med endret fiberstruktur og
nedsatt kollagenfarging=Tendinose.

på grunn av manglende tilheling etter
overbelastning, og ikke degenerative forandringer (3). Nærmere undersøkelser
viste også at den manglende kollagenfargingen skyldes overgang fra collagen type
I til collagen type III i disse senene. Disse
forandringene, sammen med innvekst av
kar og andre strukturforandringer i
senen, svekker styrken i senevevet og
gjør den mer utsatt for ytterligere skade.
Ny terminologi
Funnene måtte nødvendigvis også føre til
endringer i terminologien, da den tidligere var basert på antakelsen om at det
forelå en betennelsesreaksjon jfr. tendinitt/peritendinitt. Det ble derfor foreslått
at plager fra senevev skulle benevnes
TENDINOPATI, og verifiserte forandringer som TENDINOSE. Det er i
hovedsak disse benevnelsene en vil møte
når en i dag snakker om kroniske seneplager.

Tendinose
Så hva er da egentlig årsaken til disse forandringene i senevevet, og hvilke mekanismer er det som gir smerte når det
ikke foreligger noen inflammatorisk
respons? En tror i dag at den initiale
patologien starter i tenocyttene på grunn
av overbelastning i senen, og at de andre
strukturforandringene er en konsekvens
av dette (4). På cellenivå er det vist at
tenocyttene påvirkes av mekanisk belastning og tøyninger, og Øystein Lian og
medarbeidere har vist at det i pasienter
med Jumper´s knee foreligger økt apoptose (programmert celledød) (5).
Sammenhengen mellom disse forandringene og overbelastning er ikke vist
direkte, men det er vist at volleyballspillere med Jumper´s knee har bedre
spenst og styrke enn spillere uten plager
(6). I tillegg er prevalensen høyere i idretter med mye hopping (7) og hos utøvere

Figur 2. Microdialyse.
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bekrefte økte smerter ved forskjellige
funksjonstester. Av og til vil en også kunne
palpere en lokal eller generell hevelse av
senen. Hvis en fortsatt er usikker på diagnosen vil MR eller ultralyd kunne gi tilleggsinformasjon.

Figur 3. Smerte.

som trener mye (8). Lian konkluderer
derfor med at det er grunn til å tro at det
er en sammenheng mellom belastningen
på senene og de forandringene en ser
ved tendinose.
Nye teknikker som mikrodialyse (Fig. 2)
har gjort det mulig å undersøke små
molekyler i senevev. En har da påvist høyere konsentrasjoner av neurotransmitteren Glutamat i syke sener (9). Glutamat
er kjent som en potent smertemediator
(Fig. 3) i sentralnervesystemet. I tillegg har
en påvist nervestrukturer i relasjon til
innveksten av nye kar i senen (10). En har
derfor holdepunkter for å kunne hevde
at smertene ved senesykdom er forårsaket av det en benevner en nevrogen
inflammasjon.
I tillegg er det også påvist økt konsentrasjon av laktat i sykt senevev, noe som
kan indikere at hypoksi også er en medvirkende årsak til denne tilstanden. Pufe
og medarbeidere viste at økt belastning
førte til hypoksi og økt forekomst av vascular endothelial growth factor (VEGF) i
senen (11). VEGF stimulerer til karinnvekst, men svekker samtidig de mekaniske egenskapene til vevet.
Diagnostikk
Selv om dette ikke er tema for denne
artikkelen, er en korrekt klinisk diagnose
selvfølgelig fortsatt det viktigste verktøy i
vår daglige omgang med disse pasientene. De oppsøker helsepersonell fordi
de ofte har smerter under eller etter en
aktivitet, som også kan være den utløsende aktiviteten, og smerter ved palpasjon av det aktuelle område. De vil også
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MR og ultralyd
MR vil ofte kunne vise forandringer i
senen som områder med økt signalintensitet, mens ultralyd viser hypoekkoiske
forandringer (mørkere områder i senevevet). Disse forandringen kan imidlertid
også sees hos personer som ikke har
smerter, og må derfor sees i sammenheng med det kliniske bildet (12). MR vil
også kunne avdekke partielle rupturer i
senen eller annen patologi som kanskje
trenger annen behandling enn tendinosen.
I de siste årene har bruken av fargeDoppler og Power Doppler gitt viktig tilleggsinformasjon ved senelidelser. Som
tidligere nevn er inveksten av nye blodkar
(neovaskularisering) et vanlig histologisk
funn ved tendinose. Öhberg og Alfredson påviste disse blodkarene hos pasienter med akillestendinose, men ikke hos
friske kontroller (13). Disse forandringene samsvarer med mer smerter og dårligere funksjon i enkelte undersøkelser
(14), mens andre ikke har påvist det
samme (15). Det har også vært vanskelig
å finne en sammenheng mellom graden
av neovaskularisering og prognose (16).
Neovaskularisering har en også sett i
andre sener med tendinose (Fig. 4).
Tross dette påviste Öhberg og Alfredson tidlig at disse blodkarene forsvant
hos pasienter som ble friske etter et
eksentrisk treningsprogram, mens det var
synlige blodkar hos de som fortsatt
hadde smerter. Dette ble tolket som et
tegn på at blodkarene var patologiske.

Figur 4. Neovaskularisering i proksimale del av
patellarsenen, Jumper´s knee. Se også de hypoekkoiske forandringene.

Behandling
Eksentrisk trening
Denne kunnskapen har også ført til at
behandlingen av disse lidelsene har
endret seg. I 1998 presenterte Alfredson
og medarbeidere resultater etter eksentrisk trening av pasienter med akillestendinose (17). Bakgrunnen for dette
treningsprogrammet var Curwin og
Stanish´s teoretisering over viktigheten
av at eksentrisk trening burde inngå som
en del av rehabiliteringen ved seneskader
(18). De designet derfor et eksentrisk
treningsprogram som Alfredson modifiserte. Pasientene som fikk eksentrisk trening reduserte på 12 uker sin smertescore fra 82 (100 max) til 5, noe som var
en høy-signifikant reduksjon, mens kontrollgruppen som ble operert reduserte
sin smertescore fra 72 til 22 på 24 uker,
noe som også var signifikant. Senere har
en fått lignende resultater ved eksentrisk
trening av Jumper´s knee og ved tennisalbue, selv om resultatene ikke har vært
like overbevisende som ved akillesproblemer.
Et viktig spørsmål har vært hvordan en
skal utføre de eksentriske øvelsene.
Studier til nå har vist at en ser ut til å få
best resultater hvis treningen gjøres med
smertefull belastning, og at en ved trening av Jumper´s knee bruker skråbrett
(19). Også ved eksentrisk trening av tennisalbue har en oppnådd bedre resultater sammenlignet med konsentrisk trening og tøyninger (20, 21). Det eksentriske treningsarbeidet ser ut til å være det
viktigste bidraget i slike treningsprogram,
og det ser ikke ut til at en får en tilleggseffekt av å gjøre andre øvelser i tillegg.
Tvert i mot er det vist at volleyballspillere
som fortsetter med vanlig aktivitet samtidig som de gjør disse øvelsene kommer
litt dårligere ut enn kontrollgruppen som
ikke trente eksentrisk (22). Ut fra dagens
viten har jeg derfor forsøkt å lage et
enkelt forslag til eksentriske treningsprogram for disse tre lidelsene. De presenteres som veiledere til pasienter som skal
instrueres for hjemmetrening og du vil
finne de på en annen side i dette tidsskriftet. I tillegg legges de ut som pdf-filer
på NIMFs hjemmeside idrettsmedisin.org
under fanen ”fagside”.
Sklerosering
I forbindelse med sine banebrytende
arbeider med eksentrisk trening av akillessenen påviste Öhberg, Alfredson og

IDRETTSMEDISIN 3•2007

KRONISKE SENESYKDOMMER
medarbeidere at det ved tendinose i akillessenen forelå nydannelse av blodkar
(neovaskularisering), men ikke i den friske kontralaterale senen (23). De viste
videre at en ved det eksentriske treningsarbeidet klemte av disse karene, og
at alle pasientene som ble friske hadde
fått eliminert neovaskularisering eller
betydelig redusert denne. I gruppen med
persisterende symptomer så en derimot
fortsatt betydelig neovaskularisering hos
alle. De konkluderte da med at neovaskulariseringen spilte en viktig rolle ved
tendinose, og gikk videre med en pilotstudie hvor de ødela disse karene med et
skleroserende middel (24). Middelet virker ved å ødelegge arteriolens intima
med påfølgende trombosering som

resultat uten å destruere omkringliggende vev. De rapporterte symptomfrihet hos 8 av 10 pasienter med denne
metoden, og de fant gjenstående kar kun
hos de pasientene som hadde persisterende symptomer. Senere har de også
presentert en dobbel blind randomisert
studie hvor de fant signifikant forbedring
i behandlingsgruppen sammenlignet med
placebogruppen (25). Senere har Aasne
Hoksrud og medarbeidere ved Senter
for idrettsskadeforskning utført en flott
randomisert studie med sklerosering av
Jumper´s knee mot placebo (26). De
viste en signifikant forbedring av funksjon
og smerte i behandlingsgruppen
sammenlignet med placebo. Det er også
publisert pilotstudier med sklerosering

Figur 5. Sammenligning av konvensjonell farge-Doppler mot BFI ved Jumper´s knee. Her ser en avbilding
før, under og etter sklerosering.
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ved tennisalbue (27) og impingement i
skulder (28) med svært lovende resultater, og det er i dag tillatt å si at en har god
dokumentsjon på at sklerosering er et
behandlingsalternativ som skal vurderes
ved tendinose. I Trondheim har vi utviklet
en ny ultralyd/doppler-metode som vi
har gitt navnet Blood Flow Imaging (BFI).
Med denne metoden får vi framstilt blodkarene tydeligere enn ved konvensjonell
doppler, og kan derfor se blodkar med
mindre diameter og lavere flow uten at
vevsforstyrrelsene blir for dominerende
(Fig. 5). I en pilotstudie som nå skal publiseres ser vi at vi kan få gode resultater
med færre injeksjoner enn hva andre har
publisert. Vi tror dette skyldes at navigeringen av nålen blir mer presis på grunn
av bildeframstillingen.
Operasjon
En rekke forfattere har rapportert resultater etter operativ behandling av de forskjellige tendinosetilstandene. Operasjonsmetodene har variert i stor grad, og kvaliteten på studiene likeså. Et godt eksempel på dette finner vi ved operasjoner av
Jumper´s knee. I 2000 presenterte
Coleman og medarbeidere en artikkel
som demonstrerte viktigheten av god
forskning (29). De gjennomgikk 23 kirurgistudier og gav poeng for hver artikkel
basert på kvalitet. De konkluderte med
at jo høyere kvalitet artiklene representerte, jo lavere var andelen pasienter
som hadde suksess med inngrepet og
vice versa. Ingen hadde publisert level 1
studier før Roald Bahr og medarbeidere
sammenlignet åpen tenotomi med
eksentrisk trening i en randomisert studie (30). De viste signifikant bedring av
funksjon og smerter i begge grupper,
men ingen forskjell gruppene i mellom.
De konkluderte derfor med at eksentrisk
trening hadde like gode resultater som
åpen kirurgi og anbefalte da at alle skal
prøve trening før eventuelt operasjon.
Denne studien undersøker bare en måte
å operere Jumper´s knee på og er selvfølgelig derfor bare representativ for
denne. Imidlertid er det den eneste studien som er av en så høy kvalitet at resultatene må tas på alvor. Andre operasjonsmetoder bør undersøkes på tilsvarende måte. Det er nå flere som har tatt
i bruk den viten som vi har om tendinoser og neovaskularisering og gjør endoskopisk tenotomi. Her fjerner en neovaskulariseringen mekanisk med shavere og
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håper å oppnå bedre resultater enn ved
sklerosering. Vi venter spent på resultatene, og håper at de er designet som randomiserte kontrollerte undersøkelser.
ESWT
Jeg vil også nevne en annen behandlingsmetode som etter hvert er benyttet mye
også her i Norge; Extracorporeal Shock
Wave Treatment (ESWT). Denne virker
ved a sende høy-energi lydbølger eller
akustisk energi inn i bløtvevet. En tror her
at dette initierer mikro-traumer i vevet
som igjen fører til en reparasjonsprosess.
Mange enkeltstudier viser gode resultater
på smerte, men mange av disse preges
dessverre også av dårlig design. I en
Cochrane review slår Buchbinder og
medarbeidere fast at en i dag ikke har
holdepunkter for å si at ESWT er effektiv ved behandling av tennisalbue da studiene som er utført er av for dårlig kvalitet (31). Lignende kritikk gjelder også for
studier på andre sener, bl.a. plantar fascie
tendinose. Så for alle som driver med slik
behandling i Norge er det bare et råd å
komme med; Lag gode studier og dokumenter resultatene deres! Vi andre bør
ikke drive med denne behandlingsformen før effekten er bevist.

6)?? Paoloni og medarbeidere har i flere
studier vist signifikant bedre effekt av treningsterapi ved samtidig bruk av Nitroplaster i to randomiserte studier på akilles (32) og på tennisalbue (33). Ved bruk
av et kvart nitrolaster som tilsvarer
1,2mg/24t viste de en reduksjon av smerte allerede etter to uker i nitrogruppen
ved tennisalbue, og bedret styrke og
arbeid etter 24 uker sammenlignet med
placebogruppen. Begge gruppene hadde
effekt av treningsterapi, men denne var
signifikant bedre i nitrogruppen. Ved akillestrening påviste de også en signifikant
bedring ved samtidig bruk av nitroplaster
mot placebo. 78% ble symptomfrie mot
49% i placebogruppen. Rasjonale bak
dette er at inhibering av nitrogenoksyd
reduserer kollageninnhold, kontraksjon
og syntese av fibroblaster in vitro. I dyrestudier fører inhibering av nitrogenoksydproduksjonen til svekket tykkelse og styrke av sene under tilheling. Paoloni forventen da en bedring av disse prosessene ved tilførsel av nitroplaster, og klarte på en elegant måte å påvise dette.
Husk å informere pasientene om den
hyppigste bivirkningen ved bruk av nitroplaster; hodepine.

Figur 6. Et kvart nitroplaster plasseres over det
smertefulle området.

Nitroglycerin
Hvor mange vet at Nitroglycerin også
kan ha effekt ved senesykdommer (Fig.

Konklusjon
Ny viten har absolutt endret vår måte å
behandle senelidelser på, og resultatene
som rapporteres er etter hvert blitt gode.

Det pågår en massiv forskning på cellemekanismer som i løpet av de nærmeste
årene vil gi oss bedre viten og som igjen vil
åpne nye behandlingsmuligheter. Nylig ble
det i Nature Medicine publisert en artikkel
hvor en har isolert stam-celler fra senevev
som kunne regenerere senelignende vev in
vitro og deretter transplanteres in vivo
(34). Dette åpner helt nye muligheter med
tanke på behandling i framtiden.
Inntil da har vi etter hvert fått flere
gode verktøy i behandlingen av senelidelser. Start med eksentrisk trening hos
alle pasienter med belastningslidelser i
seneapparatet, fortsett eventuelt med
sklerosering før en eventuelt operativ
intervensjon. LYKKE TIL MED BEHANDLINGEN!
Takk til Jonas som stilte som modell for alle
øvelsen på pasientinformasjonene.
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Trening av Akilles
Hensikten er å trene muskulaturen og senen i en
”bremse-bevegelse”, såkalt eksentrisk trening.

1
Gå opp på tå
(løft deg opp
med belastningen
på det friske
benet).

Begge øvelsene (med
strakt og bøyd kne) gjøres
med 15 repetisjoner x 3
serier. Pause på 1-2 minutter mellom hver serie.
Øvelsene skal gjøres med
moderat smerte. De første ukene kan leggen føles
mer smertefull. Øvelsene
skal gjøres 2 ganger om
dagen i 12 uker. Hvis du
kan gjøre øvelsene uten
noen som helst plager
kan du øke belastningen
for eksempel på denne
måten:

2
Senk (det syke)
benet ned og
nedenfor trappetrinnet du står på.

3
Gjør samme
øvelse med
lett bøy i
kneet.

Fysioterapeuten kan også
gi deg flere øvelser.

LYKKE TIL!
Agnar Tegnander ©
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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.
Dette endrer vanlig undersøkelsesgang og gir en ny arbeidsform.
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. delrupturerte
sener.
• Antatt symtomgivende cuffkalk. MR kan være forholdsvis problematisk til avdekking. Rtg. (be gjerne om
et godt outletbilde!) er som oftest meget bra. Ultralyd er den beste metoden til å angi størrelse og lokalisering og hardhetsgrad, - og sees hyppigst i supraspinatus, men ofte også særlig i subscapularis samt i
infraspinatus. Ved særlig bløt kalk 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 kan man evt. forsøke 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. Det mest nyttige u.s. i tidlige impingement- og cufftendinopatistadier er en kombinert klinisk og dynamisk sonografisk u.s. Obs. hyperlaxiteter/instabiliteter av betydning?
2) CUFFRUPTUR. Ultralyd og MR er omtrent likeverdige til avdekking, - hver med sine diverse klare fordeler og
ulemper. Ultralyd egner seg meget godt til å angi anteroposterior lokalisering og utbredelse. Full tykkelse?
Flere sener? Craniell utbredelse, eks. retraksjon til acromionspissen? Sekundære veskeavvik? (bicepsseneskjeden som en i.a. forlengelse, bursaen, i ødelagt senevev) eller corticale tilhørige irregulariteter?
Indikasjon for senesutur? (MR ved større retraksjoner/fettnekrose).
• Vesentlig annen patologi? Indikasjon for annen kirurgi? Indikasjon for acromionreseksjon/debridement?
Vesentlig acromioclavicularleddsmedvirkning?
Høy anteromedial medvirkning,- dvs. subscapularis, rotatorintervallet,
bicepsregionen (bicepsruptur? ustabil biceps?), tilhørige ligamenstrukturer? Div. i.a. avvik av et visst klinisk omfang, eks. større labrumfeil
eller slap-lesjoner?

–
–

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.
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Eksentrisk trening av strekkeapparatet på underarmen (Tennisalbue)
Hensikten er å trene sene/muskel i en ”bremsebevegelse”, såkalt eksentrisk trening.
Øvelsene gjøres med 15 repetisjoner i 3 serier. Pause på 1-2 minutter mellom hver serie. Utføres 2 ganger daglig i 12 uker.
Øvelsene skal gjøres i vanlig tempo og MED moderate smerter. Når det ikke lengre gjør vondt skal du øke belastningen med
for eksempel tyngre vekter. Fysioterapeuten kan også gi deg andre øvelser, men denne er viktigst.

1. Hvil albue og underarm på et bord
med håndledd og hånd utenfor kanten
på bordet. Albuen skal være bøyd ca
90 grader. Start med håndleddet i full
strekk (dvs bøyd oppover).

2. Bøy håndleddet nedover i en jevn
bevegelse. Start på nytt i utgangsposisjonen og gjør det antall repitisjoner
som beskrevet over.

3. Øk vekten når øvelsene ikke er
smertefulle.

LYKKE TIL! Agnar Tegnander ©
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EYOF sommer 2007
Hot, Hot, Hot!
Både de norske utøverne og trenerne som deltok i sommerens European Youth Olympic Festival
(EYOF/Ungdoms-OL) i Beograd hadde det hett!

GURO LIUM
OLYMPIATOPPEN

Den 9. sommerutgaven av Ungdoms-OL
ble arrangert i Beograd, Serbia, i perioden 22.-27.juli. Norge stilte med en
tropp på 35 utøvere, i idrettene svømming (1jente), judo (2j/3g), friidrett
(9j/6g) og håndball J16 (LK90). Olympiatoppens hovedmål med deltakelse i
Ungdoms-OL er først og fremst å bidra
til læring og viktig erfaring for senere
utfordringer som vil møte utøverne i
internasjonale mesterskap. Olympiatoppen oppfordrer de unge utøverne til
å ha langsiktige mål, hvor mestring og
utvikling vektlegges. Vi håper ”3 : 1”begrepet til idrettspsykolog Frank
Abrahamsen følger utøverne i videre
karriere: ”Etter trening og konkurranse,
velg deg ut tre ting du syntes du mestret
bra og én ting du ønsker å forbedre”
(fritt etter Frank Abrahamsen).
I Beograd ble vi møtt av en hetebølge
og en gradestokk som viste godt over 40
grader.Til tross for små rom (vi hadde for
det meste dobbelt eller trippelrom) og
ingen air-condition var det rimelig varmt
også inne på rommene. Utfordring i forhold til varme var imidlertid ett av temaene som hadde vært opp på siste precamp, og det var tydelig å se at utøverne
hadde tatt med seg ett og annet tips og
viste ingen tegn til verken utmattelse
eller dehydrering.
Olympic Village la på et studentområde. Fire store studentbolig-blokker fun-
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Fra åpningsseremonien.

gerte som innkvartering. Inne på området var det en selvbetjeningsrestaurant
for frokost, lunsj og middag. Ute på fellesarealene var det tilrettelagt med scene
med musikk/konserter/karaoke, fun &
games telt, kaféer og flere andre populære møtesteder. Lyshårede norske jenter
har vært tatt godt i mot her nede – og
det er heller ikke fritt for at det er flere
andre nasjoner som har fått beundrende
blikk fra så vel norske jenter som gutter!
Alle utøverne fikk minst en dag på seg
før de var i full aksjon. Enkelte utøvere
startet ikke konkurranse før et par til

flere dager ut i uka, og fikk med det
bedre muligheter for akklimatisering. Med
tanke på den ekstreme varmen (enkelte
dager over 45 grader), er det verdt å
påpeke at det ikke var én utøver som
klagde over varmen dersom resultater
ikke innfridde – ingen klagde!
Håndballjentene kom godt i gang i sin
første kamp mot Østerrike. Seier 37-19.
Jentene åpnet litt forsiktig, og bommet litt
på sine første trekk og skuddforsøk, men
etter ca 10 min spill løsnet det. Trenerteamet Tom Morten Svendsen og Valery
Putans lot alle jentene slippe til. Jentene
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Det ble sølv til de norske jentene.

var godt fornøyd med å komme i gang
med konkurranser og fikk senket skuldrene et par hakk. I andre kamp ventet
noen kjemper fra Russland, og vi var forberedt på en tøff og jevn kamp. Norge lå
bak i hele første omgang, men i andre
startet jentene mye bedre. De hentet
opp 6 mål, og herfra og inn var det en
skikkelig god, tett og spennende håndballkamp, hvor lagene vekslet på hvem
som ledet med 1-2 mål. Flere unødvendige ”feil” av jentene i sluttminuttene, og
et dommerpar som nok dømte i Russlands favør bidro til at det ble et knepent
tap 22-23 .
Det var et revansjesugent norsk lag
som møtte Nederland. For direkte avansement var vi nødt til å vinne. Håndballjentene viste et spill som tilsier at 9.
plassen i EM ikke var fortjent.
Jentene vant komfortabelt 28-19 over
Nederland, bronsemedaljevinner fra EM.
Strålende forsvarspill av Mari Molid og
Christine Homme, kombinert med et
godt keeperspill av Kathrine Sæthre
resulterte i 19 baklengsmål. Norge vant
sitt gruppespill og møter med det hjemmelaget Serbia i semifinale.
I kampen mot Serbia var det ventet
flere tøffe tak. Hvilket det også ble! Nora
Mørk avsluttet kampen med bitemerker
i hånda etter at en serbisk jente ”tok en
Tyson”! Norge vant 27-21, og klare for
finalespill – og revansje – mot Russland.
Semifinalen var en flott lagseier. En skadet
Line Alm bidrar sterkt med tilbakemeldinger til keeper Kathrine Sæthre, som
gjorde flere flotte redninger og som
synes å ha vokst veldig på disse kampene

12

hun har stått i Ungdoms-OL.
Så var det duket for en spennende
finale. De norske judoutøverne hadde
klart å rekruttere hele det svenske og
det danske judolaget, og sammen med
foreldre og enkelte friidrettsjenter skapte
vi stor stemning i hallen. Det er tydelig å
se at det virker som om de norske jentene koser seg mye mer på banen og
utviser mye større spilleglede sammenlignet med det russiske laget.
Norge ledet med 3 mål midtveis i 2.
omgang. Så pådrar vi oss et par utvisninger, blir litt stresset i avslutninger, hvilket de russiske jentene utnytter og henter inn forspranget. Kampen endte til
slutt 30 – 26 i russisk favør. Sølv til Norge
er en flott prestasjon og en bekreftelse
på at vi hører hjemme i toppen!
Av tre utmerkelser fikk Nora Mørk to;
hun ble kåret til turneringens beste spiller og toppscorer! Vi gratulerer hele det
norske laget og trenerne Tom Morten
Svendsen og Valery Putans med sølvet!
Som eneste svømmer representerte
Siri Eva Kristiansen Norge i bassenget. Å
være eneste norske representant, yngst i
troppen og ikke ha mye internasjonal
erfaring kan føles som en tung bør å
bære. På 200m bryst, kvalifiserte Siri seg
til B-finale, men ønsket å spare seg til sine
favorittøvelser (100m og 50m fri) senere
i uken. Om Siri ikke var fornøyd med
egne resultater ble det likevel en uke
med mye læring. Med fokus på egne
arbeidsoppgaver fremfor plassering, og
ha klart for seg et langsiktig mål (London
2012) ble Siri litt mer avslappet i bassenget. Dermed var det også en mer for-

nøyd Siri som kunne fortelle at hun fikk
til de oppgaver hun og treneren hadde
blitt enige om å forbedre. Siri noterte seg
en 13.plass på 50m fri, som må sies å
være veldig bra i et så sterkt selskap!
På friidrettsbanen ble det levert flere
gode prestasjoner som resulterte i finaleplasser og fine plasseringer. Tresteg-hopperen Mia Haava hoppet 12.67m i finalen
og sikret med det Norges første medalje denne uken. Mia har mye internasjonal
erfaring og kjente godt til nivået på de
andre jentene i finalen, og selv om det ble
bronse var hun nok litt skuffet med egen
innsats og lengde. Folake Akinyemi løp
lett inn til ny personlig rekord i kvalik på
100m med tiden 11.89. I semifinalen forbedret hun rekorden ytterligere 5 hundredel. En Folake i storform løp inn til 4.
plass på tiden 11.91. På 100m hekk satt
Tine Teigene Dalen personlig rekord
(13.86) i kvalifiseringen og gikk med det
direkte til finale. Et tett og spennende
finaleheat endte med 6. plass til Tine.
I store mesterskap skal det alltid være
overraskelser. For Norge på friidrettsbanen må det kanskje sies å være Trude
Raad som i diskosringen virkelig gjorde
det bra! Trude kastet 44.24 i finalen og
fikk med det en flott 5. plass!
Langdistanseløperne Henrik Ingebrigtsen
og Lars Erik Malde fikk erfare hvor tøft
det er å plassere seg rett i sterke heat.
Henrik kvalifiserte seg til finale (1500m)
og Lars Erik var i direktefinale på 3000m.

Som eneste svømmer representerte Siri Eva
Kristiansen Norge.
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E YOF 2 0 0 7
Tresteg-hopperen
Mia Haava.

Begge kjempet hardt i sine finaler og forsøkte å komme seg
fri fra litt innesperrede posisjoner. Det endte med 6. plass til
Henrik og 7. plass til Lars Erik.
Kjølv Egeland tok med 1,99m i høyde en av de siste finaleplassene. For n’te gang tangerte han sin personlige rekord
(2,00m) og endte til slutt på 11.plass. Det er så tydelig å se at
Kjølv har større høyder inne, hvilket han også beviser på trening. Vi gleder oss til den dagen ”den magiske grensen” på
2,00m brytes!
De norske judoutøverne har alle vært i aksjon i judohallen.
Utøverne har gått gode kamper og fulgt sine arbeidsoppgaver.
Judo er en idrett hvor du raskt blir straffet av små feil. Geir
Sekse Danielsson gjorde kort prosess i sin første runde og
gikk videre etter ippon (knock-out) mot sin motstander. Han
røk imidlertid ut i 2. runde.
Niklas Langerød møtte en kjent svensk motstander. De står
omtrent uavgjort i seier/tap i tidligere oppgjør. Svensken tok
låsning på Niklas mot slutten av kampen. Niklas kjempet alt
han hadde for å komme seg fri, men gikk ut på knock-out.
Svensken fortsatte imidlertid bra i resten av kampene, vant sin
semifinale, hvilket i judo innebærer at det gir Niklas en ny sjanse. Dette er for at trekningen ikke skal bli alt for avgjørende.
Niklas bar fortsatt preg etter tøff knock-out mot svensken og
tapte sin andre kamp. Det skal også sies at svensken tok sølv!
Karl Andre kjempet godt mot en georgier og tok kampen inn
i ekstraomgang m/golden goal. En liten ubalanse og georgieren feide unna beina og la ned Karl Andre.
Blant jentene gikk Mona Jacobsen en tett kamp, men fikk en
vridning i kneet og tapte sin kamp. For Marie Holm sin del var
EYOF over nesten før det hadde begynt. Hennes kamp viser
igjen hvor liten feil som skal til før man blir hardt straffet i judo.
Marie gikk ut på knock-out etter bare noen få sekunder.
Trener Andreas Strand var godt fornøyd med sine utøvere
som han syntes løste sine avtalte arbeidsoppgaver godt. De
hadde blitt enig om en plan og strategi for hvordan de skulle
løse sine motstandere, holdt seg til dette og tok imot coaching fra Andreas på sidelinjen under kampene.

EYOF-troppen.

IDRETTSMEDISIN 3•2007

MedSpec®

ASO
Stabil ankelskinne
for akutte skader
og langvarig instabilitet

Tel: 23 23 31 20
Fax: 23 23 31 21
www.camp.no

13

Lokalgruppen i
Oslo og Akershus
lever igjen!
Det idrettsmedisinske fagforum i
Oslo og Akershus er igjen oppe og
går. For første gang siden forrige
møte i mai 2005, har det nå igjen
vært avholdt et medlemsmøte for
lokalgruppen.
Møtet fant sted på Toppidrettssenteret den 4.oktober kl 18-20. Det faglige programmet denne gangen ble dekket av overlege ved Olympiatoppen, Lars
Kolsrud, som foreleste/kåserte over emnet ”Hva
kan toppidrettsutøvere lære oss?” I overkant av 20
tilhørere var deretter med på årsmøtet der følgende nye styremedlemmer ble innvalgt; Kjetil
Huseby, Mari Gundersen, Lars Kolsrud og Bjørn
Fossan. I tillegg fortsetter de sittende styremedlemmene Jan-Henrik Opsahl, Celine Tryggestad og
Anders Hauge Engebretsen.
Fagforumet planlegger 3 møter i løpet av 2008,
hvorav det første i januar/februar. Innspill på faglige
temaer mottas gjerne (info@idrettsmedisin.no).
Håpet for de kommende møtene er varierte faglige innlegg med vekt på praksis og med rikelig tid
satt av til diskusjon og erfaringer fra deltakerne.
Invitasjon til møtene vil utelukkende komme på
mail. Dersom du ønsker å komme, men ikke får invitasjoner, gå inn på vår hjemmeside for mer informasjon, www.idrettsmedisin.no, eller send en mail
til adressen nevnt ovenfor for å registreres på vår
mailingliste.
Dette er en fin mulighet til både å utvide ditt lokale faglige nettverk og oppdateres på praktisk
kunnskap. Vi sees i februar?!
For lokalstyret, Mari Gundersen og Anders Hauge
Engebretsen.
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EN INTERVALL-LØPSTEST FOR Å ESTIMERE MAKSIMALT
OKSYGENOPPTAK – ”ANDERSEN-TESTEN”
Andersen LB, 1,2Andersen TE, Andersen E, Anderssen SA
Idrettmedisinsk seksjon, Norges idrettshøgskole, Oslo
1
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
2
NIMI AS, NIMI Ullevål stadion, Oslo
Bakgrunn: Barn og ungdom i dårlig fysisk form har en økt risiko for å
utvikle livsstilsykdommer i voksen alder. Å måle fysisk form kan derfor være fornuftig. Et valid mål for fysisk form er maksimalt oksygenopptak (VO2maks) og dette kan måles direkte ved for eksempel løp på
en tredemølle i laboratoriet. Denne metoden er imidlertid kostbar og
tidkrevende, og er derfor ikke praktisk ved testing av større grupper.
En reliabel felttest som kan kalkulere VO2maks med stor grad av nøyaktighet og samtidig være tidsbesparende og enkel å bruke vil kunne
være verdifull. Formål: Å analysere samsvaret mellom VO2maks målt
ved maksimalt arbeid på tredemølle og løpsdistansen i en intervalløpstest samt å vurdere testens reliabilitet i forskjellige grupper.
Metode: Tre forskjellige grupper gjennomførte en intervalløpstest til
utmattelse (”Andersen-testen”). Etter noen dagers hvile ble VO2maks
målt direkte ved løp på tredemølle. Gruppe 1) elleve idrettsstudenter
fra Universitetet i København, syv kvinner og fire menn 22år
(VO2maks: 44-66ml/min/kg); gruppe 2) 57 barn fra Sogndal, 29 gutter
og 28 jenter, 10,4 år (SD 0,3) (VO2maks: 30-74ml/min/kg); gruppe 3)
14 elite fotballspillere fra Oslo, 14,7 år (SD 0,2) (VO2maks: 5469ml/min/kg). Resultater: Reproduserbarheten til Andersen-testen var
god (r=0,84). Forsøkspersonene løp 15 (SD 61m) meter lengre andre
gang (p=0,1). Samsvaret mellom løpsdistanse i Andersen-testen og
VO2maks målt på tredemølle viste en korrelasjonskoeffisient på 0,94 i
gruppe 1 og 0,60 i gruppe 2 og 3. Konklusjon: Andersen-testen kan
gi lærere og helsepersonell et viktig verktøy for å kunne estimere
fysisk form hos barn og ungdom på en rask, billig, morsom og reliabel måte.

SKADER BLANT WORLD CUP- UTØVERE I ALPINT VINTERSESONGEN 2006/2007
Bere TT, Florenes TW, Nordsletten L, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Bakgrunn: Tidligere studier har vist at World Cup-utøvere i alpint er
spesielt utsatt for å pådra seg skader i løpet av karrieren. Disse studiene er imidlertid få, små og av eldre dato. Formål: Kartlegge skadeforekomst og skademønster blant kvinner og menn på World Cupnivå i alpint vintersesongen 2006/2007, samt validere skadeovervåkningssystemet til Det internasjonale skiforbundet (FIS), FIS Injury
Surveillance System (FIS ISS). Metode: Skader ble registrert på tre forskjellige måter i løpet av vintersesongen 2006/2007. I tillegg til data
via FIS ISS, ble det gjennomført en prospektiv skaderegistrering utført
av World Cup-lagenes medisinske personell og en retrospektiv skaderegistrering gjennom intervju av utøvere og trenere (ni nasjoner, 260
utøvere). Z-test ble benyttet for å avdekke om det var forskjeller
mellom disipliner og kjønn (95% KI, α=0,05). Resultat: Intervju viste
seg å være den mest valide registreringsmetoden. Intervju registrerte
totalt 84 skader blant 260 utøvere, mens den prospektive registreringen bare fanget opp 33% av disse og FIS ISS 16%. Den totale skadeinsidensen var 32,3 per 100 utøvere per sesong. I FIS World Cup var
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skadeinsidensen 8,4 (95% KI 5,7 til 11,1) per 1000 løp; 5,4 (2,2 til
8,6) for kvinner og 11,0 (6,8 til 15,3) for menn (relativ risk (RR) 2,1
versus kvinner, p=0,047). Skadeinsidensen i utfor var 14,7 (95% KI
7,7 til 21,8) per 1000 løp og i slalåm 4,3 (1,1 til 7,4, RR 0,3 versus
utfor, p=0,006). Den hyppigste skadelokalisasjonen var kneskader
(n=32, 38%), og den hyppigste skadetypen var ledd –og ligamentskader (n=40, 48%). Totalt ble det registrert 31 alvorlige skader (37%)
med fravær fra trening og konkurranse i mer enn 28 dager.
Konklusjon: I FIS World Cup var skaderisikoen høyere blant menn
enn kvinner og høyere i utfor versus slalåm. Hovedvekten var kneskader. En identifisering av risikofaktorer og skademekanismer for kneskader er et viktig mål for videre studier.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Helse Øst.
Prosjektet er i tillegg støttet økonomisk og praktisk av djo og FIS.
Masterstudiet i idrettsfysioterapi er finansiert av Fond til etter- og
videreutdanning av fysioterapeuter.

FORSKRIVNING OG BRUK AV GLUKOSAMIN VED ARTROSE
I NORSK ALLMENNPRAKSIS
1,2

Berge HM, ¹Gjelstad S, 3Furu K, 1Straand J
Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo
2
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), Oslo
3
Reseptregisteret, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo
1

Innledning: Artrose er et stort helseproblem som øker med alderen.
God symptomlindring er viktig for livskvaliteten. Glukosamin er et
middel som i økende grad brukes til lindring av symptomer ved mild
til moderat artrose. Dette er en endogen substans som i følge
Felleskatalogen kan hemme nedbrytningen av brusk hos dyr, og gi
smertelindring og forbedre bevegeligheten i berørte ledd hos pasienter med mild til moderat artrose. Effekten er imidlertid omdiskutert og
studieresultatene spriker. Formålet med studien var å se hvilke pasientgrupper som fikk foreskrevet glukosamin av ulike spesialister,
varigheten av behandling og om samtidig bruk av andre smertestillende ble redusert. Metode: Uttrekk av alle glukosaminresepter
omregnet til definerte døgndoser (DDD) fra Reseptregisteret i perioden 2004 – 2006. I uttrekket inngår også pasientens alder, kjønn,
bosted og samtidig bruk av andre smertestillende midler, samt forskrivers spesialitet. Deskriptive analyser og logistisk regresjon har vært
benyttet. Resultater: Antall brukere av glukosamin ble mer enn firedoblet fra 2004 (12260) til 2005 (53027). I 2006 var økningen bare
12%, til 59460 brukere. >75% av pasientene var i alderen 50 – 80
år, 69% var kvinner. Spesialister i allmennmedisin skrev ut 57% av
reseptene, spesialister i ortopedi, indremedisin, psykiatri og geriatri
var også hyppige forskrivere. Totalomsetningen for hele perioden var
vel 70 millioner NOK. Svar på varighet av behandling, samtidig bruk
av andre smertestillende og prediktorer for utskriving av glukosaminresept vil foreligge til kongressen. Konklusjon: Bruken av glukosamin
økte betraktelig da rofecoxib (Vioxx) ble trukket fra markedet i 2004,
men stagnerte da de negative resultatene fra GAIT-studien ble presentert i 2006. 69% av brukerne var kvinner. Sammenhengende bruk
utover 3 måneder kan tyde på at brukerne synes de har nytte av glukosamin. Nordmenn er villige til å bruke mye penger på legemidler
som kan bedre livskvaliteten ved artrose.
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FRIE FOREDRAG
EN SAMMENLIKNING AV ENERGIFORBRUK MÅLT MED SENSEWEAR™ PRO2
ARMBAND OG INDIREKTE KALORIMETRI I EN DAGLIGDAGS SETTING
1,2

Berntsen S, 1Hageberg R, 3Aandstad A,
Anderssen SA, 1Andersen LB
1
Norges idrettshøgskole, Idrettsmedisinsk seksjon, Oslo
2
Ullevål universitetssykehus, Barnemedisinsk
avdeling, Oslo
3
Norges idrettshøgskole, Forsvarets institutt, Oslo
1

Innledning: Helsegevinsten ved regelmessig
fysisk aktivitet er fremhevet i utallige publiserte studier. Sosial og Helsedirektoratet
anbefaler 30 minutt daglig fysisk aktivitet
med minst moderat intensitet. Stadig flere
målemetoder, inklusiv objektive bevegelsesmonitorer, for registrering av fysisk aktivitet
ser dagens lys. Sensewear™ PRO2 Armband
fra BodyMedia Inc. (Pittsburgh, PA, USA) er
tilgjengelig, men fortsatt ikke tilstrekkelig
validert under hverdags aktivitet. Formålet
med studien er å undersøke Armbands validitet sammenliknet med indirekte kalorimetri
samt de foreliggende grenseverdier for aktivitet med moderat, høy og meget høy intensitet. Metode og materiale: 14 menn og seks
kvinner i alderen 21 til 57 år fikk målt sitt
energiforbruk over 120 minutt ved hjelp av
Armband og indirekte kalorimetri (Metamax
II, Cortex Biophysic, Leipzig, Germany).
Energiforbruk i kcal ble utregnet ved å multiplisere oksygenopptaket med faktoren 4,82.
Armband data ble nedlastet og analysert med
hjelp av produsentens programvare
(Innerview Professional Research Software
Version 5.1). Deltakende individer utførte
selvvalgte aktiviteter, men ble oppfordret til å
variere både type og intensitet. Hvilestoffskiftet ble målt etter internasjonale retningslinjer og benyttet for utregning av hvert enkelt
individs metabolske ekvivalenter (MET). Fysisk
aktivitet med moderat, høy og meget høy
intensitet ble definert som 3, 6 og 9 ganger
hvilestoffskiftet. Resultater: Armband underestimerte det totale energiforbruket med -40,1
±269,8 kcal (gjennomsnittlig differanse ± 1.96
SD av differansen). Antall minutt med moderat, høy eller meget høy intensitet var ikke signifikant forskjellig. Intra-klasse-korrelasjonskoeffisienten var for antall minutt med moderat
intensitet 0,58 (p=0.003), høy intensitet 0,55
(p=0.005) og for meget høy intensitet 0,82
(p<0.0001). Armband overestimerte derimot
energiforbruket ved enkelte aktivitetsformer
som husarbeid og styrketrening. Konklusjon:
Armband er et valid instrument for måling av
fysisk aktivitet hos voksne. Fremtidige valideringsstudier er nødvendige og bør ta sikte på å
videreutvikle og oppdatere nåværende programvare (algoritmer).

KAN VI STOLE PÅ SPISEFORSTYRREDE
PASIENTERS RAPPORTERING AV
FYSISK AKTIVITET?
1,2

Bratland-Sanda S, 3Martinsen EW,
Rosenvinge JH, 1Rø, Ø, 1Hoffart A,
2
Sundgot-Borgen J
1
Forskningsinstituttet, Modum Bad, Vikersund
2
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo
3
Klinikk for psykisk helse, Aker
Universitetssykehus, Oslo
4
Institutt for Psykologi, Universitetet i Tromsø,
Tromsø
4
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De internasjonale diagnosesystemene for
klassifisering av sykdom (ICD-10 og DSM-IV)
har inkludert ”overdreven fysisk aktivitet”
som et viktig klinisk fenomen blant personer
med spiseforstyrrelser. Sytti prosent av spesialavdelinger for behandling av spiseforstyrrelser benytter selvrapportering av fysisk aktivitet i innkomstsamtalen. Formål: Å undersøke 1) forholdet mellom objektivt målt og
selvrapportert fysisk aktivitet, 2) compliance
med måleinstrumentet, og 3) reaksjoner på
objektiv måling av fysisk aktivitet blant pasienter med langvarige spiseforstyrrelser.
Metode: Pasienter innlagt på Avdeling for
spiseforstyrrelser, Modum Bad januar 2006juli 2007 ble forespurt om deltakelse i studien (n=59). I løpet av behandlingsperioden
ble fysisk aktivitet målt via akselerometer
(MTI Actigraph) i tre perioder á syv dager. I
løpet av de samme tre periodene rapporterte
pasientene fysisk aktivitet (frekvens, varighet,
type og intensitet) via treningsdagbok. Et
seminstrukturert intervju ble benyttet for å
undersøke følelser knyttet til den objektive
målingen av fysisk aktivitet.Resultater: Gjennomsnittlig antall minutter med selvrapportert fysisk aktivitet per dag var signifikant
lavere enn objektivt målt fysisk aktivitet i de
tre registreringsperiodene (p<0,01).
Compliance med akselerometeret ble redusert fra registreringsperiode én til registreringsperiode tre. Fire av 59 pasienter rapporterte ubehag og/eller negativ affekt ved bruk
av akselerometer, grunnet økt aktivering av
deres problematiske forhold til fysisk aktivitet, kropp og vekt. Konklusjon: Resultatene
viser en signifikant underrapportering av
fysisk aktivitet sammenlignet med objektivt
målt fysisk aktivitet blant pasienter innlagt til
behandling for langvarige spiseforstyrrelser.
Dette er et viktig funn sett ut fra at dagens
kliniske praksis er å iverksette tiltak for
endring av fysisk aktivitet på bakgrunn av
pasientenes selvrapportering. Objektiv
måling av fysisk aktivitet bør derfor vurderes
for å få et mer korrekt utgangspunkt for veiledning av pasienter som har behov for å
endre fysisk aktivitetsatferd. Det må tilrettelegges for en minimalisering av det rapporterte ubehaget som enkelte pasienter opplevde i registreringsperiodene.

LIVSSTILENDRING: FAKTORER SOM
ER VIKTIGE FOR Å LYKKES – ERFARINGER FRA DIABETESVERKSTEDET
1

Braut R, 1Anderssen SA, 2Birkeland K
Bjerkan K
1
Norges idrettshøgskole, Oslo
2
Aker universitetssykehus HF, Oslo
I,2

Innledning: Utbredelsen av type 2-diabetes
(T2D) øker i hele verden, og skyldes uheldig
levesett hos arvelig disponerte personer. En
utfordring i denne sammenheng er å få fysisk
inaktive til å bli regelmessig fysisk aktive
(FA). Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvordan livsstilsgrupper og
et gruppebasert treningstilbud ble mottatt og
hvilke faktorer deltagerne erfarte som viktig
for endring av livsstil. Metode: Deltagerne
(n=96) var kvinner og menn i alderen 20-65
år (median alder 54.5 år) med økt risiko for
å utvikle T2D eller nylig hadde utviklet T2D.
Alle gjennomgikk 12 måneders livsstilsbehandling som inkluderte deltagelse i livsstilsgrupper med samtale om kosthold, FA og
atferdsendring. Problembasert læring og bru-

kermedvirkning ble vektlagt. Deltagerne
kunne delta på treningsaktiviteter i grupper
to dager i uken. Deltagerne ble bedt om å
fylle ut et spørreskjema ved prosjektslutt.
Resultater: Syttini prosent av deltagerne
mente deltagelse i verkstedet hadde inspirert
dem til å foreta livsstilsendringer. Deltagelse
på livsstilsgrupper, et tilrettelagt treningstilbud og oppfølging over tid ble oppgitt å
være spesielt viktig. Deltagerne mente tema
om fysisk aktivitet og helse, måltidsrytme og
frukt og grønt var viktigst for endring av livsstil. Åttien prosent oppga at kursleder hadde
vært viktig i prosessen med å endre livsstil,
også andre prosjektmedarbeidere/administrativt ansatt, fastlege og andre deltagere ble
oppgitt som viktig. Femtitre prosent av deltagerne brukte treningstilbudet mer enn 3
ganger pr måned. Disse var fornøyd/svært fornøyd med valg av aktiviteter, treningstider/
dager og svært fornøyd med instruktørene.
Nærhet til treningsstedet var viktig for deltagelse på treningsaktivitetene. Diskusjon og
konklusjon: Gruppebasert livsstilsveiledning
med fokus på kosthold og FA kan i tillegg til
å redusere risikofaktorer for T2D også være
med på å påvirke den enkelte til gunstig endring av helserelatert atferd. Etablering av tilbud
i deltagernes nærmiljø var viktig for å lykkes.

HVOR RELIABEL ER ULTRALYDMÅLINGER AV BEKKENBUNNSMUSKULATURENS ANATOMI OG FUNKSJON?
Brækken IH, 2Majida M, 2,3Ellstrøm Engh M,
4
Dietz HP, 5Umek W, Bø K
Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole, Oslo
2
Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus, Lørenskog
3
Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
4
Nepean Clinical School, University of
Sydney, Nepean Hospital, Penrith, Australia
5
Medical University Vienna, Department of
Obstetrics and Gynaecology, Vienna, Austria
Innledning: Det foreligger lite kunnskap
omkring mulige forklaringsmekanismer og
respons av styrketrening på bekkenbunnsmusklene, dette gjelder både anatomiske og
funksjonelle endringer. For å kunne oppdage
mulige effekter må målemetodene som
benyttes være reliable. Formålet med dette
prosjektet var å evaluere test - retest og intratester reliabilitet av to-, tre-, og firedimensjonal (2D, 3D, 4D) ultralydmåling av bekkenbunnsmuskulaturens morfologi og funksjon.
Metode: Sytten friske kvinnelige forsøkspersoner ble testet to ganger i løpet av 7 til 35
dager. Det ble utført ultralydmålinger under
hosting (2D), ”huff”(2D), hvile (3D) samt
kontraksjon (4D). ”Huff” er en rask maksimal
ekspiratorisk test. Analysene ble utført i etterkant på pc. Reliabilitet ble analysert ved
intra-class korrelasjons koeffisient (ICC) og
variasjonskoeffisient (CV) med 95% konfidensintervall. ICC verdier under 0.2 ble vurdert til dårlig, 0.21-0.41 fair, 0.41-0.60
moderat, 0.61-0.80 bra og over 0.81 veldig
bra. Resultat: Målinger av levator hiatus
demonstrerte ICC verdier på 0.61, 0.72, 0.86
og 0.92, for henholdsvis anteroposterior diameter, transversal diameter, areal i hvile og
forsnevring under kontraksjon. Målinger av
muskeltykkelse var mindre reliabel, spesielt
på høyre side. Målingene av hvileposisjonen
til blærehals viste ICC verdier på 0.86 og
0.82 i vertikal og horisontal retning.
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Forflytning av blærehalsen under kontraksjon, hosting og huff viste moderat reliabilitet (ICC=0.56, 0.59 og 0.51). Diskusjon:
Denne studien viser at både løft og forsnevring av bekkenbunnsmusklene under
kontraksjon kan måles med god reliabilitet,
likeledes størrelse på levator hiatus, og posisjon på blærehals. Vi har ikke funnet andre
studier som har analysert forsnevring og løft
av muskulaturen direkte. Arealberegning av
levator hiatus og posisjon på blærehals samsvarer i stor grad annen litteratur. Konklusjon:
Perineal ultralyd er en reliabel metode for å
måle flesteparten av de valgte parametrene
når det gjelder morfologi og funksjon av
bekkenbunnsmusklene. Denne metoden vil
dermed kunne benyttes for å fange opp
mulige endringer etter bekkenbunnstrening.

ACL-REKONSTRUKSJON MED HAMSTRINGGRAFT VS. PATELLARSENEGRAFT.
EN PROSPEKTIV RANDOMISERT
MULTISENTER STUDIE
1

Drogset JO, 2Grøntvedt T, 3Strand T,
Uppheim G, 4Ødegård B, 5Bøe A
1
St. Olavs Hospital, Trondheim
2
Rosenborgklinikken, Trondheim
3
Haraldsplass, Bergen
4
Lovisenberg, Oslo
5
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Innledning: ACL rupturer kan behandles
med rekonstruksjon med patellarsenegraft og
hamstringgraft. Denne kliniske studien er en
prospektiv randomisert multisenter studie
(Level 1) hvor man sammenligner disse to
operasjonsmetodene. Materiale og metode: I
perioden 2001 – 2004 ble 115 pasienter
med isolerte ACL rupturer ved fire sykehus
prospektivt randomisert til endoskopisk
rekonstruksjon med patellarsenegraft fiksert
med metall interferensskruer (58 pasienter)
eller hamstring-graft (57 pasienter) fiksert
med Bone Mulch Screw og Washerloc.
Pasientene ble ved to års kontrollen undersøkt av blindet uavhengig observatør med
Tegner`s aktivitetsscore, Lysholm`s funksjonsscore, KT-1000, Cybex/Biodex måling av
muskelstyrke, triple jump test, stairs hopple
test, knee walking test og klinisk undersøkelse. Resultater: Det var etter 2 år totalt ti
reoperasjoner i hamstring gruppen og syv i
patellarsene gruppen (NS). Av disse var det
en ACL revisjon i hver gruppe.
Gjennomsnittlig Lysholmscore etter ett år var
88 i patellarsene gruppen og 93 i hamstringgruppen (p=0,07) og henholdsvis 91 og 92
etter to år (NS). Gjennomsnittlig Tegnerscore
var etter ett år 6,6 i patellarsene gruppen og
7,4 i hamstringgruppen (p=0,06) og henholdsvis 5,9 og 5,2 etter to år (NS).
Gjennomsnittlig forskjell i KT1000 var etter
ett år 1,3 i patellarsene gruppen og 2,4 i
hamstringgruppen (p=0,02) og henholdsvis
1,5 og 1,8 etter to år (NS). Etter 2 år hadde 4
pasienter i patellarsene gruppen og 3 pasient
i hamstringgruppen en Lachman`s test grad 2
eller 3 (NS). 12 pasienter i patellarsene gruppen og fire i hamstringgruppen var palpasjonsøm ved nedre patella pol (p=0,04).
Konklusjon: Bortsett fra mer fremre knesmerter i patellarsene gruppen er det ingen forskjell mellom gruppene etter to år.
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SYSTEMISK ELLER ULTRALYDVEILEDET
INJEKSJON VED SUBACROMIALT
SMERTESYNDROM, EN DOBBELTBLINDET RANDOMISERT STUDIE
Ekeberg OM, Bautz-Holter E, Tveitå EK, Juel
NG, 1Brox JI
Avdeling for Fysikalsk medisin og
Rehabilitering, Ullevål sykehus, Oslo
1
Ortopedisk avdeling, Seksjon for Fysikalsk
medisin og Rehabilitering, Rikshospitalet, Oslo
Bakgrunn: Kortikosteroidinjeksjoner har vært
og er fortsatt mye brukt i behandlingen av
subacromialt smertesyndrom. Med økende
kunnskap omkring de patologiske prosesser
ved denne tilstanden har det vært stilt spørsmål om denne behandlingen bygger på et
vitenskapelig grunnlag. Den kliniske erfaringen er derimot at enkelte pasienter kan ha
dramatisk bedring av skuldersmertene etter
injeksjonsbehandling. Det har vært gjort
flere randomiserte studier på effekten av kortikosteroidinjeksjoner ved subacromialt
smertesyndrom, men med motstridende
resultater. Betydningen av å treffe med injeksjonen mot bestemte strukturer har vært diskutert i denne sammenheng, og noen studier
har antydet at ultralydveiledet injeksjon gir
bedre resultater. Målet med denne studien
var å undersøke om plasseringen av kortikosteroidinjeksjonen var av betydning for
behandlingseffekten ved subacromialt smertesyndrom. Metode: 106 pasienter (41
menn, 65 kvinner) med skuldersmerter i mer
enn 3 måneder og med klinisk diagnose subacromialt smertesyndrom ble randomisert til
enten ultralydveiledet injeksjon med kortikosteroid og xylocain i bursa subacromiale
og intramuskulær injeksjon med xylocain i
glutealregionen (gruppe 1) eller xylocain
ultralydveiledet i bursa subacromiale og kortikosteroid og xylocain intramuskulært i glutealregionen (gruppe 2). Både pasient og
undersøker ved inklusjon og oppfølging var
blindet for intervensjonsgruppe. Hovedutfallsmål var det strukturerte skulderskjema
Shoulder Pain And Disability Index (SPADI)
målt 6 uker etter injeksjon. Resultater: Det
var ingen signifikant forskjell i endring i
SPADI skår mellom gruppene 6 uker etter
behandling (-3.2, 95% KI (-12.5 til 6.1)) .
Det var fremgang på alle effektmålene i
begge grupper i forhold til baselineregistreringer. Konklusjon: De to intervensjonene
hadde lik effekt på hovedutfallsmålet. Basert
på resultatet i denne studien er det ikke holdepunkter for at plassering av kortikosteroid
ultralydveiledet i den subacromiale bursa er
mer effektivt på smerte og skulderfunksjon
enn plassering av kortikosteroid intramuskulært i glutealregionen hos pasienter med kronisk subacromialt smertesyndrom.

COMMOTIO CORDIS - en kasuistikk
1
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Sjøsiden Legekontor, Bodø
2
Diakonhjemmet sykehus, Medisinsk avdeling,
Oslo
3
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Introduksjon: I toppfotball er hastighet og
kraft økt i nærkamper med direkte kroppskontakt, noe som kan øke risikoen for traumatiske skader. Dette abstraktet fokuserer på
en spesifikk risiko ved sammenstøt mot brys-

tregionen. I Norden er det ikke dokumentert
tilfeller som medfører hjertestans ved direkte
sammenstøt mot thorax [commotio cordis
(CC)]. I USA er dette tredje viktigste årsak til
plutselig hjertedød i idrett, mest vanlig i
baseball pga. ball mot thorax (Maron B
2003). Metode: Abstraktet, som dokumenteres visuelt fra TV-overføringen av kampen,
diskuterer et sammenstøt mellom to spillere i
en Adeccoliga kamp i 2007. BIE var laglege.
Hendelsesforløp: Spillerne hopper opp i
duell med motsatt fartsretning. Den ene spillers høyre kne treffer med stor fart først venstre-, deretter høyre side av thorax til den
andre spilleren, som ble bevisstløs, pulssløs
samt at han utviklet generaliserte toniske
kramper. Legen slår mot brystregionen og
påbegynner hjerte-lunge redning (HLR).
Spilleren kommer seg 2 min. og 30 sek. etter
sammenstøtet. Ingen arytmiregistering finnes.
Diskusjon: Med sannsynlighet har denne
spilleren gjennomgått CC. Vårt tilfelle er lignende internasjonalt beskrevne tilfeller.
Kraftig trauma direkte mot brystkassen kan
utløse malign arytmi, vanligvis ventrikkelflimmer. Disse pasientene har ingen predisponerende sykdommer. Ved dødsfall vil
obduksjonen være normal. Eksperimentelle
modeller har beskrevet den trolige skademekanismen. Tidspunktet for støt mot thorax er
avgjørende; rett før- eller på T bølgen, i hjertets (sårbare) repolariseringsfase. Alder (vanligere hos yngre), type idrett (baseball vanligst, så ishockey og fotball) er av betydning.
Beskyttende utstyr i baseball har hittil vist
seg å ha begrenset effekt. Tidlig HLR og defibrillatorer kan redde liv. For å forebygge CC
bør utøvere i kontaktidretter trene på å
unngå støt mot thorax.

SELVRAPPORTERTE PSYKOLOGISKE
VARIABLER SOM RISIKOFAKTORER
FOR SKADER BLANT MANNLIGE
FOTBALLSPILLERE
Engebretsen AH, Pensgaard AM, Engebretsen
L, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
Idrettshøgskole, Oslo
Formål: Hensikten med denne prospektive
kohortstudien var å undersøke sammenhengen mellom ulike psykologiske karakteristika
og risiko for skader blant mannlige fotballspillere. Materiale og metode: I alt 31 lag
(n=508 spillere) fra norsk 1., 2.og 3. divisjon
i fotball for menn deltok i studien. Spillerne
ble under forsesongen 2004 bedt om å fylle
ut et spørreskjema for å kartlegge tidligere
akutte skader og seks forskjellige psykologiske variabler; opplevelse av suksess (POSQ),
risikosøkende atferd (SSS-V TAI subskala),
stress (LESCA), stressreaksjoner (Sports
Anxiety Scale (SAS-n), takling av stress (Brief
Cope) og treningsklima (PMSQ). Alle skader
som oppstod i løpet av den etterfølgende
sesongen ble så registrert av lagets fysioterapeut. Spillere med og uten tidligere akutte
skader i ankel, kne, hamstring eller lyske, og
nye skader oppstått i løpet av sesongen ble
sammenliknet med T-tester. Resultater: I
løpet av 2004-sesongen ble det rapportert
totalt 505 skader, som affiserte 283 (55.7%)
av de 508 spillerne. Det var et signifikant
høyere selvrapportert stressnivå blant spillere
med tidligere akutte ankel-, kne-, hamstring-,
eller lyskeskader (gjennomsnittsverdi 9,6 vs.
8,5, p=0.048). Forøvrig var der kun en svak
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tendens til at opplevelse av treningsmiljøet
på laget hadde en sammenheng med tidligere akutte skader (prestasjonsorientering,
p=0,12, mestringsorientering, p=0,11). For
øvrig var det ingen sammenheng mellom de
selvrapporterte variablene og tidligere akutte
skader. Der var ingen signifikant sammenheng mellom psykologiske karakteristika og
risiko for nye skader gjennom sesongen, selv
om det var en tendens til høyere verdier for
underkategoriene ”bekymring i kamp- og
treningssituasjon” (SAS-n, p=0,08) og ”problemløsende strategier” (Brief Cope,
p=0.07). Konklusjon: Det er høyere selvrapportert stressnivå blant spillere med tidligere
skader. For øvrig var det ingen sammenheng
mellom de psykologiske variablene testet i
denne undersøkelsen og skaderisiko.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk
Tipping AS og Helse Øst.

HVA ER DEN BESTE METODEN FOR
SKADEREGISTRERING HOS WORLD
CUP SKI- OG SNOWBOARDUTØVERE?
1

Flørenes TW, 1,2Nordsletten L, 1,3Heir S, 1Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
2
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Introduksjon: Det internasjonale skiforbundet FIS har i samarbeid med Senter for
idrettsskadeforskning etablert et overvåkingssystem for registrering av skader hos eliteutøvere innen ski og snowboard. Hensikten
med denne delen av studien var å evaluere
tre ulike metoder for å registrere slike skader.
Metode: Under vintersesongen 2006-2007
er informasjon om alle skader (type, hvilken
kroppsdel, alvorlighetsgrad og diagnose)
samlet inn fra World Cup-løpere innen
alpint, freestyle, snowboard, langrenn, hopp
og kombinert. Tre separate registreringer er
gjennomført, en prospektiv registrering gjort
av tekniske delegert (TD) fra FIS, en prospektiv registrering av det medisinske støtteapparatet til seks utvalgte World Cup-nasjoner og
en retrospektiv intervjuundersøkelse mot
slutten av sesongen av 623 utøvere fra de
samme seks nasjonene. Trenere/støtteapparat
ble intervjuet angående løpere som ikke var
tilstede ved sesongavslutningen. En skade er
definert som en tilstand som oppsto under
trening eller konkurranse og som krever tilsyn av medisinsk personell. Skader som
hadde skjedd i World Cup-konkurranser og
offisiell trening hos løpere fra de utvalgte
nasjonene er brukt til sammenlikning av
registreringsmetodene. Resultat: Gjennom
sesongen 2006-2007 ble 100 skader registrert hos World Cup løpere fra de seks
utvalgte nasjonene under World Cup-konkurranser og offisiell trening. Av disse ble
91% registrert gjennom retrospektivt intervju
med utøvere/støtteapparat, 47% gjennom
prospektiv registrering av det medisinske
støtteapparatet og 27% gjennom prospektiv
registrering av TD. Bare 20 skader (20%) ble
fanget opp i alle tre registreringene. Totalt 64
fraværsskader (som førte til fravær fra trening/konkurranse i minst en dag) ble regis-
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trert. Intervjuene fanget opp 60 (94%) av
disse, det medisinske støtteapparatet 39
(61%) og TD-rapportene 23 (36%), mens 18
(28%) ble fanget opp i alle tre registreringene. Konklusjon: Retrospektiv intervjuundersøkelse med utøvere/støtteapparat angående
skader de siste 6 månedene gir det mest
komplette bildet av skadeforekomsten innen
ski og snowboard.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping
AS og Helse Øst. Prosjektet er i tillegg støttet
økonomisk og praktisk av djo og FIS.

SKADER HOS WORLD CUP UTØVERE
INNEN SKI OG SNOWBOARD
1
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Innledning: Det internasjonale skiforbundet
FIS har utrykt bekymring over skader innen
ski og snowboard. Dessverre har vi begrenset kunnskap om skadeprofilen til ski- og
snowboardkjørere på elitenivå. Et nytt skadeovervåkingssystem, FIS Injury Surveillance
System (FIS ISS), ble derfor etablert høsten
2006 av Senter for idrettsskadeforskning på
oppdrag fra FIS for alle disipliner (alpint, freestyle, snowboard, hopp, kombinert og langrenn). Formålet med denne studien var å
sammenlikne skadepanoramaet mellom de
ulike World Cup-disiplinene. Metode: Utøvere fra ni utvalgte World Cup-lag i hver av
de seks disiplinene ble intervjuet mot slutten
av vintersesongen 2006-2007 ved åtte ulike
stevner i Europa og USA. Utøverne ble spurt
om de hadde opplevd skader gjennom
sesongen, omstendighetene omkring hver
skade, skadens alvorlighetsgrad (uttrykt som
antall dager utøveren ikke kunne trene eller
konkurrere), så vel som den spesifikke diagnosen. Lagenes trenere og fysioterapeuter er
i tillegg intervjuet om utøvere som ikke kunne
avslutte sesongen på grunn av skader eller av
andre grunner. Resultater: Blant 902 intervjuede løpere ble det registrert 296 skader, 47%
(n=139) i World Cup-konkurranse (inkl. offisiell trening og verdensmesterskap) og 28%
(n=84) i annen treningsaktivitet på snø. Totalt
var der 217 fraværsskader (73%), hvorav 84
(28%) førte til fravær >28 dager, mens 76
(26%) ikke førte til fravær. Alpint, freestyle og
snowboard stod for henholdsvis 84 (28%), 49
(17%) og 100 (34%). Dette tilsvarer 32,3 skader per 100 utøver per sesong i alpint,
sammenliknet med 32,0 i freestyle og 70,9 i
snowboard. Skader per 100 utøver per sesong
var 28,4 i hopp, 29,8 i kombinert og 12,1 i
langrenn. Totalt var kneskader den vanligste
skadetypen med 81 skader (27%), fulgt av 36
korsrygg-bekkenskader (12%) og 31 hodeskader (11%). Konklusjon: Skadefrekvensen hos
eliteutøvere innen ski og snowboard er høy.
Spesielt høy er den innen snowboard.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved
Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte
fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping
AS og Helse Øst. Prosjektet er i tillegg støttet
økonomisk og praktisk av djo og FIS.

LUFTKVALITET OG HELSE I ELITE SKISKYTTER SMØREBODER. EN PILOTSTUDIE
1,2
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3
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Bakgrunn: Skismørere tilknyttet Norges
Skiskytterforbunds elitelag tilbringer mellom
400 og 800 timer i smøreboder under reiser
internasjonalt. De siste årene har flere smørere vært plaget av hodepine, luftvegsirritasjon og kvalme etter arbeidstid. Eksponering
for støv og organiske gasser ved skipreparering kan være medvirkende årsaker. Formålet
med undersøkelsen var en evaluering av
inneklimaet i world cup smøreboder.
Metode: Det ble foretatt støv- og avgassmålinger under worldcup i Ruhpolding og i
Holmenkollen sesongen 2007. Det ble
benyttet Grimm direktevisende støvanalysator. I tillegg standard adsorbsjonsrør for termisk deteksjon (Perkin Elmer ATD-tubes)
pakket med Tenax TA som adsorbent, ved
alle prøvetakinger av flyktige organiske forbindelser (VOC). Dette er standardisert utstyr
og prosedyrer som ved målinger av støv og
avgasser i tungindustrien. Resultater:
Gjennomsnittsverdiene både i Ruhpolding
og i Holmenkollen lå i den perioden smørerne oppholdt seg i bodene, hele tiden over
anbefalt norsk norm, som for støveksponering er 1.25 mg/m3. Nivåene av støv var særlig høye i timen før konkurransestart, i
Ruhpolding rundt 50 mg/m3, og i Holmenkollen rundt 25 mg/m3 som toppverdier.
Målingene av avgasser i Ruhpolding og i
Holmenkollen viste forekomst av en gruppe
relativt lettflyktige fluorerte hydrokarboner,
en gruppe noe mindre flyktige forgrenede
alkaner (C8-C12), og en gruppe tungtflyktige
n-alkaner (C15-C25). Måling dirkete i røyken
ved legging av rene perflorerte hydrokarboner viste fluorerte hydrokarboner over et
stort flyktighetsområde. Konklusjon: Luftkvaliteten i de to målte smørebodene viser
eksponering som kan være helseskadelig.
Smørerne bruker imidlertid overtrykks vernemasker i 60 til 80% av arbeidstiden, men de
er ikke alltid praktisk å arbeide med. Flere
vernetiltak er under utvikling, som f.eks.
rotorbørster og smørejern med direkte avsug
og bedre luftavsug i bodene. Studien utvides
sesongen 2008.
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Bakgrunn: Artroskopisk akromionreseksjon
blir hyppig brukt som kirurgisk behandling
hos pasienter med skuldersmerter. Det utføres 100-150 dagkirurgiske akromionreseksjoner årlig ved MHH. Effekten av behandlingen er ikke tidligere undersøkt hos oss.
Formål med studien: Bli kjent med resultatene hos sykehusets egne pasienter som er
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HØSTKONGRESSEN 2007
operert med artroskopisk akromionreseksjon
i en gitt periode. Materiale og metode: I
2003 og 2004 fikk alle dagkirurgiske skulderpasienter utdelt skjema for DASH-score
til utfylling preoperativt. Scoren gir poengsum fra 0 (best) til 100. I studien har vi
inkludert totalt 155 pasienter. Minimum 6
mndr postoperativt fikk de tilsendt nytt
DASH skjema for utfylling. Åtte pasienter ble
ekskludert, 21 LTFU. Vi fikk 126 svar (81%),
76 kvinner, 50 menn, median alder 52 år
(19-74). Median oppfølgingstid 19 mnd (750). Endring i DASH score på 10 poeng eller
mer betraktes å være av klinisk betydning.
Resultat: Gjennomsnittlig DASH score preoperativt var 46,5 (7,5-86,6), ved follow up
22,6 (0-85,2). Nittito pasienter hadde reduksjon i DASH-score på mer enn 10 poeng
(bedring), 3 pasienter hadde økning på mer
enn 10 poeng (forverring), og 31 hadde en
endring på +/- 10 poeng. Vi fant ingen signifikante forskjeller mellom kjønn eller ulike
aldersgrupper. Pasienter med intraartikulær
tilleggspatologi (n=36) hadde samme
endring i DASH-score som gruppen for
øvrig. Diskusjon: Studien er retrospektiv med
en del svakheter. Resultatene gir oss imidlertid et bilde på hvilken nytte pasientene har
av artroskopisk akromionreseksjon ved vårt
sykehus. Resultatene samsvarer med det man
finner i litteraturen. Konklusjon: Det var en
signifikant bedring av skuldersmerter og
funksjon etter inngrepet hos 73%. Vi fant
forverring hos 2,4%, mens 24,6% av pasientene ikke hadde en klinisk endring av betydning. Vi fant ingen signifikante forskjeller i
forhold til alder, kjønn eller tilleggspatologi i
skulderen.

UTRADISJONELL BEHANDLING AV
ADDUKTORTENDINOSE. EN KASUISTIKK
Grøntvedt T, Holen KJ, Stoltz V, Hammer S
Rosenborgklinikken AS, Trondheim
Adduktortendinose er en hyppig forekommende lidelse hos idrettsutøvere, spesielt fotballspillere. Symptomene er stivhet og gradvis økende smerter proksimalt på innsiden
av låret ved og etter belastning. Behandlingen er avlastning etter en akutt muskelruptur, gradvis økende tøyninger og eksentrisk styrketrening som etter hvert kombineres med konsentrisk. Denne treningen suppleres ofte med ESWT-behandling. Dersom
man ikke oppnår ønsket resultat, kan pasienten tilbys operativ behandling med adduktortenotomi. Materiale og metode: Fotballspiller med langvarige venstresidige lyskesmerter. Han ble september -04 tatt ut av
vanlig fotballaktivitet, behandlet med ESWT
og påfølgende eksentrisk styrketrening og
tøyninger. Symptomfri i løpet av 2-3 mndr.
Våren -06 fikk han økende plager med smerter i hø. lyske. Deltok i fotballaktivitet med
noen plager holdt i sjakk med spesialtrening
fram til september -06. Da var smertene så
uttalte at han ikke kunne yte maksimalt i
kampaktivitet. Han fikk på nytt ESWT og
konservativ behandling. Gradvis bedring
fram til oppstart av fotballaktivitet primo
januar -07. Da fikk han betydelig forverring
av smertene. Han ble tilbudt operativ
behandling, men avslo dette. Under treningssamling medio januar -07 ble det injisert ca. 10 ml Marcain 0,25% før hver trening. Han ble helt symptomfri, og kunne
kombinere vanlig fotballaktivitet med dagli-
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ge tøyninger og styrketrening av adduktorene. Injeksjonsbehandlingen varte i 12
dager, og etter det kunne han trene fritt.
Resultat: Pasienten brukte ca 6 uker på å
trene opp adduktorene på hø. side til sidelik
styrke. Denne treningen ble kombinert med
spesialtrening av mage-, rygg- og bekkenmuskulatur. Han har vært symptomfri fra lyskene etter avsluttet opptrening. Diskusjon:
Injeksjonsbehandlingen gjorde pasienten
smertefri, slik at han kunne tøye og trene
adduktorgruppen på affisert side adekvat
over tid. Smertebanene ble brutt, og injeksjonene medførte sannsynligvis også en positiv inflammatorisk reaksjon i og omkring
senefestene. Konklusjon: Injeksjonsbehandling med lokalanestesi i 10-14 dager med
samtidig aggressiv opptrening av muskulaturen kan være et alternativ til adduktortenotomi ved kronisk adduktortendinose.
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Belastningsskader i kne, ankel og fot er svært
vanlig blant herre elite håndballspillere.
Litteraturen beskriver fotstilling som en av
risikofaktorene. Men målemetoder for fotstilling er dårlig beskrevet i litteraturen.
Formålet med studien var derfor todelt; 1)
evaluere fotstilling blant mannlige håndballspillere med og uten belastningsskader og 2)
standardisere målemetoder for fotstilling.
Materiale og Metoder: Studien ble gjennomført som en kasus-kontroll studie. Åtti håndballspillere i herre eliteserien ble inkludert,
40 spillere med belastningsskader i kasus
gruppen, og 40 spillere uten belastningsskader i kontroll gruppen. På bakgrunn av litteraturen og klinikken ble belastningsskade i
underekstremiteten definert som: patellartendiopati, akillesproblematikk, beinhinnebetennelse, ”løpe-kne”, tretthetsbrudd i ankel
og fot og patellofemorale smerte. Kasusene
hadde en eller flere av de nevnte belastningsskadene, kontrollene hadde ingen av disse
belastningsskadene. Spillerne fikk utdelt
spørreskjema for å beskrive sine belastningsskader de siste to sesongene. Fire metoder
for å evaluere fotstillingen ble utført i forbindelse med lagets trening: 1) vinkel av feissline, 2) vinkel mellom for- /og bakfot, 3) vinkel mellom legg og calcaneus og 4) naviculare drop. Inter- og intra-reliabilitetsmålinger
av metodene ble gjennomført som en pilot
før studien startet på 5 spillere og med to
uavhengige testpersoner. Resultat: Det var
ingen signifikant forskjell mellom kasus- og
kontroll gruppene med tanke på vekt, høyde,
alder eller antall sesonger spilt i eliteserien.
Achilles smerter var den hyppigste belastningsskaden (45%), fulgt av patellofemorale
smerter (40%) og beinhinnebetennelse
(35%). Det var ingen signifikant forskjell
mellom kasusene og kontrollene når det
gjaldt noen av de 4 fotstillingene som ble
målt. Spillerne i kasusgruppen hadde oppgitt
en eller flere av de nevnte belastningsskadene i underekstremiteten. Konklusjon/diskusjon: Det ble ikke funnet forskjell i fotstilling mellom de mannlige håndballspillerne

med og de uten belastningsskader. Målemetoder og antall inkluderte spillere diskuteres.

HVILKEN FØRSTEHJELPS BEHANDLING BLIR UTFØRT HOS FOTBALLAGENE I TRONDHEIM?
Halmøy G
Moholt Fysikalske Institutt, Trondheim
Innledning: Undersøkelsen ble foretatt hos
31 fotballag, fra 13 år til og med senior,
begge kjønn, hos de fleste klubbene i
Trondheim. Hensikten var å få et inntrykk av
om førstehjelpsbehandlingen, ICE, som vi
mener er allment kjent faktisk blir utfør og
har de nødvendig utstyr med seg? Metode:
Jeg har reist rundt til de forskjellige lagene
og foretatt et semi-strukturert intervju og tatt
bilder av medisinkoffert i tillegg. Sammendrag: Hos ca 2/3 av de undersøkte lagene
utføres kun den første delen av begrepet,
ICE, nemlig isingen ved skader som oppstår.
Kompresjonsbehandlingen utføres sjelden da
de ikke skjønner betydningen av den og i tillegg ikke har kompresjonsbandasje tilgjengelig. Det er trenere og oppmenn som står for
behandlingen. Diskusjon og konklusjon: Ca.
17% av alle personskader behandlet ved
legevakt på sykehus per år er idrettsskader,
derav kommer 24-38% fra barne- og ungdomsidrett. Ballidretter er mest utsatt. Fotball
er en av de største barne- og ungdomsidrettene (Leirem 1997). Når en skade inntreffer
er det viktig at tiltak som blir iverksatt samt
om førstehjelpsutstyr og bruken av dette er
riktig (Ekstrand et al 2001). Det er lagene i de
øverste divisjonene som har helsepersonell
til stede under trening og kamp. Medisinkofferten hos 15 av lagene jeg oppsøkte er
de ikke tilgjengelige under treningen. Undersøkelsen viser at kunnskapsnivået i forhold
til førstehjelps behandling hos de fleste
Trondheimslagene er mangelfull. Det er i
hovedsak is som blir brukt ved skader og
kompresjon samt elevasjon av skadet kroppsdel blir brukt hos kun 1/3 av de spurte.

BARN OG UNGES TRANSPORTVANER I
FORHOLD TIL FYSISK AKTIVITETSNIVÅ
Hansen BH, Steene-Johannessen J,
Anderssen SA, Andersen LB, Kolle E
Norges idrettshøgskole, idrettsmedisinsk
seksjon, Oslo
Aktiv transport til og fra skolen gir barn og
unge mulighet til daglig fysisk aktivitet.
Internasjonale undersøkelser har vist at barn
som går eller sykler til skolen har et høyere
aktivitetsnivå i løpet av og etter skoledagen
enn barn som blir kjørt, samt at barn som
sykler til skolen er i bedre fysisk form enn
barn som blir kjørt. Hensikten med denne
undersøkelsen var å kartlegge transportvaner
til skole samt vurdere hvorvidt aktiv transport til skole var assosiert med et høyere
aktivitetsnivå hos et landsrepresentativt
utvalg norske 9- og 15-åringer. Metode:
Undersøkelsen var en del av det nasjonale
kartleggingsprosjektet ”Fysisk aktivitet blant
norske barn” og utvalget bestod av 9- og 15åringer. Type transport til skole ble målt ved
hjelp av spørreskjema og fysisk aktivitet ble
objektivt registrert i løpet av fire dager ved
hjelp av akselerometer. Univariate variansanalyser og Bonferroni post hoc test ble
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FRIE FOREDRAG
benyttet. Resultater: Totalt 913 9-åringer og
426 15-åringer fullførte samtlige målinger.
75% av 9-åringer og 63% av 15 åringer
oppga at de syklet eller gikk til skolen. Hos
9-åringer syklet 5% til skolen og 70% gikk,
tilsvarende tall for 15-åringer var 29% og
34%. Både 15 år gamle gutter (p=0.025) og
jenter (p<0.001) som gikk til skolen, hadde
et høyere aktivitetsnivå i løpet av ukedager
sammenliknet med de som oppgav passiv
transport, henholdsvis 18% (656 tellinger.min-1
vs 558 tellinger.min-1) og 24% (568 tellinger.min-1 vs 459 tellinger.min-1). Tilsvarende
sammenheng ble ikke funnet hos 9-åringer.
Konklusjon: En stor del av norske barn og
unge går eller sykler til skolen. Hos 15 åringer var aktiv transport assosiert med et høyere
aktivitetsnivå. Promotering av aktiv transport
til skolen kan derfor være et hensiktsmessig
tiltak for å øke fysisk aktivitetsnivå blant norske 15-åringer.

SKLEROSERENDE BEHANDLING AV AV
”NEOVESSELS” I SENEVEV MED POLIDOCANOL. UTFØRT VED EN FYSIKALSK- MEDISINSK POLIKLINIKK
Harstad H, Haugen S
Spesialsykehuset for rehabilitering, Stavern del av Rikshospitalet/Radiumhospitalet HF
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Formål-innledning: Kroniske skuldersmerter,
tennisalbue, jumpers knee og Achillesproblemer er hyppige problemstillinger i vårt fag.
Vi ser hyppig at pasienter med slike tendinopatier har innvekst av ”neovessels” i senevevet. I denne studien evaluerte vi nytten av
sklerosering av neovessels i skulderleddets
rotatorcuff, felles strekkesene ved laterale
humerusepikondyl, patellarsenen og Achillessenen. Totalmaterialet fordeler seg på 79
sener. Målet var å vurdere nytten av skleroserende behandling kombinert med trening.
Metodebeskrivelse: Alle pasienter hadde
gjennomført eksentrisk trening i adekvat tid.
Etter grundig klinisk vurdering ble det gjort
ultralydundersøkelse samt fargedopplerundersøkelse med Siemens Antares (lineær
probe 13-5 megahertz og fargedoppler/powerdoppler). Påviste kar ble sklerosert
fargedopplerveiledet med Polidocanol.
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Sammendrag av resultatene: Ingen komplikasjoner påvist. VAS i hvile og ved aktivitet før
og etter behandling ble betydelig redusert.
Mean verdier for grad av tilfredshet med
behandlingen vurdert på en skala fra 0-100
viste henholdsvis: skulder 91, albue 74, kne
80 og Achilles 87. Kar synlige på fargedoppler ble signifikant redusert. Vevet viste tegn på
bedret struktur. Ingen pasienter var sykmeldt
etter behandlingen, men noen i yrkesrettet attføring. De fleste viste øket fysisk aktivitetsnivå.
Diskusjon og konklusjon: Metoden viste meget
gode resultater hos pasientgrupper som hadde
hatt symptomer svært lenge. Resultatene er i
samsvar med andre publiserte studier når det
gjelder behandling av tendinopatier med vas-
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kulo-nevral innvekst. Litteraturen angir at det
er sannsynlig at vaskulo-nevral innvekst ofte
er en sentral mekanisme når det gjelder kroniske smerter ved tendinopatier.
Konklusjonen er at bruk av ultralyd og skleroserende behandling kombinert med eksentrisk trening er meget nyttig og kostnadseffektivt ved en fysikalsk-medisinsk poliklinikk.

SKULDERSMERTER BLANT KVINNELIGE ELITE HÅNDBALLSPILLERE - ER DET
ET PROBLEM?
2

Hasslan L, 1Iwasa J, 1Steffen K & 1Myklebust G
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
2
Masterstudiet i idrettsfysioterapi, Norges
Idrettshøgskole, Oslo
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Innledning: Helsepersonell som jobber med
håndballspillere har i mange år rapportert
skulderplager som et problem i håndballsporten, men så langt er det ikke gjort undersøkelser som har registrert forekomsten av
skuldersmerter. Formålet med denne studien
er å belyse omfanget av skuldersmerter blant
kvinnelige elitespillere i håndball. Materiale
og metode: Alle kvinnelige håndballspillere i
norsk eliteserie og alle A-landslagsutøvere
ble inkludert i undersøkelsen (n=178).
Spillerne besvarte to spørreskjema. Det ble
gjort apprehension og relocation tester, i tillegg ble inn– og utadrotasjon vinkelmålt i
liggende og stående stilling. Skuddhastighet
ble testet med radar. Resultat: Totalt rapporterte 105 (57%) av spillerne nåværende eller
tidligere smerter fra skuddarmen, mens 76
(41%) hadde smerter ved testtidspunktet
(juni 07). For 49 (67%) av spillerne med
smerter har det gått utover treningen, og 24
(34%) av dem hadde vært nødt til å stå over
kamper pga smerter. Totalt 47 av 71 spillere
(66%) som oppga smerter i skulderen har
tidligere søkt medisinsk hjelp, hvor av 76%
hadde fått fysioterapibehandling. Begrensninger grunnet smerter gjorde at 19 (26%) av
spillerne opplevde skulderen som ustabil,
mens 24 (34%) rapporterte at smertene gikk
utover håndballferdighetene. Totalt 52 (28%)
av spillerne hadde en positiv apprehension
test av dominant arm. Det ble avdekket en
høysignifikant sammenheng mellom en positiv apprehension test og nåværende smerter i
skulderen. Bevegeligheten i skulderen ble
derimot ikke påvirket av en positiv apprehension test. Relocation testen ga smertefrihet hos alle. Testing av innad- og utadrotasjon i skulderen viste en statistisk men ikke
klinisk relevant forskjell mellom affisert og
frisk skulder. Smerte i skulderen og/eller
positiv apprehension test ga ikke utslag i
redusert skuddhastighet i forhold til smertefrie spillere. Diskusjon/konklusjon: Forekomsten av skuldersmerter er høy blant kvinnelige elitespillere i håndball, og dette har negativ innvirkning på deres trening og kampaktivitet. Lagenes helsepersonell bør være oppmerksom på smerter fra skulderen, og prøve
å forebygge vha trening og styring av skulderbelastningen gjennom sesongen.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra kulturdepartementet, Norges
idrettsforbund og olympiske komité, Norsk
Tipping AS og Helse Øst. Masterstudiet i
idrettsfysioterapi er finansiert av Fond til
etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

SKLEROSERENDE BEHANDLING VED
ACHILLESTENDINOPATI
EVALUERING AV ET POLIKLINISK
BEHANDLINGSTILBUD
Haugen S, Harstad H
Fysikalsk medisinsk avdeling,
Spesialsykehuset for rehabilitering, Stavern
Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, Oslo
Innledning: Tidligere studier har dokumentert svært god effekt av ultralyd-veiledede
injeksjoner av det skleroserende stoffet
Polidokanol ved tendinopati i midtre del av
achillessenen. Ved SSR startet vi med denne
type behandling høsten 2004 og har i perioden 2004-2006 gjort systematiske registreringer gjennom hele behandlingsforløpet på
alle inkluderte pasienter. Våren 2007 har vi
gjort en etterkontroll av vårt materiale.
Hensikten har vært å kvalitetssikre et for oss
nytt tilbud samt å kunne vurdere egne resultater opp mot tidligere dokumentasjon av
denne type behandling. Materiale og metode:
Vårt materiale består av 37 pasienter (40
sener), 17 kvinner og 20 menn, gjennomsnittsalder 48,3 ( 27-66) år og med gjennomsnittlig symptomvarighet på 22,7 (2-73) mnd.
Fra baseline til sluttevaluering (n=37) gikk
det gjennomsnittlig 16,8 (7,6-29,6) mnd.
Kriteriene for inklusjon var langvarige smerter i achillessenens midtporsjon med påvist
tendinopati samt persisterende neovaskularisering ved fargedoppler etter forutgående
eksentrisk treningsregime. Behandling og
oppfølging ble gjort av et team på 2 leger.
Skleroseringen ble gjort veiledet av UL/fargedoppler i probens lengdeplan, gjennomsnittlig 2,7 skleroseringer (range 1-6) med 4-6
ukers mellomrom. Pasientene ble evaluert
før og under behandlingen med visuell analog skala for smerte (VAS) samt grad av tilfredshet (0-100) med behandlingen. Ved
sluttevaluering ble det registrert selvrapportert grad av aktivitet. Resultater: Det er signifikant fall i VAS for smerte fra inklusjon til
sluttkontroll hos våre 37 pasienter. Smerte i
hvile falt fra 34,5 til 6,0 i snitt (p<0,0005) og
smerte ved aktivitet 75,3 til 16,8 (p<0,0005).
Gjennomsnittlig tilfredshet med behandlingen var 86,5 på en skala fra 0-100. Kun 6
pasienter rapporterte mindre aktivitet enn før
behandlingsstart. Hele 25 av 37 rapporterte
mer aktivitet. Det ble ikke rapport om bivirkninger av behandlingen. Konklusjon: Systematisk oppfølging og etterkontroll har vært
en nyttig kvalitetssikring av et nytt behandlingstilbud. Resultatene indikerer at dette er
en sikker og effektiv behandling ved achillestendinopati og samsvarer med tidligere
dokumentasjon av behandlingseffekt.

HØYDOSE TRENING ØKTE MUSKELSTYRKE OG BEVEGELSESUTSLAG SIGNIFIKANT HOS PASIENTER MED
LANGVARIG SUBACROMIAL SMERTE
1
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Formål: Det er sprikende evidens for hvilken
type og dose trening man skal velge for å
bedre muskelstyrke og bevegelsesutslag.
Målet med denne studien var å sammenligne
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HØSTKONGRESSEN 2007
hvordan to ulike typer treningsprogram kan
påvirke styrke og bevegelsesutslag hos pasienter med langvarig subacromial smerte.
Metode: Multisenter, randomisert klinisk
kontrollert forsøk, 61 pasienter med unilateral subacromial smerte. Pasienter ble tilfeldig
fordelt enten til en høydose medisinsk treningsterapigruppe (HD, n=31) eller en lavdose medisinsk treningsterapigruppe (LD,
n=30). HD-gruppen utførte et sett med 11
øvelser inkludert 3 globale øvelser med bruk
av ergometersykkel, 8 semiglobale og lokale
øvelser med 3 x 30 repetisjoner på hver
øvelse. LD gruppen utførte en global øvelse i
tillegg til 5 semiglobale og lokale øvelser
med 2 x 10 repetisjoner på hver øvelse.
Begge gruppene gjennomgikk 3 behandlinger i uka over 3 måneder. Pasientene ble vurdert ved inklusjon, siste behandling og 6
måneder etter behandlingslutt med tanke på
isometrisk styrke. Aktivt bevegelsesutslag ble
målt med et digitalt inclinometer. Resultater:
Det var ingen statistiske forskjeller mellom
de to gruppene ved utgangspunktet. I løpet
av behandlingen sluttet 5 pasienter (8%), og
nye 10 pasienter ved 6 måneders oppfølging. Ved behandlingsslutt og ved 6 måneders oppfølging hadde HD-gruppen en signifikant høyere skår (p<0,05) sammenlignet
med LD gruppen når det gjaldt økt isometrisk styrke i abduksjon og utadrotasjon og
økt bevegelsesutslag i fleksjon og abduksjon.
Konklusjon: Høydose medisinsk treningsterapi resulterte i at pasienter med langvarig subacromial smerte hadde signifikant økt muskelstyrke og bevegelsesutslag sammenlignet
med gruppen som gjorde lavdose trening.
Fysioterapeuter som praktiserer lavdose trening
med 2 x 10 repetisjoner bør øke treningsdosen
for bedre klinisk effekt. Nøkkelord: Skulder
smerte, muskel styrke, bevegelsesutslag, randomisert kontrollert forsøk

ER HYPPIGE OG SMÅ MÅLTIDER
SUKSESSKRITERIET FOR DEN OPTIMALE
VEKTREDUKSJONEN HOS IDRETTSUTØVERE?
1

Helle C, 2Garthe I, 2Raastad T, 2SundgotBorgen J
1
Toppidrettssenteret, Oslo
2
Norges idrettshøgskole, Oslo
Innledning: Mange utøvere i vektklasseidretter reduserer vekten sin med 5-12% før konkurranser for å ”veie inn” i sin vektklasse. En
vektreduksjon oppnådd med et kosthold som
ikke imøtekommer anbefalingene for idrettsutøvere, kan medføre tap av muskelmasse og
dermed resultere i redusert prestasjon. Studier
har vist at økt måltidsfrekvens reduserer insulinsekresjonen og øker fettforbrenningen.
Formål: Vi ønsket å studere om en seks ukers
vektreduksjonsperiode med et kontrollert
kosthold med hyppig måltidsfrekvens ville
redusere forventet tap av muskelmasse hos
idrettsutøvere. Metode: Utvalget bestod av 13
toppidrettsutøvere i kampsportidretter med
vektklasser. Gjennomsnittsalder i gruppen
var 23,9±3,7 år og de veide 78,1±4,5 kg.
Forsøkspersonene gjennomførte en 7-dagers
veid kostregistrering før vektreduksjonen
startet. Med grunnlag i kostresultatene fikk
hver utøver en individuell kostplan med
redusert energiinntak, anbefalt næringsstoffinntak og små måltider hver 3 time, som
skulle resultere i et vekttap på ca 0,5 kg per
uke. Vekt og kroppssammensetning (DEXA

IDRETTSMEDISIN 3•2007

og kaliper) ble målt før og etter vektreduksjonsperioden. Resultat: Utøverne hadde i
gjennomsnitt en vektreduksjon på 4,0±0,5%
(p<0.01) av kroppsvekten. DEXA-målingene
viste at gruppen hadde tapt 0,9±0,8% (ns) av
den totale muskelmassen, og at de hadde et
tap av fettmasse totalt på 18,2±4,1% (p<0.05).
Tilsvarende hadde utøverne en reduksjon i
fettprosent fra 9,7±1,4 til 7,5±1,1 (p<0.05)
målt med kaliper. Diskusjon: Andre studier
har vist at en signifikant vektreduksjon hos
idrettsutøvere ikke bare utgjør tap av fettmasse, men også noe muskelmasse selv om
utøverne imøtekommer anbefalingene for
næringsstoffinntak. Til forskjell fra liknende
studier gjennomførte våre forsøkspersoner en
vektreduksjon med kontrollert måltidsfrekvens- og størrelse. I denne studien utgjorde
muskelmasse en svært liten del av vektreduksjonen, og vi mener dette sannsynligvis
skyldes den hyppige måltidsfrekvensen med
små måltider. Konklusjon: Når idrettsutøvere
veiledes i vektreduksjon, bør de få bestemte
anbefalinger for antall måltider og måltidsstørrelse i tillegg til inntak av energi og næringsstoffer. Studien ble støttet av Olympiatoppen.

FULLTYKKELSE BRUSKSKADE GIR IKKE
DÅRLIGERE KNEFUNKSJON FØR ACLREKONSTRUKSJON
1

Hjermundrud V, 2Kvist T, 3Risberg MA,
Engebretsen L, 5Årøen A
1
Fysioterapiavdelingen, Akershus universitetssykehus, Lørenskog
2
Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo
3
Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR), Oslo
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Innledning: Ved fremre korsbåndskader forekommer ofte leddbrusklesjoner samtidig (1520%). Det er uvisst om en slik leddbrusklesjon er symptomgivende. Indikasjonen for
kirurgisk behandling av bruskskaden er usikker. Optimalt rehabiliteringsopplegg for
denne typen kombinerte skader er heller
ikke kjent. Hensikten er å undersøke knefunksjonen hos pasienter med kombinerte
ACL- og bruskskader før ACL-rekonstruksjon
sammenlignet med kontrollgruppe uten
bruskskade. Metode: Data fra Norsk korsbåndregister (3704 primære fremre korsbåndoperasjoner pr mars 2007), ble brukt. Tjuetre
pasienter tilfredsstilte følgende inklusjonskriterier: Fulltykkelse brusklesjon, alder under
40 år ved operasjonstidspunkt, mindre enn
ett år fra skadetidspunkt til rekonstruksjon,
samt ingen menisklesjoner eller andre skader
i kneet. For hver av de 23 pasientene i forsøksgruppen er det inkludert en kontrollgruppe matchet i henhold til alder, kjønn,
grafttype og tidsrom mellom skade og inngrep. Preoperative data på brusklesjon og
funksjon evaluert med KOOS score ble hentet ut fra Norsk korsbåndregister. Resultater:
Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i
preoperativ knefunksjon (målt ved KOOSscore) mellom gruppene. Diskusjon og konklusjon: Basert på funksjonsstatus før ACLrekonstruksjon, ser det ikke ut til å være holdepunkt for at bruskskaden er symptomgivende. Langtidsresultatene ved kombinerte
ACL- og bruskskader er ukjente. Disse resultatene må foreligge før en kan vurdere om
leddbruskskadene skal behandles, tidspunkt

for behandling, kirurgisk behandling og/eller
hva som er optimal rehabilitering av pasienter med bruskskader.

ULTRALYDFUNN ETTER SKLEROSERINGSBEHANDLING FOR PATELLAR
TENDINOPATI (HOPPERKNE)
Hoksrud AF, Öhberg L, Alfredson H, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
Ved hjelp av ultralydundersøkelse med
farge-Doppler har studier påvist tegn til neovaskularisering (innvekst av nye kar) hos
pasienter med tendinopati i Achilles- og
patellarsenene, og sklerosering med injeksjon av polidokanol i området med kar- og
nerveinnvekst har vist seg å være effektivt i
behandlingen av patellar tendinopati. I
denne studien ønsket vi å undersøke ultralydfunnene etter skleroseringsbehandling, og
å se på sammenhengen mellom pasientenes
ultralydfunn og funksjonsnivå etter slik
behandling. Metode: Forsøkspersonene ble
rekruttert blant norske utøvere på høyt nivå
med diagnosen hopperkne, definert som distinkt palpasjonsømhet under aktuell patellarpol og aktivitetsrelaterte smerter samme sted.
Pasientene registrerte funksjonsnivå ved bruk
av VISA score (0-100, der 100 tilsvarer
symptomfritt kne), og for inklusjon måtte
VISA score være ≤75. Hvert inkluderte kne
ble undersøkt før behandling og 12 måneder
etter første injeksjon. Pasientene ble også
undersøkt med farge-Doppler ultralyd, og
der måtte foreligge seneforandringer med
neovaskularisering for inklusjon. Ultralydundersøkelsen ble gjentatt 12 måneder
senere, etter gjennomført skleroseringsbehandling. Resultat: Etter 12 måneder ble 37
knær (29 pasienter) etterundersøkt, og der
var ingen endring i neovaskularisering etter
behandling i 7 sener (19%), mindre neovaskularisering i 21 sener (57%), mens 9 sener
(24%) hadde mer neovaskularisering. Selv
om der var en klar signifikant bedring i funksjonsnivå (p=0,001) fra før til etter behandling, var forbedringen like stor for sener som
hadde mindre, uendret eller mer neovaskularisering (ANOVA, p=0.9). Etter behandling
hadde 16 sener (43%) uendret hypoekkoisk
status, 1 sene (3%) større hypoekkoisk område, og 20 sener(54%) hadde mindre hypoekkoisk område etter skleroseringsbehandling.
Forbedringen i funksjonsscore var like stor
for sener med og uten hypoekkoiske områder etter behandling (t-test, p=0.54). Konklusjon: Det var en viss reduksjon i neovaskularisering og hypoekkoiske områder hos pasienter som hadde mottatt skleroseringsbehandling for patellar tendinopati, men ingen
påvisbar sammenheng mellom ultralydfunn
etter behandling og pasientenes funksjonsnivå.

SKADER HOS WORLD CUP UTØVERE I
SNOWBOARD SESONGEN 2006/2007
Husnes SO, Florenes TW, Nordsletten L, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
Innledning: Snowboard er en relativt ung
idrett i rask utvikling med stadig mer ekstreme utførelser på utfordrende snøkonstruksjoner. Tidligere studier har vist at skadefrekvensen hos snowboard rekreasjonskjørere er
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stor, og håndledd skades hyppigst. Resultater
fra noen få studier gjort på elite snowbordere
tyder på at disse oftere skader knær og rygg,
og at skadeinsidensen er høy. Formålet med
denne studien var å kartlegge skadeforekomst og skademønster hos World Cup utøvere i Snowboard sesongen 2006/2007, samt
validere skaderegistreringssystemet til det
internasjonale skiforbundet (FIS), FIS Injury
Surveillence System (FIS ISS). Metode: Skader
ble registrert på tre ulike måter gjennom
sesongen 2006/2007. FIS teknisk delegerte
(TD) rapporterte skader gjennom FIS ISS,
medisinsk personell fra World Cup lagene
rapporterte prospektivt skader fra sine lag og
det ble ved sesongslutt gjennomført retrospektive intervjuer av utøvere og trenere fra
9 nasjoner. Totalt ble 141 utøvere intervjuet,
50 kvinner og 91 menn, innen disiplinene
Halfpipe (HP) og Snowboardcross (SBX). For å
avdekke forskjeller mellom disipliner og
kjønn ble Z-test benyttet (95% KI, α=0,05).
Resultat: Intervjuene registrerte totalt 100
skader og var den mest valide datainnsamlingsmetoden. FIS ISS fanget opp 18 skader
og det ble registrert 24 skader gjennom den
prospektive undersøkelsen. Den totale skadeinsidensen var 70,9 per 100 utøvere pr.
sesong. 49% av skadene skjedde under konkurranser. De intervjuede løperne deltok i
614 FIS World Cup og VM konkurranser
med totalt 9939 løp. Den totale skadeinsidensen var 3,7 (95% KI 2,5-4,9) per 1000
løp, 5,1 (2,6-7,6) for kvinner og 4,0 (2,3-5,7)
for menn (relativ risk (RR) 1,3 versus kvinner,
p=0,48(ns)). Halfpipe hadde en skadeinsidens på 3,5 (95% KI 1,9-5,2) per 1000 løp
og snowboardcross 4,6 (2,3-6,9) (relativ risk
(RR) 1,3 versus halfpipe, p= 0,45(ns)). Kne
var den mest skadde kroppsdel med 19% av
alle skader, etterfulgt av rygg/bekken (14%),
og hode/ansikt (13%). Den hyppigste skadetypen var ledd- og ligamentskader med 34%.
I 22% av tilfellene var skadene så alvorlige
at det medførte mer enn 28 dagers fravær fra
trening og konkurranse. Konklusjon: Skadeforekomsten blant FIS World Cup utøvere i
Halfpipe og Snowboardcross er høy og kne
skades hyppigst. Resultatene viste ingen signifikant forskjell mellom kjønn eller disiplin.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk
Tipping AS og Helse Øst. Prosjektet er i tillegg støttet økonomisk og praktisk av djo og
FIS. Masterstudiet i idrettsfysioterapi er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av
fysioterapeuter.

HVORFOR BLIR GRAVIDE KVINNER
FYSISK INAKTIVE?
1

Haakstad LAH, 2Voldner N, 2Henriksen T,
Bø K
1
Norges idrettshøgskole, institutt for idrettslige og biologiske fag, Oslo
2
Rikshospitalet-Radiumhospitalet,
Universitetsklinikk, Oslo
1

Innledning: Studier har vist at stadig flere
gravide kvinner har større vektøkning enn
optimalt og at denne gruppen i tillegg er utilstrekkelig fysisk aktive og reduserer både
mengde, varighet og intensitet på fritidsaktivitet. I dag er det liten kunnskap om hvorfor
gravide kvinner er mer stillesittende enn
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ikke-gravide. Formålet med denne studien
var å undersøke egenskaper assosiert med
deltagelse i fritidsaktivitet, samt gravide kvinners sosiale støtte, motiver og barrierer til
trening. Metode: Friske gravide kvinner
(N=467) i Oslo (STORK, RikshospitaletRadiumhospitalet), svarte på et omfattende
spørreskjema om totalt fysisk aktivitetsnivå,
inkludert spørsmål om sosial støtte og holdninger til fysisk aktivitet. Spørreskjemaet ble
utdelt i svangerskapsuke 36, og kvinnene ble
rekruttert i perioden 2002 til 2005. Følgende
analyser er utført: frekvensberegninger, independent sample t-test og X2-test. For å se på
faktorer assosiert med deltagelse i treningsaktivitet i tredje trimester; ble univariate og
multivariate odds ratio med 95% konfidensintervall estimert ved logistisk regresjon.
Resultat: Førtiseks prosent av kvinnene rapporterte at de trente regelmessig på fritiden i
hele svangerskapet. Den oftest rapporterte
barrieren til treningsaktivitet var svangerskapskomplikasjoner, mangel på tid og praktiske problemer tilknyttet barn og omsorgsoppgaver i hjemmet. Faktorer positivt assosiert med trening i tredje trimester var å være:
førstegangsfødende, trene regelmessig før
graviditeten, jobbe full eller deltid, samt ha
lavere vektøkning. Treningsvaner til foreldre
eller søsken i kvinnenes barndom hadde i
tillegg signifikant betydning for treningsaktivitet i første og andre trimester (p<0.05).
Gravide som ble oppfordret til å trene av
behandlende lege eller jordmor var også mer
aktive enn de som ikke hadde mottatt slike
råd (p<0.001). Diskusjon og konklusjon:
Treningsvaner før graviditet var den faktoren
som sterkest forklarte regelmessig fysisk aktivitet i alle svangerskapstrimestrene.

FOREKOMST OG GRAD AV MUSKELSKJELETTLIDELSER HOS ULTRALYDOPERATØRER
1

Juel NG, 2Brox JI, 3Bryde P, 4Villersø K,
Bjørnerheim R, 1Thingnæs K, 3Aakhus S
1
Avd. for fysikalsk medisin og rehab., Ullevål
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Ultralydbaserte undersøkelsesteknikker brukes mye innen medisinen; kardiologi,
gynekologi og radiologi. Arbeidsrelaterte
plager er rapportert i skulder og albue, men
også i hånd og håndledd, rygg og hofte. Vi
ønsket derfor å kartlegge plager og muskelskjelettdiagnoser hos ultralydoperatørene
ved Ullevål og Rikshospitalet sammenlignet
med en kontrollgruppe, samt å identifisere
en mulig sammenheng mellom grad av
eksponering og symptomer. Materiale og
metode: Alle ultralydoperatører (operatører)
ved Rikshospitalet og Ullevål samt en kontrollgruppe ble invitert etter matching på
kjønn, vekt og alder. Spørreskjema inneholdt
spørsmål om plager, smerter, trivsel på
arbeidsstedet, fysisk aktivitet, røyking og
validerte funksjonsscore om plager i rygg
(Oswestry), skulder/arm (Kvikk-DASH) og
helserelatert funksjon/livskvalitet (EQ-5D og
EQ-VAS), samt eksponeringstid ved ultralydundersøkelser. Blindet klinisk us ble gjort for
å registrere spesifikke diagnoser. Studien er
godkjent av regional etisk komite. Resultater:
Det deltok 81 personer (43 kvinner, 38 menn);

44 operatører. Generelt var trivsel på jobb
høy; 5 operatører og 4 i kontrollgruppen
hadde vært sykmeldt siste år. Ultralydoperatører hadde signifikante høyere forekomst av
arbeidsrelaterte plager fra håndledd, albue
og skulder, Kvikk-DASH, EQ-5D, men ikke
EQ-VAS og plager fra ryggen (ODI). Andel
med diagnoser ved klinisk undersøkelse var
18/44 (40,9%) hos operatører og 8/37 (21,6%)
i kontrollgruppen (odds ratio 5,2; 95% KI
2,0 til 14,0), for subakromiale smerter var
tallene 11/44 (25%) og 2/37 (5,4%) (odds
ratio 5,8; KI 1,2 til 28,3). For operatørene var
det signifikant sammenheng mellom eksponering > 1000 min/uke og Kvikk-DASH samt
diagnosene subakromiale smerter og lateral
epikondylalgi. Diskusjon: Det er tidligere
rapportert at ultralyd-operatører har økt
belastning med plager fra muskel-skjelettapparatet. I vår studie inkluderte vi en matchet
kontrollgruppe for å vurdere risiko for plager
ved yrkeseksponering med ultralydundersøkelser. Studien viste at operatører hadde en
signifikant øket risiko for plager fra skulder
og arm både ved selvrapportering, og ved
klinisk diagnostikk av overekstremiteten ved
blindet undersøkelse.

TILFREDSSTILLER NORSKE BARN OG
UNGE GJELDENE ANBEFALINGER FOR
FYSISK AKTIVITET?
Kolle E, Steene-Johannessen J, Andersen LB,
Anderssen SA
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo
I følge retningslinjene for fysisk aktivitet bør
barn og unge være i 60 minutter med moderat aktivitet daglig. Utviklingen av anbefalingene er basert på forståelsen at en bestemt
mengde fysisk aktivitet er nødvendig for optimal funksjonalitet og helse gjennom livet.
Det er imidlertid mangel på data som beskriver aktivitetsnivået til et representativt utvalg
av barn og unge. Hensikten med denne studien er derfor å beskrive det fysiske aktivitetsnivået til et landsrepresentativt utvalg 9og 15-åringer, og se hvor stor andel som tilfredsstiller anbefalingene. Metode: Data ble
registrert i studien ”Fysisk aktivitet blant norske barn” som ble gjennomført i 2005-2006.
Totalt har 2299 9- og 15-åringer deltatt i studien, noe som gir en deltakelsesprosent på
82%. Fysisk aktivitet ble målt objektivt med
ActiGraph akselerometer. Aktiviteten ble
målt i fire påfølgende dager, inkludert to
ukedager og to helgedager. Totalt hadde
1822 barn og unge valide aktivitetsregistreringer. T-test for uavhengige grupper ble
benyttet for å finne forskjell mellom ulike
grupper. P-verdi<0.05 ble regnet som statistisk signifikant. Resultat: I begge aldersgrupper hadde gutter et signifikant høyere fysisk
aktivitetsnivå enn jenter (p<0.001). 9-åringene hadde et 46% høyere aktivitetsnivå enn
15-åringene. Både 9- og 15-åringene hadde
høyere aktivitetsnivå i ukedagene sammenlignet med i helgen (p<0.0001). Signifikant
flere 9-årige gutter enn jenter tilfredsstilte
gjeldende norske anbefalinger for fysisk aktivitet (henholdsvis 91% og 75%, p<0.0001).
Femtito prosent av 15-åringene tilfredsstilte
anbefalingene for fysisk aktivitet, og det var
ikke signifikant forskjell mellom kjønnene.
Diskusjon: Gutter har et høyere fysisk aktivitetsnivå enn jenter. Det ser ut til at aktivitetsnivået synker gjennom ungdomsårene da
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15-åringene har et aktivitetsnivå som er 46%
lavere enn 9-åringene. Majoriteten av 9åringene, men kun halvparten av 15-åringene tilfredsstiller gjeldende anbefalinger for
fysisk aktivitet. Utvalget er representativt for
9- og 15-åringer i Norge og resultatene kan
brukes som referansemateriale.

FORSKJELLER I STYRKE OG FINTEOG HOPPTEKNIKK MELLOM
KORSBÅNDSKADDE OG IKKESKADDE HÅNDBALLSPILLERE
Kristianslund E, Myklebust G, Bahr R,
Krosshaug T
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
Bakgrunn: Fremre korsbåndskader er et
alvorlig problem i ballidretter, spesielt hos
kvinner. Senter for idrettsskadeforskning har
startet en prospektiv kohortstudie for å
undersøke risikofaktorer for fremre korsbåndskader hos kvinnelige elitehåndballspillere.
Eliteserien og landslaget for kvinner (N =
184) ble testet i løpet av sommeren 2007.
Den aktuelle undersøkelsen vil se på forskjeller i styrke og bevegelsesmønstre
mellom tidligere fremre korsbåndskadde og
ikke-skadde utøvere. Metode: Spillerne
gjennomførte isokinetisk konsentrisk styrketesting av hamstrings og quadriceps ved 60/s
og benpress i standard benpressapparat.
Dataene ble analysert med t-tester i SPSS.
Spillerne gjennomførte også fallhopp og finter der kinetikk og kinematikk ble undersøkt
med tredimensjonal bevegelsesanalyse. 21
spillere hadde en tidligere korsbåndskade,
18 unilateralt. De skadde spillernes hoppog finteteknikk vil bli sammenliknet med 21
spillerne som pares med hensyn på alder og
høyde. Disse opptakene er under behandling, og resultatene vil bli presentert på
Høstkongressen. Resultater: Preliminære
analyser av styrkedataene viser ikke signifikant forskjell i benpress mellom skadde og
ikke-skadde spillere (207 / 201 kg, p = 0,44).
Hos de 18 spillerne med tidligere unilaterale
korsbåndskader, var quadriceps i det skadde
benet svakere enn i det friske (161,5 / 176,2
Nm, p = 0,04), men det var ikke signifikant
forskjell for hamstrings (95 / 101,5 Nm, p =
0,07), eller forholdet mellom quadriceps og
hamstrings (0,592 / 0,573, p = 0,54). Det var
ikke signifikante forskjeller mellom skadede
og ikke-skadede spillere, selv når bena ble
sett hver for seg. Diskusjon: Sideforskjellene
i quadricepsstyrke kan gjøre tidligere skadede spillere sårbare for nye skader. Dataene
fra bevegelsesanalysen vil vise om tidligere
skadede spillere har utviklet teknikker som
belaster det skadde benet forskjellig fra det
uskadde og om de ellers har teknikker som
skiller seg fra uskadde utøvere. Forskjeller i
bevegelsesmønstre kan ha sin opprinnelse
før eller etter skaden, og kan skyldes mangelfull opptrening.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk
Tipping AS og Helse Øst.
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ER MAKSIMAL STYRKETRENING ELLER
BALANSE / HÅNDBALLTEKNISK TRENING MEST EFFEKTIVT FOR Å FOREBYGGE SKADER HOS
HÅNDBALLUTØVERE?
Lauglo R, Aldridge M, Hoff J, Helgerud J
Idrettsfysiologi, Det Medisinske Fakultet,
Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Universitet, Trondheim
Rosenborgklinikken, Trondheim
Innledning: Håndballutøvere har høy risiko
for alvorlig skade i kne / ankel.
Forebyggende trening kan redusere skaderisiko men er lavt prioritert av spillere og trenere. Trening som vektlegger å både redusere skaderisiko og å bedre håndballferdigheter har høyest compliance. Formålet med
studien var å evaluere effekt av maksimal
styrketrening (MST) og balanse / håndballteknisk trening (BHT) på prestasjonsmål og
risikofaktorer for skade blant kvinnelige junior håndballutøvere. Metode: 40 kvinnelige
15-16 årige håndballutøvere fra 4 lag i MidtNorge, sesongen 2006/2007 deltok. Utøvere
fra tre av lagene ble randomisert til MST ved
knebøy med vektstang i 4 serier á 4 rep, og
BHT utført på balansematte / balansebrett /
gulv i 15 min. Begge intervensjonsgrupper
utførte 3 treninger pr. uke i 8 uker i tillegg til
håndballtrening. Det fjerde laget var kontrollgruppe. Følgende tester ble utført: 1RM i
knebøy, hopphøyde, kraftutvikling i hopp og
landing, ett-bens hopp, 10- og 20 m. sprint. I
tillegg ble det foretatt benmineral-målinger
av treningsgruppene. T-test ble benyttet i
analyse av data. Resultat: 1RM økte med
31% ved MST, og 16% ved BHT. Styrketilveksten ble opprettholdt hos begge treningsgrupper til sesongslutt uten oppfølging av
intervensjonstreningen. Bare MST-gruppen
bedret kraftutviklingshastighet i hopp. Øvrige
tester viste ingen bedring i prestasjons-/risikomål i forhold til kontrollgruppen. Benmineraltetthet i bekken og underekstremiteter
økte i MST-gruppen men ikke i BHT-gruppen. MST ga økt bentilvekst i lumbalcolumna med 14.6%. Diskusjon og konklusjon:
Testverdier og observasjon av trening viste at
håndballjenter på juniornivå har lave styrkeverdier og vansker med stabilitet i knær, hofter og columna. Trening av knebøy og balanse / håndballtekniske øvelser kan bedre disse
kvaliteter vesentlig. Styrketrening bør prioriteres da det medfører større gevinst i form av
økte prestasjoner og reduserte risikofaktorer
blant annet ved økt benmineraltetthet.

SAMMENLIGNING AV IKKE-OPERATIV
OG OPERATIV BEHANDLING ETTER
ACL RUPTUR. PROSPEKTIV STUDIE
MED FUNKSJONELLE TESTER
1

Moksnes H, 1Risberg MA
NAR, Ortopedisk Senter Ullevål
Universitetssykehus, NIMI Ullevål og Norges
Idrettshøgskole, Oslo

1

Aktive personer anbefales oftest operativ
behandling etter ACL ruptur. Etter vår innsikt
finnes ingen publiserte studier med validerte
funksjonelle utfallsmål med sammenligning
av resultatet etter moderne ACL rekonstruksjon og ikke-operativ behandling. Formålet
med denne undersøkelsen var å sammenligne det funksjonelle resultatet ved ettårs oppfølging mellom pasienter som gjennomgikk

ACL rekonstruksjon eller ikke-operativ behandling. Ett-hundre-og-tjue-fem individer
med gjennomsnittsalder på 27,2 år (±8,1 år)
deltagende i level I og II sport ble inkludert
ved baseline. Baseline og ettårs oppfølging
inkluderte fire ettbens hoppetester, IKDC2000,
KOS-ADLS, KT1000, samt registrering av
sviktepisoder og aktivitetsnivå. Ikke-opererte
pasienter ble undersøkt ett år etter baseline.
ACL rekonstruerte ble undersøkt ett år etter
rekonstruksjonen. For parametriske og normaldistribuerte data ble toutvalgs t-test benyttet for å sammenligne gruppene, MannWhitney U test ble benyttet når data ikke var
normaldistribuert. Ett-hundre-og-to pasienter,
51% ikke-opererte og 49% rekonstruerte, ble
undersøkt ved ettårs oppfølging. Ikke-opererte pasienter presterte signifikant høyere enn
ACL rekonstruerte på alle fire ettbens hoppetester og KOS-ADLS. Seksti-ni prosent av de
ikke-opererte og 70% av de ACL rekonstruerte pasientene hadde returnert til sitt tidligere aktivitetsnivå. Ikke-opererte pasienter
som hadde returnert til tidligere aktivitetsnivå presterte signifikant høyere for IKDC2000
og KOS-ADLS, samt hadde færre sviktepisoder enn pasienter som ikke hadde returnert.
ACL rekonstruerte pasienter som hadde
returnert til sitt tidligere aktivitetsnivå presterte signifikant høyere for IKDC2000 enn
ACL rekonstruerte pasienter som ikke hadde
returnert. Nyere studier har vist at det sannsynligvis ikke er økt risiko for artrose etter
ikke-operativ behandling, men høyt aktivitetsnivå kan være en risiko. Vi anbefaler at
pasienter informeres om muligheten for ikkeoperativ behandling etter ACL skade og at
funksjonelle tester bør benyttes som suksesskriterie etter skade. Ikke-opererte pasienter
presterte signifikant høyere på flere utfallsmål enn ACL rekonstruerte ved ettårs oppfølging. En majoritet av ikke-opererte og ACL
rekonstruerte pasienter presterte godt på
funksjonelle tester og hadde returnert til sitt
tidligere aktivitetsnivå ved ettårs oppfølging.

ENDRING AV KROPPSSAMMENSETNING TIL EN UTHOLDENHETSUTØVER – EN CASE STUDIE
Måkestad IH
Ernæringsavdelingen, Olympiatoppe, Oslo
Innledning: I de fleste særidretter er kroppssammensetning en sentral prestasjonsvariabel.
Mange utøvere og trenere ønsker av den grunn
å optimalisere kroppssammensetningen, og
ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen ser
det som viktig at utøvere som ønsker en
endring gjør det ved bruk av riktig metode
og profesjonell veiledning. Metode: En juniorlandslagsutøver i en utholdenhetsidrett tok
kontakt med ønske om hjelp til kostholdsoptimalisering og ønske om endring i kroppssammensetning. Etter rutiner på ernæringsavdelingen utførte utøver en 4-dagers veid kostregistrering. Utøvers inntak av makro- og
mikronæringsstoffer ble beregnet med dataprogrammet ”Mat på data”. Kroppssammensetningen ble registrert via Dual Energy X-ray
Absortiometry (DEXA) og resultatene tilsa
mulighet for reduksjon av fettmasse.
Intervensjon: Utøver fikk en kostplan med
optimalt inntak av karbohydrater, fett og proteiner tilpasset utøvers faste matvaner. Utøver
møtte til konsultasjon en gang per uke de
første 3 ukene og så jevnlig hver 2.-3. uke
de neste 10 månedene, i tillegg til oppføl-
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ging per telefon og e-mail. Det ble tatt blodprøver ved start og etter behov. Kroppssammensetningsmåling utførtes like etter første konsultasjon og 3 ganger til i løpet av de
følgende 10 måneder. Vekt ble målt på konsultasjoner og på DEXA målingene. Resultat:
Utøveren hadde en stigende formkurve
gjennom året med en parallell reduksjon i
fettmasse (4,3 kg) og økning i muskelmasse
(3,2 kg). Kroppsvekten gikk ned 1,2 kg i
samme periode. Diskusjon: Hva kan en
oppnå med profesjonell hjelp til å endre
kroppssammensetning versus å gjøre det på
egen hånd? Hvordan kan trenere og ledere
legge tilrette for en utøver som vil endre
kroppssammensetning eller gå ned i vekt?

HVA KARAKTERISERER KVINNER SOM
TRENER I SVANGERSKAPET?
1

Owe KM, 2Nystad W, 1Bø K
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo
2
Avdeling for Folkesykdommer,
Folkehelseinstituttet, Oslo
1

Introduksjon: Gravide kvinner anbefales å
være fysisk aktive på lik linje med ikke-gravide, under forutsetning av at svangerskapet
forløper normalt. Tidligere studier tyder imidlertid på at aktivitetsnivået synker i svangerskapet. Det finnes få longitudinelle studier
som beskriver hvilke faktorer som er assosiert med trening i svangerskapet og hvordan
disse kan påvirke aktivitetsnivået under graviditeten. Hensikten med denne studien var
derfor å undersøke hva som karakteriserer
kvinner som trener i 17. og 30.svangerskapsuke. Metode: Denne studien er basert på
data fra den Norske Mor & Barn undersøkelsen, som er gjennomført i regi av Folkehelseinstituttet. Totalt 34508 gravide kvinner
inkludert mellom 2001 og 2005, besvarte to
spørreskjemaer distribuert i svangerskapsuke
17 og 30. Fysisk aktivitet ble målt prospektivt gjennom svangerskapet. Regelmessig trening ble definert som deltakelse i en eller
flere aktiviteter tre ganger per uke eller
oftere. Inaktivitet ble definert som deltakelse
i fysisk aktivitet sjeldnere enn en gang per
uke. Dataene ble analysert ved hjelp av
logistisk regresjon. Resultatene er vist som
justert Odds ratio (OR) med 95% konfidens
intervall (95% CI). Resultater: Tyve prosent
av kvinnene trente regelmessig i uke 30
sammenlignet med 46% før svangerskapet.
Kvinner som trente regelmessig 3 måneder
før dette svangerskapet hadde en høy sannsynlighet for å trene både i uke 17, OR=17,6
(16,4-19,0) og uke 30, OR=4,3 (4,1-4,6).
Overvekt (KMI større enn 24 kg/m2) før
svangerskapet var negativt assosiert med å
trene i svangerskapet OR=0,8 (0,7-0,8) og
OR=0.7 (0,6-0,7), i henholdsvis uke 17 og
30. Svangerskapsrelaterte faktorer som kvalme, muskelskjelett smerter, bekkenløsningssmerter og multippelt svangerskap var også
negativt assosiert med trening i svangerskapet. Konklusjon: Resultatene viser at kvinner
som rapporterer at de trener regelmessig før
svangerskapet også fortsetter å trene etter at
de er blitt gravide. Særlig fokus bør rettes
mot overvektige gravide kvinner for å oppmuntre til økt fysisk aktivitet før og under
graviditeten.
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VIL INNTAK AV EN COX-2-HEMMER
PÅVIRKE SKADEOMFANG OG RESTITUSJON AV SKJELETTMUSKULATUR
ETTER ARBEIDSINDUSERTE MUSKELSKADER?
1

Paulsen G, 1Egner IM, 1Drange M, 2Langberg H,
Ugelstad I, 1Hallén J, 1Raastad T
1
Seksjon for fysisk prestasjonsevne ved
Norges idrettshøgskole, Oslo
2
Institut for idrætsmedicin, Bispebjerg
Hospital, København, Danmark
1

”NSAIDs” (COX-1 og COX-2-hemmere) er
vist å ha både positiv og negativ effekt på
restitusjons- og adaptasjonsprosesser i skjelettmuskulatur. Dette er den første humanstudien som har sett på effekten av en selektiv COX-2-hemmer på restitusjons- og adaptasjonsprosesser etter eksentrisk muskelarbeid. Elleve kvinner og 22 menn (26±5 år)
ble tilfeldig valgt til å innta Celebra® (400
mg celecoxib pr dag) eller placebo i ni dager
etter å ha gjennomført 70 unilaterale, maksimale, eksentriske aksjoner med albuefleksorene. Den andre armen fungerte som kontroll. Før og etter arbeidet ble det utført repeterte målinger av maksimal isometrisk styrke
og muskelstølhet. Biopsier av biceps brachii
ble tatt én, 48, 96 og 168 timer etter arbeidet. Det ble også gjennomført mikrodialyse i
biceps brachii to, 24 og 48 timer etter arbeidet. Biopsiene ble analysert ved immunohistokjemi for identifisering av makrofager og
satellittceller. Muskeldialysatet ble analysert
for prostaglandiner (PGE2) ved hjelp av et
immunoassay. Etter tre uker ble arbeidsprotokollen gjennomført på nytt, men uten
medikamentell intervensjon. Hos 30% av
forsøkspersonene (i begge grupper) ble det
observert nekrotiske muskelfibre og akkumulering av makrofager. Celecoxib hadde verken effekt på restitusjonen av muskelfunksjonen eller på akkumuleringen av makrofager
og antall satellittceller i muskulaturen. Det
ble heller ikke registrert noen medikamenteffekt på vevsvæskekonsentrasjonen av PGE2,
men celecoxib viste en tendens til å redusere muskelstølhet. Celecoxib så ikke ut til å
påvirke adaptasjonsprosessene, fordi det var
ingen forskjell i restitusjonsforløpet mellom
placebo- og celecoxib-gruppen da arbeidsprotokollen ble gjentatt. Celecoxib hadde i
denne studien ingen registrerbar effekt på
muskulaturen etter et eksentrisk muskelarbeid. Muligens skyldes dette at COX-2-enzymet ikke har en sentral rolle i responsen på
slikt muskelarbeid hos mennesker. Den stølhetsdempende effekten kan skyldes at medikamentet virket på smerteledningsbanen i
nervesystemet. Følgelig, inntak av COX-2hemmeren celecoxib så ikke ut til å påvirke
restitusjons- og adaptasjonsprosessene etter
et muskelødeleggende arbeid, men kan
redusere smerter.

SEKULÆRE TRENDAR I FYSISK FORM
OG KMI BLANT 9-ÅRINGAR I OSLO
Raunehaug F, Steene-Johannessen J, Kolle E,
Andersen LB, Anderssen SA
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskule, Oslo
Studiar har vist at barn med låg fysisk form
har høgre forekomst av risikofaktorar for
hjarte- og karsjukdom. I tillegg viser ein
rekke studiar ein invers samanheng mellom

kroppsmasseindeks (KMI) og fysisk form.
Denne samanhengen er veldokumentert
blant vaksne men er i mindre grad studert
blant barn. Hensikten med denne undersøkelsen var å analysere sekulære trendar i
fysisk form og KMI blant eit representativt
utvalg av 9-åringar i Oslo. Metode: Data blei
registrert i to tverrsnittsstudiar, ”European
Youth Heart Study” (EYHS) som blei
gjennomført i 1999-2000 og ”Fysisk aktivitet
blant norske barn” gjennomført i 2005. I
1999-2000 deltok 407 barn og i 2005 deltok
449 barn. Deltakarprosenten var 75% i
1999-2000 og 92% i 2005. Fysisk form
(VO2peak) blei målt ved hjelp av ein kontinuerleg progressiv sykkeltest til utmattelse.
T-test for uavhengige grupper blei brukt for å
finne endringar i fysisk form og KMI. P-verdi
<0,05 blei rekna som statistisk signifikant.
Resultat: Komplett datasett blei innhenta frå
367 gutar og 317 jenter. Fysisk form uttrykt
som VO2peak (ml·kg-1·min-1) gjekk tilbake med
5,1% (p=0,001) for gutar og 3,6% (p=0,005)
for jenter. For gutar sank det maksimale oksygenopptaket frå 53,8 til 51,1 (ml·kg-1·min-1)
og for jentene frå 46,8 til 45,1 (ml·kg-1·min-1).
Det var derimot ingen signifikant endring i
KMI verken for gutar eller jenter. Diskusjon:
Undersøkelsen indikerar ein reduksjon i
fysisk form blant eit representativt utvalg 9åringar i Oslo. Denne negative trenden kan
bidra til auka førekomst av risikofaktorar for
HKS i framtidige generasjonar. For å endre
denne trenden er det nødvendig å fremme
meir fysisk aktivitet. Ein muligheit er å auke
antallet kroppsøvingstimar i skulen. Dessutan har foreldrene også eit viktig ansvar til
å oppmuntre og bidra til at barna får ein
aktiv livsstil.

FYSISK AKTIVITETSNIVÅ OG OVERVEKT BLANT 9-ÅRINGER I OSLO
Ruud ES, Kolle E, Steene-Johannessen J,
Andersen LB, Anderssen SA
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo
Det er mangel på objektive data om norske
barn og unges fysiske aktivitetsnivå og vektstatus. Formålet med denne studien var derfor å undersøke fysisk aktivitetsnivå, kartlegge forekomst av overvekt og se på en eventuell sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og overvekt blant 9-åringer i Oslo.
Metode: Undersøkelsen er en del av tverrsnittsstudien ”Fysisk aktivitet blant norske
barn” og ble gjennomført på et representativt
utvalg 4. klassinger på ni barneskoler i Oslo.
Deltakerprosenten var på 92%. Fysisk aktivitet ble målt objektivt med ActiGraph akselerometer. Aktiviteten ble målt over fire
påfølgende dager og 373 barn hadde gyldige
målinger. Kroppsmasseindeks og sum av fire
hudfoldstykkelser ble brukt som mål på
kroppssammensetningen. T-test for uavhengige grupper og kji-kvadrat ble benyttet for å
finne signifikante forskjeller mellom gruppene. Regresjonsanalyser ble brukt for å
finne en sammenheng mellom aktivitetsnivå
og hudfoldstykkelse. Signifikansnivået er satt
til P<0.05. Resultat: Nittito prosent av utvalget oppnådde gjeldende anbefalinger om 60
minutter moderat fysisk aktivitet (>2000 tellinger.min-1) daglig. Guttene hadde 11% høyere aktivitetsnivå enn jentene og kjønnsforskjellene gjaldt både på ukedager og i helg.
På bakgrunn av grenseverdiene laget av
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HØSTKONGRESSEN 2007
International Obesity Task Force ble 20% av
jentene og 17% av guttene klassifisert som
overvektige. Jentene hadde signifikant høyere sum hudfoldstykkelse enn guttene
(p<0.0001). Barna med lavest fysisk aktivitetsnivå hadde dobbelt så høy sum hudfoldstykkelse enn de med høyest aktivitetsnivå.
Analyser viste også at normalvektige barn
hadde 15% høyere aktivitetsnivå enn overvektige barn, men det var derimot ingen signifikant forskjell i hvor mange normalvektige
og overvektige som oppfylte anbefalingene
for fysisk aktivitet. Konklusjon: Gutter er mer
aktive enn jenter. En stor andel av 9-åringene
i Oslo er tilstrekkelig aktive i forhold til anbefalingene for fysisk aktivitet. Barn med lavt
aktivitetsnivå har høyere sum hudfoldstykkelse
enn barn med høyt aktivitetsnivå. Longitudinelle studier er imidlertid nødvendig for å
kunne bekrefte denne sammenhengen.

STYRKETRENING OG BEINMINERALTETTHET.
EFFEKTER AV ØVELSESVALG, YTRE
MOTSTAND OG TRENINGSVOLUM
1

Raastad T, 1Karlsen S, 1Madsgaard S,
Rønnestad R, 1Kvamme N og 1Egeland W
1
Norges Idrettshøgskole, Oslo
2
Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer
1,2

Styrketrening er vist å ha positive effekter på
beinmineraltetthet og beinmasse. Treningsmotstand og treningsvolum er to viktige faktorer i forhold til effekten på knoklene. Hensikten med denne studien var å studere
effekten av styrketrening med forskjellig ytre
motstand og forskjellig treningsvolum på beinmineraltetthet og beinmasse. Tjueni menn
(20-40 år) deltok i to ulike styrketreningsstudier. I ”treningsvolum-studien” trente alle
forsøkspersonene tre beinøvelser og fem
øvelser for overkroppen med samme relative
motstand (7-10 RM serier) i 11 uker. Antall
serier i hver øvelse var imidlertid forskjellig
(én vs. tre serier). I ”treningsmotstand-studien” trente forsøkspersonene med enten dype
(femur parallell med gulvet) eller høye (ca.
120° i kneleddet) knebøy med samme relative motstand (3-10 RM serier) i 12 uker. Den
ytre motstanden var imidlertid ca. dobbelt så
stor i høy knebøy som i dyp knebøy. Beinmineraltetthet og beinmasse ble målt med
DEXA før og etter treningsperiodene. Resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± SE. I
”treningsvolum-studien” var det ingen signifikant forskjell om man trente med én eller
tre serier for endringer i beinmineraltetthet
og beinmasse i underekstremitetene. Det var
imidlertid signifikant bedre effekt av å trene
med tre serier for endring i beinmineraltetthet
i L2-L4 (1,5±0,9% vs. -0,5±0,3%, p=0,05) og
en tendens til bedre effekt av tre serier på
beinmineraltetthet i armer (p=0,08). I ”treningsmotstand-studien var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene for endring i
beinmineraltetthet og beinmasse i L2-L4
(begge grupper økte signifikant), men høye
knebøy hadde signifikant bedre effekt på
beinmasse i underekstremitetene enn dype
knebøy (+0,4±0,3% vs. -1,0±0,4%, p<0.05).
Konklusjon: treningsvolum ser ut til å være
viktigere for å øke beinmineraltettheten i
overkroppen enn i beina. Knebøy med tunge
vekter og lite bevegelsesutslag har mer positiv effekt på skjelettet i beina enn dype knebøy med lettere vekter. Dette gjelder selv om
den relative treningsmotstanden er den samme.
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MUSKELGRUPPA - ET LAVTERSKELTILBUD FOR Å ØKE FYSISK AKTIVITET
OG BEDRE TA VARE PÅ EGEN HELSE?
Selven T
Orkanger Fysikalske Institutt AS, HMSTjenesten Orkladal, Orkanger
Innledning: Mangel på fysisk aktivitet er et
stadig økende problem i befolkningen. Formålet med dette tiltaket var å gi ansatte i Orkdal Kommune bedre innsikt i egen helse og
samtidig presentere et allsidig treningstilbud.
Metode: I 2003 startet Orkdal Kommune
sammen med HMS-Tjenesten opp et prosjekt
for å bedre helsa til de ansatte som var sykemeldt eller sto i fare for å bli det. Tilbudet
var å delta i en gruppe på 15-20 personer
som skulle møtes en gang i uka i 10 uker.
Hver samling besto i 45 minutter teori og 45
minutter praktisk trening i arbeidstida.
Teorien besto i enkel anatomi/fysiologi, treningslære, stressmestring, humor, konflikthåndtering, psykisk helse og avspenning.
Den praktiske treninga besto i trening med
og uten utstyr, bassengtrening, gåturer, stavgang, spinning, aerobic og yoga. Vi sendte i
ettertid ut et spørreskjema til 60 av deltakerne
for å evaluere effekten av tiltaket. Resultat:
Svarprosenten var på 83%, og deltakerne var
fra 3 ulike grupper. 84% av deltakerne
mente de hadde stor nytte av kurset for å få
innsikt i egen helse. 92% svarte at de hadde
fått mer motivasjon til å holde seg i god
fysisk form. 94% mente de hadde bedret sin
evne til selv å gjøre noe med egen helse når
det trengtes. Konklusjon: Resultatene viser at
en blanding av teori og praksis synes å øke
de ansattes motivasjon til fysisk aktivitet og å
gi dem bedre innsikt i egen helse. Det er
usikkert hvor lenge denne effekten vil vare.

FREMRE KORSBÅNDSKADER I NORSK
KVINNEHÅNDBALL – ETTER INTERVENSJONEN…
1,2

Skjølberg A, 1Myklebust G
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
2
Orkanger fysikalske institutt, Orkanger
1

Innledning: I perioden 1998-2001 ble det
gjennomført en intervensjonsundersøkelse
som reduserte forekomsten av fremre korsbåndskader (ACL) i norsk kvinnehåndball
vha et nevromuskulært treningsprogram. Antallet skader økte de 4 første sesongene etter
at intervensjonen ble avsluttet. Formålet med
denne undersøkelsen er å se om økt oppmerksomhet rundt forebyggende tiltak har
endret skadeforekomsten de to siste sesongene. Metode: ACL skader hos alle kvinnelag i
de tre øverste divisjonene ble registrert ved
sesongslutt sesongene 2005-06 og 2006-07.
Tabellen viser antall lag hver sesong, antall
ACL-skader, antall skader pr. lag pr. sesong for
1. og 2. divisjon samlet og eliteserien for seg.
Sesong (ant. lag)
1998-99 (n=60)
1999-00 (n=58)
2000-01 (n=52)
2001-02 (n=59)
2002-03 (n=68)
2004-05 (n=71)
2005-06 (n=93)
2006-07 (n=90)

1 & 2 divisjon
16
0,33
17
0,37
12
0,30
10
0,21
22
0,41
34
0,58
12
0,15
14
0,18

Eliteserien
13
1,08
6
0,50
5
0,42
10
0,83
10
0,71
5
0,42
4
0,33
9
0,75

Resultat: Antall ACL skader har blitt halvert
de to siste sesongene. 35 (90%) av de 39

skadde spillerne hadde rekonstruert ACL og
13 (33%) hadde en tidligere ACL skade på
samme eller motsatt kne. Av de skadde spillerne hadde 28 (72%) ikke trent forebyggende trening i form av nevromuskulær trening med fokus på kne over tå. Diskusjon: I
de første sesongene etter intervensjonen var
oppfølgingen av det forebyggende programmet dårlig, og vi så en økning av antall skader. Formidling av kunnskap ble vesentlig og
den forebyggende DVDen ”Achilles” ble distribuert gratis og presentert rundt omkring i
landet for trenere og ledere høsten 2005.
Dette, i tillegg til mye oppmerksomhet rundt
den forebyggende juniorhåndballstudien til
Olsen og medarbeidere, kan ha økt oppmerksomheten rundt forebyggende tiltak. Konklusjon: Det er en klar tendens i retning av færre
ACL skader i norsk kvinnehåndball. Også i
tiden fremover bør det settes fokus på formidling. Informasjon om skadeforebyggende tiltak
rettet mot trenere og klubber bør prioriteres.

ARYTMI HOS IDRETTSUTØVER
- en kasuistikk
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Introduksjon: Kasuistikken omhandler en
toppidrettsutøver i ballspill som ble innlagt på
sykehus med brystsmerter etter at hun hadde
fungert dårlig i lengre tid. Et halvt år forut for
innleggelsen hadde hun gjennomgått gjentatte
øvre luftveisinfeksjoner uten at hun hadde blitt
fullt restituert. Sykehusundersøkelsen ga ingen
konklusive svar. Pasienten ble etter hvert
såpass dårlig at hun ble tatt ut både i fra idrett
og arbeidsliv og måtte sykemeldes. Pasienten
er blitt undersøkt av flere leger på ulike tidspunkt i sykdomsforløpet. Resultater: 24 timers
EKG’er, tatt første gang 10 måneder ut i sykdomsperioden, viste ekstrasystoler i form av
ventrikulær bi- og trigemeni i et antall mellom
16000-39000 pr. døgn. Hvile-EKG viste at de
ventrikulære ekstrasystolene hadde venstre
grenblokk preg og inferior akse, tydende på
mest sannsynlig utgangspunkt høyre utløpstraktus. Kontrastforsterket MR med sen opptak
av hjertet viste at pasienten hadde sannsynlig
uttalt myokarditt (hjertemuskelbetennelse) globalt i venstre myokard. Diskusjon og konklusjon: Kasuistikken diskuterer kardiologiske
årsaker til ”ikke fungerende utøver”. MR
avklarte årsaken til hennes uttalte symptomgivende arytmi, som måtte behandles med betablokker. Myokarditt er en ikke uvanlig årsak til
ventrikulær arytmi. EKG- og MR-funnene diskuteres, i tillegg bruk av MR i diagnostikk av
myokarditt. Symptombildet til myokarditt hos
utøvere drøftes, samt risiko for utvikling av
kardiomyopati og plutselig død. Treningsråd
og rehabilitering tas opp. Forløpet har vært
langtrukkent. Full restitusjon er ennå ikke oppnådd 1,5 år etter sykdomsdebut. Når det foreligger en "dårlig fungerende utøver" bør hjerteproblematikk vurderes. Tilnærming til en slik
pasient vil variere avhengig av symptombildet.
EKG og ekko bør som hovedregel alltid utføres. Kontrastforsterket MR er et godt alternativ i
enkelte tilfeller.
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FRIE FOREDRAG
FOREKOMST AV METABOLSK SYNDROM
BLANT BARN OG UNGE I NORGE
Steene-Johannessen J, Kolle E, Andersen LB,
Anderssen SA
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo
De siste tiårene har det vært en global
økning i forekomsten av metabolsk syndrom
blant voksne. Metabolsk syndrom kan predikere fremtidig diabetes type 2, og det er holdepunkter for at flere av risikofaktorene som
inngår i metabolsk syndrom er ugunstig
allerede i ung alder. Den internasjonale diabetes organisasjon (IDF) har nylig utformet
en definisjon av metabolsk syndrom blant
barn og unge. Denne er som følger: Mageomkrets over 90 persentilen for alder og kjønn,
og to eller flere av følgende: triglyserider
≥ 1.7 mmol/L, HDL < 1.03 mmol/L, systolisk
blodtrykk ≥ 130 mmHg, diastolisk blodtrykk
≥ 85 mmHg, eller glukose ≥ 5.6 mmol/L
(Zimmet et al, 2007). Kunnskap om forekomsten av metabolsk syndrom blant barn og unge
er generelt beskjeden og i Norge ikke kjent.
Hensikten med denne studien var derfor å
undersøke forekomsten av metabolsk syndrom blant et representativt utvalg av 9- og
15- åringer i Norge, basert på IDF’s kriterier.
Metode: Et representativt utvalg på 2299 9og 15- åringer deltok i studien. Deltagelsesprosenten i studien var på 82%. Vi målte
maveomkrets med målebånd og blodtrykk
ble registrert med et automatisk blodtrykksapparat. Det ble også tatt en fastende veneprøve for å bestemme nivå av glukose og
blodlipider i serum. Av det totale utvalget
har vi registrert blodvariable på 1822.
Resultater: Metabolsk syndrom ble identifisert hos 1,4% (25 individer) av populasjonen. Prevalensen var høyest blant de 15årige guttene, der 3,4% (14 individer) oppfylte kriteriene. Diskusjon: Studien viser at
metabolsk syndrom eksisterer blant barn og
unge i Norge, men i en liten utstrekning. IDF
har med denne definisjonen utviklet en
enkel klinisk definisjon, og et viktig verktøy
for å kunne identifisere risikogrupper på et
tidlig tidspunkt. Det må imidlertid konstateres at denne definisjonen selekterer vesentlig
færre barn enn de som påviselig har en opphopning av risikofaktorer for HKS.

KNELAKSITET, BEVEGELIGHET OG
HOFTESTYRKE HOS
HÅNDBALLSPILLERE MED FREMRE
KORSBÅNDSKADER
Steffen K, Iwasa J, Kristianslund E, Krosshaug
T, Myklebust G
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
Bakgrunn: Fremre korsbåndsskader (ACL
skader) er et alvorlig problem i ballidretter,
spesielt hos kvinner. Det er gjort mye forskning for å finne årsaker til skaden, men få
risikofaktorer er etablert. Denne studien er
en del av en større prospektiv undersøkelse
hvor hovedmålet er å kartlegge risikofaktorer
for fremre korsbåndsskader. Formålet med
denne undersøkelsen er å måle spillernes
knelaksitet, generell leddbevegelighet og
styrke i hoftemuskulaturen. Metode: Hele
eliteserien, inkludert A-landslaget, ble inkludert i studien og tverrsnittstestet i løpet av
juni 2007. Totalt ble 186 spillere testet med
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måling av kneets laksitet med KT 1000 (134
Nm og maks manuell drag) og for generell
leddbevegelighet ved bruk av Beighton testbatteri (passiv bevegelighet i lillefinger, tommel, albue, kne og ”touchdown”; 0-9 poeng
mulig). I tillegg ble isometrisk hofteabduksjon, bevegelighet i hamstringsmuskulaturen
og hofteanteversjonsvinkel målt. Resultater:
Gjennomsnittlig 2½ år (0-7) etter ACL skaden hadde 24 spillere (13% av totalmaterialet) signifikant høyere laksitet i skadet sides
fremre korsbånd (1-2,5 mm), en generell
høyere score på leddbevegelighet (>3 poeng
av totalt 9) og større bevegelighet i hamstringsmuskulaturen (9 grader; 6%) enn friske spillere. Isometrisk hoftestyrke var signifikant høyere blant spillere med tidligere ACL
skade (2 kg; 20% høyere). Ved måling av
hofteanteversjonsvinkler kunne det ikke sees
forskjell mellom spillere med og uten ACL
skade. Diskusjon/konklusjon: Kvinnelige
håndballspillere med en tidligere ACL skade
hadde større leddbevegelighet ved alle tester
og var samtidig sterkere i hoftemuskulaturen
enn de friske spillere. Disse resultatene tyder
på at core- og hoftestabilisering blir høyt prioritert i rehabiliteringen etter en ACL skade for
å sikre spillernes tilbakegang til toppidretten.
Det vil bli interessant å sammenligne disse
data med spillernes styrke i quadriceps- og
hamstringsmuskulaturen samt i funksjonell
tester som for eksempel ett-beins balanse.

tidligere ankelskade (RR=1.2 [1.1; 1.3],
P<.001), kne (RR=1.4 [1.2; 1.6], P<.001)
eller lyskeskade (RR=1.6 [1.2; 2.1], P=.004)
økte risikoen for en ny skade i disse regionene. Spillere med en nedsatt funksjon før
sesongstart (<80% av maks score) i ankelen
eller kneet hadde også en signifikant høyere
risiko for å pådra seg en ny ankel (RR=1.7
[1.1; 2.7], P=.021) eller kneskade (RR=3.2
[1.8; 5.7], P<.001). Diskusjon: Resultatene
kan tyde på at rehabiliteringen av den første
skaden ikke har vært tilstrekkelig. Kampspill
bør begrenses så lenge spilleren rapporterer
smerte, symptomer eller annet nedsatt funksjon, og optimal rehabilitering bør prioriteres. Konklusjon: Tidligere skader og redusert
funksjon ved sesongstart var signifikante risikofaktorer for nye skader blant fotballjentene.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk
Tipping AS og Helse Øst.
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SELV-RAPPORTERT SKADEHISTORIE
OG FUNKSJON I UNDEREKSTREMITETENE SOM RISIKOFAKTORER FOR
SKADER I JENTEFOTBALL
Steffen K, Myklebust G, Andersen TE, Holme I,
Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
Bakgrunn: Generelt økt kunnskap om risikofaktorer for skader i fotball er nødvendig for
å utvikle effektive skadeforebyggende tiltak.
Siden ungdomslag sjelden er i nær kontakt
med et profesjonelt helseapparat vil kliniske
tester være en lite praktisk løsning i hverdagen for å avdekke spillere i faresonen for å
skade seg. Derimot kan bruken av et enkelt
spørreskjema bli et tidsbesvarende screeninginstrument og alternativ til kliniske tester.
Formålet med denne prospektive kohortstudie var å undersøke i hvilken grad risikoen
for nye skader kan predikeres av tidligere
skader eller redusert funksjon i underekstremitetene, kartlagt ved et spørreskjema.
Metode: Kvinnelige fotballspillere (14-16 år)
ble før sesongstart forespurt om å fylle ut et
detaljert spørreskjema om deltakelse i fotball
og tidligere skader i ankel, kne, lår og lyske.
I tillegg skulle funksjonsnivå bedømmes ved
hjelp av KOOS, FAOS og to selvkonstruerte
spørreskjema for hamstrings- (HaOS) og lyskefunksjon (GrOS). I 2005 sesongen ble
totalt 1 430 spillere fulgt opp, og alle skader,
trenings- og kampaktiviteter ble registrert
over åtte måneder. Resultater: Totalt 70% av
spillerne hadde minst en tidligere skade i en
av de fire regionene, og 22% av spillerne
fikk minst en ny skade i 2005 sesongen. En

Bakgrunn: Fremre korsbåndskade (ACL) er
hyppig blant kvinnelige håndballspillere.
Forebyggende tiltak med fokus på kne-overtå posisjon har vist seg å redusere skadeinsidensen. Denne studien er en del av en større
prospektiv kohortestudie der hovedformålet
er å kartlegge risikofaktorer for ACL-skader
blant kvinnelige håndballspillere. For å identifisere utøvere med dårlig knekontroll er det
ønskelig å utvikle enkle kliniske tester. Denne
studien har til hensikt å avdekke hvilken av
tre enkle tester som best skiller utøverne fra
hverandre mtp knekontroll. På lang sikt vil vi
undersøke om disse testene identifiserer utøvere med økt risiko for ACL-skade. Metode:
184 kvinnelige håndballspillere fra eliteserien har deltatt i studien. Utøverne gjennomførte tre tester; ettbens knebøy, ettbens fallhopp og tobens fallhopp. Utførelsene ble
subjektivt vurdert forfra av fysioterapeut. I
vurderingen ble det benyttet en gradert skala
fra 0-2, der 0 tilsier god kontroll under utførelsen, 1 tilsier redusert kontroll og 2 dårlig
kontroll. Med dårlig kontroll menes her at
bekkenet tippes lateralt, kneet beveges tydelig inn i en valgusstilling og/ eller det er
tydelige skjelvinger og sideveisbevegelser av
kneet i bevegelsesbanen. Resultater: Ved ettEttbens knebøy
H
(N=184)
0-God
19 (10%)
1-Redusert 105 (57%)
2-Dårlig 60 (33%)

V
(N=183)
33 (18%)
105 (57%)
45 (25%)

Ettbens fallhopp
H
(N=181)
63 (35%)
105 (58%)
13 (7%)

V
(N=182)
80 (44%)
96 (53%)
6 (3%)

Tobens
fallhopp
(N=184)
46 (25%)
66 (36%)
72 (39%)

bens fallhopp stivet utøverne av benet og
testen ga lite informasjon. Både ettbens knebøy og tobens fallhopp fanget opp redusert
knekontroll hos ca 75% av utøverne.
Diskusjon/konklusjon: Både ettbens knebøy
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og tobens fallhopp er egnete tester for å avdekke utøvere som faller inn i valgusstilling i
kneleddet, men tobens fallhopp er mer håndballspesifikk og dynamisk. Dette en enkel test
å utføre for å plukke ut de utøverne som trenger spesifikke øvelser for å bedre knekontrollen.
Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk
Tipping AS og Helse Øst. Masterstudiet i
idrettsfysioterapi er finansiert av Fond til
etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.
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Innledning: Tidligere studier har vist meget
god effekt av ultralyd (UL)- veiledet injeksjon
av det skleroserende stoffet Polidokanol på
achillestendinose. Hensikten med denne
prospektive kohorte studien var å evaluere
kortsiktig og langsiktig behandlingsforløp hos
pasienter med achillessenetendinose som
gjenomgikk skleroseringsbehandling ved
NIMI, samt evaluere og utvikle diagnostiske
kriterier for skleroseringsbehandling.
Materiale og metode: Sekstien pasienter
med en gjennomsnittsalder på 47 år (±13.1)
ble fulgt prospektivt i 6 måneder.
Inklusjonskriterier var smerter i midtre eller
distale del av akillessenen i over 3 måneder,
hevelse, palpasjonsømhet i midtre eller distale del av senen, fortykket sene og neovaskularisering evaluert med UL/doppler.
Kontraindikasjon var ruptur i senen siste 3
måneder. Pasientene fikk inntil 5 injeksjoner
med Polidokanol med 6 ukers mellomrom i
området med neovaskularisering under veiledning av UL/ doppler. Pasientene blir evaluert før, under, og 6 måneder etter endt
behandling med visuell analog skala (VAS)
for smerter og et funksjonsspørreskjema for
achilles, VISA. Resultater: Det var en høysignifikant bedring i smerte (VAS) og funksjon
(VISA) fra baseline til 6 måneder (VAS: baseline: 55,8± 21,6 til 6 måneder 32,1± 27,7
og VISA baseline 47,8±17,3 til 6 måneder
67,3±20,9 p<0.0001). To pasienter fikk forbigående utslett ved innstikkstedet, ellers
ingen andre rapporterte bivirkninger.
Konklusjon: Pasientene som fikk skleroseringsbehandling viste høysignifikant bedring
i smerte (VAS) og funksjon (VISA) fra baseline til 6 måneder etter første behandling.
Diagnostiske kriterier for skleroseringsbehandling diskuteres.

SKADER HOS WORLD CUP UTØVERE I
FREESTYLE SESONGEN 2006/2007
Vatsaas S, Florenes TW, Nordsletten L, Heir
S, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges
idrettshøgskole, Oslo
Tidligere gjennomførte studier har vist en høy
forekomst av skader innen freestyle. Siden
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den gang har freestyle utviklet seg mye i
form av nye disipliner, og stadige endringer i
det tekniske repertoaret. Formålet med
undersøkelsen var å kartlegge skadeforekomst og skademønster hos World Cup utøvere innen freestyle samt foreta en validering
av FIS Injury Surveillence System, et nytt
skaderegistreringssystem etablert av Senter
for idrettsskadeforskning på oppdrag av Det
Internasjonale Skiforbundet (FIS). Metode:
Skader ble registrert i sesongen 2006/2007
gjennom tre ulike kilder: Prospektivt gjennom
rapportering av teknisk delegerte (TD) fra
FIS, prospektivt av lagenes medisinske personell og retrospektive utøverintervju i forbindelse med renn på slutten av sesongen.
Antall utøvere som ble intervjuet var 153 (46
kvinner og 107 menn), innen disiplinene ski
cross, kulekjøring og hopp. Skadeinsidens er
definert som antall skader pr 1000 kjørte
”turer”. Resultat: Intervju var den av de tre
metodene som fanget opp flest skader (91%),
mens TD-ene registrerte 23% og det medisinske støtteapparatet registrerte 47% av skadene. I alt ble det gjennom intervju registrert
49 skader; 23 oppstått under konkurranse,
14 under offisiell World Cup trening og 12
under annen trening (trening på og uten snø).
Totalt ble 32% av utøverne skadet i løpet av
sesongen. Kneskader var den vanligste skadetypen (27%). Førtitre prosent av skadene
medførte fravær utover 28 dager. I løpet av
1303 kjørte turer i World Cup konkurranse,
ble det registrert 14 skader – som gir skadeinsidens 10,7 (95% KI, 5,1-16,4). Konklusjon: Resultatene av denne studien viser fortsatt høy forekomst av skader innen freestyle.
Som tidligere er kne skader dominerende.
Materialet er relativt lite, men gir en klar
indikasjon på at intervensjon og videre forskning trengs på området.

samt hypomobilitet. I eksperimentgruppen
(E; n=10) og kontrollgruppen (C; n=9) var
gjennomsnittlig (standardavvik) alder 59 (12)
år. Begge grupper fikk øvelser, informasjon
og manuell traksjonsbehandling. I E ble traksjonskraften økt til 800 N, mens den i C var
ukjent. Hovedutkomme etter 12 uker var
median total endringsskår ≥20 poeng eller
≥50% på det sykdoms- og leddspesifikke
Hip Disability and Osteoarthritis Outcome
Score (HOOS), sammensatt av Smerte,
Stivhet, Funksjon og Hofterelatert livskvalitet
(0-100 skala). Forskjeller i andeler mellom
gruppene ble signifikanstestet med Fishers
eksakte test. Antall behandlinger i E var 33%
færre (p=0.007) og pågikk over kortere tid
enn i C. Likevel viste E større andel respondenter på HOOS (≥20 poeng) enn C (6 av
10 versus 0 av 9; p=0.011). Effektstørrelsen
var stor (1.1). Også på Smerte (≥50%) viste E
større respondentandel enn C (8 av 10 versus 1 av 9; p=0.005). Studien er trolig første
RTC som viser klinisk viktige behandlingseffekter relatert til et sammensatt fysioterapiprogram inkludert kraftfull traksjonsmobilisering for pasienter med hofteplager. Dette
støtter hypotesen om at adekvat traksjonsprogresjon gir økt effekt ved hoftetraksjon.
Effekten kan dog ikke deduseres til traksjonskraft alene grunnet andre behandlingsulikheter. Resultatet indikerer at et sammensatt fysioterapiprogram inkludert kraftfull traksjonsmobilisering utført av mer hoftespesialiserte
terapeuter er korttidseffektivt for å redusere
selvbedømt hoftefunksjonsbegrensning i primærhelsetjenesten. Langtidseffekten er ukjent.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra kulturdepartementet, Norges
idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk
Tipping AS og Helse Øst. Prosjektet er i tillegg støttet økonomisk og praktisk av djo og
FIS. Masterstudiet i idrettsfysioterapi er finansiert av Fond til etter og videreutdanning av
fysioterapeuter.
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BEDRE EFFEKT AV KRAFTFULL ENN
STANDARD TRAKSJONSMOBILISERING FOR HOFTEPLAGER?
1

Vaarbakken K, 2Ljunggren AE
Tidsskriftet Fysioterapeuten, Oslo
Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for
samfunnsmedisinske fag, Det medisinske
fakultet, Universitetet i Bergen

1
2

Tidligere randomiserte kontrollerte studier
(RTC) med traksjonsmobilisering har benyttet
for lav kraft til å strekke kapselen og vist
ubetydelige effekter for pasienter med hofteplager. Derfor sammenlignet vi effektene
av to sammensatte fysioterapiprogrammer,
en inkludert kraftfull traksjonsmobilisering
og en annen inkludert traksjon med ukjent
kraft, for hoftepasienter med funksjonsbegrensninger ifølge ICF (the International
Classification of Functioning, Disability and
Health; WHO). Vi utførte en RTC med to
parallelle behandlingsgrupper i privat fysioterapipraksis. Pasientene, suksessivt rekruttert
fra private fysioterapiklinikker, hadde ≥ 8
ukers vedvarende smerter fra hofteleddet

ARTROSEFOREKOMST MER ENN 10 ÅR
ETTER FREMRE KORSBÅNDSSKADE
- EN SYSTEMATISK OVERSIKT

Bakgrunn: Rapportert forekomst av artrose i
tibiofemoralleddet mer enn 10 år etter fremre
korsbåndsskade varierer mellom 11-100%.
Formålet med denne litteraturstudien var å
evaluere insidens, risikofaktorer og radiologisk klassifikasjon i alle studier med over 10
års oppfølging av pasienter med fremre korsbåndsskade (ACL). Metode: Systematiske søk
ble utført i PubMed, EMBASE, Amed, CINAHL
og SPORTDiscus. Inklusjonskriteriene var
pasienter med ACL skade (kirurgisk eller ikke
kirurgisk behandlet), med isolert eller kombinert skade (mediale sideligament og/eller
meniskskade), med oppfølgingsperiode på
minst 10 år, og som inkluderte røntgen for
verifisering av artrose i resultatene. Metodisk
kvalitet på studiene ble vurdert med en
modifisert sjekkliste for kohortstudier utviklet
av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og klassifisert i høy-, medium- og
lavkvalitetsstudier. Resultater fra studier klassifisert som lav kvalitet ble ikke inkludert i
evalueringen i denne litteraturstudien. Resultater: Tre prospektive studier og 21 retrospektive studier ble inkludert. Ingen av studiene ble vurdert som metodisk høykvalitetsstudier. Rapportert forekomst av artrose i tibiofemoralleddet varierte mellom 11-77%.
Rapportert artroseforekomst hos pasienter
med isolert ACL skade var 15-30% versus
45-77% for pasienter med menisk tilleggsskade. Det ble ikke funnet forskjell i artrose-
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forekomst for pasienter som var behandlet
kirurgisk versus de som ikke var behandlet
kirurgisk. Rapporterte risikofaktorer for artrose var meniskskade, overvekt, høy alder ved
skadetidspunkt, høyt aktivitetsnivå, mer enn
seks måneder mellom skade og operasjon,
og artrose i kontralateralt kne. Konklusjon:
Manglende konsensus og store variasjoner i
rapportert artroseforekomst etter ACL skade i
de inkluderte studiene skyldes mest sannsynlig retrospektive studier med lav oppfølgingsprosent på røntgenvurdering og heterogene
utvalg av pasienter i studiene. Det er likevel
indikasjon for å si at over 10% av pasienter
med ACL skade utvikler artrose i tibiofemoralleddet mer enn 10 år etter skade, og med
tilleggsskade menisk øker artroseforekomsten
til over 40%.

KOSTNAD-NYTTEEFFEKT ETTER LAV- OG
HØYDOSERT MEDISINSK TRENINGSTERAPI FOR PASIENTER MED LANGVARIGE SUBACROMIALE SMERTER
1

Østerås H, 2Østerås BS, 3Arntzen G,
Torstensen TA
1
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Rosenborgklinikken, Trondheim
2
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Melhus Fysioterapi, Trondheim
3
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, og
NAV, Trondheim
4
Holten Institutt, Lidingö, Sverige
4

Formål: Det er manglende dokumentasjon
for mulige økonomiske effekter av treningsterapi på skulderpasienter. Målet med denne
studien var å se på kostnad-nytteeffektene
gjennom sykefravær av to treningsterapipro-

gram for pasienter med langvarige subacromiale smerter. Metode: Randomisert kontrollert studie. 61 pasienter ble randomisert til
enten en lavdosert treningsterapigruppe
(LD)(n=30) eller en høydosert medisinsk treningsterapigruppe (HD)(n=31). Begge gruppene gjennomførte 3 behandlinger per uke i
3 måneder. Forskjellen mellom gruppene var
antall øvelser, repetisjoner, serier og tid på
globale aerobe øvelser. Resultater: HD ble
signifikant bedre enn LD på smerte, funksjon
og sykefravær. Reduksjonen i kostnader for
HD var 59,1%, mens den i LD var 42,3%,
som var en statistisk signifikant forskjell.
Diskusjon og konklusjon: For pasienter med
subacromiale smerter (impingement) kan
medisinsk treningsterapi være en kostnadseffektiv behandlingstilnærming. Det ser ut til å
være en betydelig effekt ved å legge vekt på
en høydosert tilnærming.

“ Aktivitet er grunnen til god helse”
Visste du at Siam AS selger bånd, slange, exertube, expander,
produkter for balanse og motorikk, matter, ABS Gymballer,
såler, håndtreningsprodukter, ortoser mm.?!
BESTILL VÅR NYE PRODUKTKATALOG
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Nye regler for medisinsk fritak
Antidoping Norges styre har vedtatt nye fritaksregler. Nå er det færre som
skal sende inn søknad om medisinsk fritak til Antidoping Norge.
Av Hilde Bjerkholt Jenssen, Antidoping Norge
For at alle skal ha mulighet til å delta i idrett, finnes det regler for medisinsk fritak. Disse reglene finnes på www.antidoping.no. Utøvere
som har fått en diagnose som fører til han/hun må bruke legemidler som inneholder stoffer på dopinglista, må følge disse reglene. Antidoping
Norge har en legemiddelliste på www.antidoping.no, der alle legemidler som er registrert for salg i Norge og som inneholder forbudte stoffer på dopinglista står oppført.
De norske fritaksreglene gjelder for alle medlemmer i NIF og er i samsvar med internasjonalt regelverk gitt i World Anti-Doping Code.
Hva du må sende inn av fritaksdokumentasjon avhenger av nivået ditt. Hovedtanken er at det stilles høyere krav til innsending av fritaksdokumentasjon jo høyere nivå utøver er på. Utøvere som regnes som topputøvere må i større grad sende inn søknad om medisinsk fritak
enn andre. (se tabellen).
Internasjonale topputøvere
Internasjonale topputøvere skal forholde seg til sitt internasjonale særforbund når det gjelder fritak. Kopi av søknaden kan da sendes til
Antidoping Norge, slik at vi er informert. Dersom det internasjonale særforbund og/eller stevnearrangør har overlatt fritaksbehandling til sitt
nasjonale særforbund, vil saksbehandling gjennomføres av Antidoping Norge.
Nasjonale topputøvere
For å lage en klar avgrensning mellom de som normalt ikke trenger å søke om fritak (med unntak av for spesielle stoffer), og utøvere på et
høyere nivå, er det laget en liste som definerer topputøvere. Utøvere tilhørende gruppene på denne listen skal søke om ordinært fritak til
Antidoping Norge, men skal ikke sende inn melding om forenklet fritak. Dersom de deltar i konkurranser arrangert av internasjonale idrettsorganisasjoner, havner de i gruppen: Internasjonale topputøvere. Se topputøverlisten på www.antidoping.no.
Spesielle stoffer
Det er noen stoffer som alle, uavhengig av alder og nivå, må søke om ordinært fritak for å bruke i forbindelse med idrett. Dette er stoffer
som i særlig grad kan gi en prestasjonsfremmende effekt. Det gjelder virkestoffer som kommer inn under gruppene S1. Anabole stoffer, S2.
Hormoner og relaterte substanser (f.eks EPO og insulin) og S6. Stimulerende midler (f.eks. efedrin og metylfenidat, som blant annet finnes i
Concerta. I tillegg må det søkes om fritak for bruk av betablokkere i de idrettene der det er forbudt (for eksempel skyting og bueskyting).
I alle andre tilfeller skal de som ikke er topputøvere kun dokumentere legemiddelbruken i journalen. Ved en eventuell dopingkontroll vil
utøver bli bedt om å dokumentere legemiddelbruken i etterkant.
Forenklet fritak
Det er viktig å merke seg at det nå kun er internasjonale topputøvere som skal sende inn melding om forenklet fritak (ATUE) og da normalt til sitt internasjonale særforbund.
Forenklet fritak gjelder legemidler som inneholder stoffer i dopingklasse:
S3. Beta-2 agonister; gjelder legemidler til inhalasjon med innhold av følgende virkestoffer: formoterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin.
S9. Glukokortikoider: forenklet fritak hvis medikamentet brukes lokalt.
Det vil si: inhalasjon i lungene, subkutan (= under huden), injeksjon mot sener/muskelfester/bursaer, injeksjon i ledd (intra-artikulært etc).
Dermatologiske preparater til bruk ved lokalbehandling på huden og preparater til lokal bruk i øyne, ører, nese og på munnslimhinnen er tillatt brukt.
Type fritak

Alle andre utøvere

Forenklet fritak
Legemidler i gruppe:
S3. Beta-2 agonister
S9. Glukokortikoider
se beskrivelse i teksten
Ordinært fritak
for legemidler i gruppe
S3, S4, S5, S7, S8, S9
Ordinært fritak
for legemidler i gruppe
S1 Anabole stoffer
S2 Hormoner og relaterte
substanser
S6 Stimulerende midler
P2. Betablokkere (forbudet
gjelder bare enkelte idretter)

Ikke send melding om
forenklet fritak

Topputøver
Nasjonal topputøver
Ikke send melding om
forenklet fritak

Internasjonal topputøver
Send ATUE-skjema til
internasjonalt særforbund/
stevnearrangør.
Kopi sendes Antidoping
Norge merket ”kopi”.

Ikke send søknad

Send søknad til
Antidoping Norge

Send søknad om ordinært
fritak til Antidoping Norge

Send TUE-skjema til
internasjonalt særforbund/
stevnearrangør. Kopi sendes
Antidoping Norge,
merket ”kopi”.

TUE= Therapeutic Use Exemptions (Ordinært fritak). ATUE= Abbreviated Therapeutic Use Exemptions (Forenklet fritak).
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Har du fått med deg Antidoping Norge sitt seminar
for leger, fysioterapeuter, trenere og annet støttepersonell?
Om ikke – så har du sjansen nå!
Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter
som vil bli autorisert som Idrettslege, NIMF og som
Idrettsfysioterapeut, FFI.
Nytt seminar i Oslo, fredag 30.11.07 – meld deg på!
Sjekk programmet, for tema som blir tatt opp.
Målgruppe:
- Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege NIMF. Kurset
er godkjent av Den norske legeforening med 11 poeng som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning og i spesialutdanningen
- Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som Idrettsfysioterapeut FFI (vedtatt krav om gjennomført antidoping
kurs for godkjennelse som idrettsfysioterapeut).
- Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker
opplæring i antidoping arbeid
Kursets målsetting:
• å gi økt kunnskap om dopinglista, NIFs dopingbestemmelser, fritak, kosthold, helseskader ved anabole androgene steroider og analysemetoder
• å gi en innføring i medisinsk støttepersonells oppgaver i forbindelse med antidopingarbeidet
• å gi deltakerne en grundig teoretisk og praktisk innføring i dopingkontrollen slik at de kan bistå utøvere som ledsagere
under kontrollen og peke på eventuelle uoverensstemmelser i henhold til prosedyrene
• å gi kunnskap om hvor man kan søke ytterligere informasjon i forbindelse med antidopingarbeidet
Kursramme:
Kurset er på 12 timer og gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis. Gjennomføring av praktisk dopingkontroll
er en del av seminaret.
Kursansvarlig: Antidoping Norge.
Kurssted: Oslo, Toppidrettsenteret, Sognsveien 228,
Kursavgift: Kr.1000,Påmeldingsfrist: 23. november 2007. Begrenset antall.
Påmelding på: post@antidoping.no, merk mail med antidopingseminar.
Spørsmål om kurset kan rettes til Gunnvor Aase Hole, Antidoping Norge, post@antidoping.no eller tlf. 21 02 92 04
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Antidopingseminar
for leger, fysioterapeuter, trenere og annet støttepersonell
Toppidrettssenteret, Oslo, fredag 30. november 2007.
Program
08.00
08.25
09.20
10.00
10.15
11.00
11.15
12.15
12.45
13.30
14.00
14.45
15.00
15.45
16.00
17.00
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

08.25
09.20
10.00
10.15
11.00
11.15
12.15
12.45
13.30
14.00
14.45
15.00
15.45
16.00
17.00
18.20
18.30

Anders Solheim: Informasjon om Antidoping Norge
Fredrik Bendiksen: Idrettsmedisinerens/ støttepersonells rolle i antidopingarbeidet
Fredrik Bendiksen: Positiv dopingsak – erfaringer fra HamKam
Pause
Niels Kiær: NIFs dopingbestemmelser og utøverens rettssikkerhet
Pause
Per Wiik Johansen: Dopinglista 2007, astma, allergi og injeksjoner
Per Wiik Johansen: Helseskader ved Anabole Androgene steroider
Lunsj
Anne Cappelen: Fritaksordninger og utøverinformasjon
Christine Helle: Kosthold, kosttilskudd og doping
Pause
Peter Hemmersbach: Nye utfordringer i dopinganalysen
Pause
Lindbjørg Stølan: Dopingkontrollen – presisering av ledsagerrollen
Lindbjørg Stølan: Praktisk dopingkontroll – ledsagerrollen
Oppsummering

'LQNRQJUHVVSDUWQHU
$EN PROFESJONELLE KONGRESS KURS OG KONFERANSEARRANGR
6I TAR HÍND OM DE DELER AV ARRANGEMENTET SOM DERE SELV IKKE HAR
KAPASITET TIL Í HÍNDTERE 3OM TEKNISK ARRANGR KAN VI TA ANSVAR FOR
,OGISTIKK BOOKING UNDERHOLDNING EVENTS UTSTILLERE
FINANSIERING MARKEDSFRING PROSJEKTREGNSKAP
GJENNOMFRING KONGRESSRAPPORTER
+ONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE ELLER TILBUD

WWWEVENTOGARRANGEMENTNO
3RVWERNV6WDYDQJHU7OI(PDLOKGRHYUH#RQOLQHQR
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Øystein Bjerkestrand Lian har disputert
Øystein Bjerkestrand Lian, ortoped i Kristiansund, forsvarte den 11/5 sin doktoravhandling
"On the causes of patellar tendinopathy" ved Universitetet i Oslo
Doktoravhandlingen tar for seg flere sider ved
hopperkne; I den første artikkelen som inngår
beskrives prevalensen i forskjellige idrettsgrener.
Hyppigst sees dette hos volleyball -og basketballspillere med opp til 40-50%. I den andre
artikkelen viser han at det er dårlig samsvar
mellom ultralydfunn av senen og utøverens
symptomer, dvs at ultralyd alene har liten verdi
som diagnostisk hjelpemiddel. I artikkel 5 og 6
beskrives vevsprøver fra pasienter operert for
hopperkne mot friske kontrollpersoner. Disse
viste økt mengde smerteførende fibre i syk sene
og nedsatt mengde smerteinhiberende fibre.
Det viktigste funnet ble presentert i artikkel 6 hvor en kunne påvise økt apoptose (programmert celledød) i sykt senevev, trolig på
grunn av mekanisk overbelastning. Dette gir en
helt ny forståelse av senelidelser som en tror vil være viktig i å kunne forebygge og behandle senelidelser i framtiden.
Øystein hadde fått utnevnt to opponenter som begge er blant de ledende innen seneforskningen i Skandinavia, nemlig
Michael Kjær fra Danmark og Håkan Alfredson fra Sverige. Han gjorde et utmerket forsvar mot disse to kunnskapsrike
Professorer. Inger Holm var utnevnt til 3. opponent.
Roald Bahr og Lars Engebretsen har vært Øysteins veiledere.

Ny professor i fysioterapi
Jan Magnus Bjordal er ved UiB utnevnt til professor i kunnskapsbasert praksis helsefag
Jan Magnus Bjordal (f. 1957) er fysioterapeut, utdannet ved Fysioterapihøyskolen i Bergen i 1982. Han tok mastergrad i helsefag ved Universitetet i Bergen i 1998, og avla doktorgrad ved medisinsk fakultet samme sted i 2003. Tema for avhandlingen var
smertelindring med fysioterapi.
Bjordal har vært tilsatt som høgskolelektor og senere førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Bergen
siden 1999. Han har lang erfaring fra privat fysioterapipraksis i tillegg til sin akademiske karriere.
Det er særlig to forskningsfelt Bjordal har utmerket seg på i de siste årene. Det er først og fremst ”lavenergi” laser behandling
for å redusere smerte; 12 av de 21 artiklene som vi finner i Medline og som finnes i publikasjonslisten, omhandler dette tema.
Det er også her Bjordal har sitt viktigste internasjonale samarbeid. To hovedfunn synes å være
a) at tidligere studier har vist manglende effekt på grunn av ikke effektive laserdoser, samt
b) at kortisonbehandling synes å blokkere effekten av rett bruk av laser.
Det andre forskningsfeltet er systematiske reviews eller meta-analyser med smerte som hovedtema. Dette utgjør langt på vei den
andre halvdelen av Bjordals vitenskapelige produksjon. På utmerket vis klarer han å sy sammen disse to faglige temaområdene.
For ytterligere informasjon, se linken
http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2007/06/professor_bjordal.asp
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Neuromuscular (Sensorimotor) Considerations
for Joint Stability
Fredag 7. sept ble 1st Redcord Congress avholdt på Thon Sandika Hotell. 100 deltagere fikk høre et
svært interessant foredrag av Scott Lephart som omhandlet viktigheten av sansemotorisk trening
for økt leddstabilitet.

Scott Lephart.

Scott Lephart jobber til daglig ved
University of Pittsburgh Medical Center
hvor de siden 1990 har fokusert forskningen på forebygging av idrettsskader og
prestasjonsøkning. Ved å studere risikofaktorer ved idrettskader utarbeides treningsprogram for å forebygge at idrettsskader skjer. Den første delen av foredraget omhandlet viktigheten av det sansemotoriske system for ledd stabilitet
mens den andre delen omhandlet forskning for å øke den sansemotoriske kontrollen for å forebygge skade og øke prestasjonen.
Det sansemotoriske systems’
rolle for ledd stabilitet
Funksjonell leddstabilitet er et resultat av
både mekaniske og dynamiske strukturer.
Verken mekaniske eller dynamiske strukturer kan alene sørge for ledd stabilitet
men disse strukturene må være koordinerte. Koordinasjonen av mekaniske og
dynamiske strukturer blir formidlet av
det sansemotoriske system. Det sansemotoriske system består av ”sensory,
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motor, central integration and processing
components involved with maintaining
functional stability”. Systemet bidrar til
utøvelse av presisjon og programmerte
bevegelser men har også en viktig rolle i
beskyttelse via dynamisk ledd stabilisering. Sensorisk informasjon fra proprioresepsjon sendes i afferente nervefiberbaner til sentralnervesystemet hvor den blir
tolket sammen med annen afferent informasjon. Sentralnervesystemet sender ut
efferent motor informasjon (nevromuskulær kontroll) som er vital for koordinerte bevegelser og funksjonell stabilitet.
En leddbåndskade medfører ofte mekanisk instabilitet. Samtidig medfører en
leddbåndsskade nedsatt mekanoreseptor
stimulering som videre medfører sansemotoriske endringer. Kombinasjonen av
mekanisk instabilitet og nedsatt nevromuskulær kontroll fører til funksjonell
instabilitet.
Funksjonell instabilitet vil medføre
gjentagende skade. Lephart hevdet at
oppgaven til leddbånd er å ”guide” leddbevegelsen mens muskler sørger for stabilitet ved å hindre at leddbånd blir belastet. I de fleste ”non-contact” leddbåndsskader medfører nedsatt muskulær
balanse og stabilitet at leddbånd blir
utsatt for belastning og skades. Trening av
det sansemotoriske system har derfor en
viktig rolle i rehabilitering av skade men
også for å forebygge skade.
Forskning på sansemotorisk
trening for å øke prestasjonen
og forebygge skade
Ifølge Lephart er det visse elementer
som er nødvendige for å reetablere nevromuskulær proprioresepsjon og nevromuskulær kontroll:
1) Kinestesi og proprioseptive sans
2) Dynamisk ledd stabilisering

3) Reaktiv nevromuskulær aktivering
4) Spesifikke funksjonelle bevegelsesmønstre
Studier har vist at øvelser i både åpen og
lukket kinetisk kjede kan forbedre proprioresepsjon men Lephart viste til studier
som viser at øvelser i lukket kinetisk
kjede fasiliterer koaktivering av rotator
cuff muskulaturen. Muskulær koaktivering
blir sett på som gunstig for å reetaablere
nevromuskulær kontroll.
Lephart viste også til studier som fokuserer på å forebygge ACL skader i idrett.
Dette er viktig for begge kjønn men spesielt for kvinner hvor prevalansen for
ACL skader er høyere enn hos menn.
Ifølge Lephart har kvinner økt laksitet,
redusert proprioresepsjon, nedsatt muskulær styrke, økt valgusering av kne og
økt hofte innad rotasjon sammenliknet
med menn. Da skademekanismen for
ACL skader ofte involverer økt hofte
adduksjon og innadrotasjon samt valgusering i kne bør ifølge Lephart nevromuskulær trening være en viktig del av et
forebyggende program.
Ved University of Pittsburgh har de
den senere tid utført pilot tester med
Redcord. Redcord trening utføres i ustabile slynger som utfordrer det sansemotoriske system, eller som Lephart presenterte: ”The sling system integrates
random and constant joint pertubation
neccessitating proximal to distal stabilization for stability, especially at the core,
hips and shoulder, and integrates heightened postural control and balance elements”. Foreløpige resultater for skulder
viser økt muskulær koaktivering ved
Redcord trening sammenliknet med
“ikke-slynge” trening.
Referent
Fredrik Halvorsen
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NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING, Dnlf
Styrets årsberetning 2006-2007
Styret har bestått av:
Jon Olav Drogset, leder
Knut Fjeldsgaard, kasserer
Ove Talsnes, sekretær
Eva Kristin Birkelund, styremedlem
Agnar Tegnander, styremedlem
Ketil Egge, styremedlem
Terje Halvorsen, styremedlem
Mona Nysted, varamedlem
Thor Einar Andersen, varamedlem
Styremøter
I perioden er det avholdt fire styremøter. Det
er også avholdt to fellesmøter mellom styrene i NIMF/Dnlf og FFI; ett i forbindelse med
Høstkongressen og et i Uppsala i forbindelse
med Svensk Idrottsmedisinsk Vårmøte. Møteutgiftene er holdt så lave som mulig.
Sekretariatsfunksjonen
Avtalen om sekretariat funksjon med
Nycomed opphørte 010105. Dette på grunn
av de nye reglene for samarbeid med industrien i Legeforeningen. Styret har i året som
har gått selv tatt seg av disse oppgavene.
Høsten 2007 meddelte Marianne Olsen at
hun har sagt opp sin jobb i legemiddelindustrien. Hun er svært motivert for å arbeide
videre som sekretær for foreningen. Styret har
sluttet seg til dette.
NIMF/Dnlfs årbok
Årbok for Norsk idrettsmedisinsk forening,
Dnlf 2006 med oversikt over foreningens
lover, statutter, råd og utvalg, navnelister over
hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg
er lagt ut på foreningens hjemmeside idrettsmedisin.org. ”PRINSIPP- OG ARBEIDSPROGRAM” for Norsk idrettsmedisinsk forening er også lagt ut på hjemmesiden.
Kvalitetssikring
På Generalforsamlingen i 2006 kom det forslag om å legge ned Kvalitetsutvalget i NIMF.
Dette fordi de ikke har hatt saker til behandling siden oppstarten av utvalget. Muntlig kontakt med jurister i Legeforeningen konkluderte med at NIMF oppfordres til å ha et kvalitetsutvalg, men ikke er forpliktet til dette. En
enstemmig Generalforsamling vedtok i 2006
å legge ned dette utvalget.
Høstkongressen
Overskuddet fra Høstkongressen på Hamar i
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2006 ble på ca. kr. 166.000,-. Dette fordeles
etter avtalte nøkkel mellom Lokalforeningen,
NIMF, FFI og Forskningsfondet.
Utdanning
I 2007 er det arrangert trinn 1 og 2 kurs i
Oslo. I tillegg er det arrangert Trinn 1 i forbindelse med Oppdalsuka i allmennmedisin.
Høstkongressen på Hamar er vel overstått
med 510 deltagere, 380 betalende deltagere,
til sammen 39 utstillere (80 personer). 90
leger og 40 studenter deltok. Utstillerne
genererte 200.000 kr mer i inntekter
sammenlignet med kongressen i Bergen.
NIMI-prisen 2006 ble tildelt Professor Roald
Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning for
arbeidet "Surgical treatment compared with
eccentric training for patellar tendinopathy
(Jumper´s knee) - a randomized, controlled
trial". Prisen ble utdelt på Idrettsmedisinsk
høstkongress på Hamar og ble mottatt av
Bjørn Fossan som er en av medforfatterne.
Han presenterte også studien gjennom en
halv times foredrag.
Æresmedlem
Professor Lars Engebretsen ble utnevnt til
æresmedlem i NIMF under årets generalforsamling. Dette ble kunngjort under årets bankett ved Idrettsmedisinsk høstkongress av
leder Jon Olav Drogset. Avgjørelsen ble mottatt med stående applaus!
Økonomi
Økonomien i foreningen er brukbar. Inntekter
og utgifter er i hovedsak som budsjettert.
Foreningen har investert i boken ”Idrettsskader” og den er nå oversatt til flere språk.
Vi har allerede, gjennom den norske utgaven,
fått tilbake det meste av vår investering. Både
den norske og de utenlandske utgavene gir
foreningen inntekter.
Foreningens regnskap blir lagt fram på årsmøtet.
Norsk Idrettsmedisin (NIM)
NIM drives av en redaktør og en redaksjonskomité bestående av fire medlemmer, to fra
NIMF/Dnlf og to fra FFI samt en referansegruppe.
Redaktøren har fra 2006 vært Erik Iversen.
Tidsskiftets økonomi har vært marginal. Av
den grunn har NIMF og FFI vedtatt å øke tilskuddet til NIM fra foreningene noe. Tidsskriftet har egen bankkonto og vårt styremedlem Ove Talsnes hjelper redaktøren med
økonomistyringen. Regnskapet for NIM blir
lagt fram på årsmøtet.

Hjemmesiden
Hjemmesiden Idrettsmedisin.org er stadig
under utvikling og har blitt en svært sentral
del av foreningens kommunikasjon. Den er
interaktiv og letter på den måten arbeidet
med å tegne seg som medlem av foreningen.
Ansvarlig redaktør er Agnar Tegnander.
Idrettsmedisinsk Råd, NIF
Idrettsmedisinsk Råd er Idrettsstyrets rådgiver
i medisinske spørsmål og fungerer som et viktig organ for kommunikasjon mellom
NIMF/Dnlf og NIF. Leder av NIMF/Dnlf, Jon
Olav Drogset, og leder av FFI, Bjørn Fossan,
har vært medlemmer av Idrettsmedisinsk
Råd, i tillegg til tre representanter oppnevnt
av NIF, Lars Engebretsen (leder), Roald Bahr
og Inggard Lereim. Anders Solheim representerer Antidoping Norge. Det er i perioden
avholdt fire møter i Idrettsmedisinsk Råd.
Internasjonalt arbeid
NIMF/Dnlf er medlem i FIMS og European
Federation of Sports Medicine (EFSM). EFSM
har som hovedmål å fremme undervisning
innen idrettsmedisin, samt å arbeide for å få
idrettsmedisin godkjent som subspesialitet/spesialitet innen EU.
NIMF/Dnlf er dessuten med i Scandinavian
Foundation of Medicine & Science in Sports.
Scandinavian Foundation eier og utgir Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
Jon Olav Drogset er President i SFMSS og
Ketil Egge er styremedlem i Scandinavian
Foundation. Neste kongress i regi av SFMSS
går i Stavanger høsten 2008. Dette blir sammen med Idrettsmedisinsk Høstkongress.
For å gjøre det attraktivt å presentere
aktuell norsk forskning på vår Høstkongress,
inngikk NIMF/Dnlf for noen år siden et samarbeid med American College of Sports
Medicine om at beste frie foredrag på
vår Høstkongress vil bli presentert som
”Norwegian Sports Medicine Award” på
ACSMs påfølgende Annual Meeting.
Vinneren får et reisestipend på 15.000 kroner fra Nycomed, mens ACSM dekker kongressavgiften.
Medlemmer
Antall medlemmer i NIMF Dnlf pr. 16. august
2007 er 463.

For NIMF-styret 2006-2007.
Jon Olav Drogset
Leder
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NFFs
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI

Årsrapport fra Forskningsrådet i NFFs
faggruppe for idrettfysioterapi 2007

NFFs
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI

Inger Holm, leder
Kjersti Storheim
May Arna Risberg
Oppgavene for Forskningsrådet har vært følgende:
1. Prosjektveiledning
Det ble på årsmøte 1999 vedtatt å sette av midler, slik at FFI medlemmer som ønsker å starte fagutviklings- og forskningsprosjekter kan få veiledning til gjennomføring av prosjektet via Forskningsrådet. Rådet skulle også legge opp til å kunne hjelpe/
veilede medlemmer med:
* tips til hvor aktuell litteratur kan skaffes til veie
* skrive abstract til kurs/kongresser
* utforme søknader om forskningsmidler
Responsen har også dette året vært minimal, til tross for at det fra styrets og forskningsrådets side er gjort flere fremstøt for å få
ordningen gjort kjent både via informasjon på FFI’s kurs/seminarer, i NIM og på våre nettsider. Vi har i løpet av året kun hatt tre
henvendelser fra medlemmer som ønsket råd og veiledning, og det forbauser oss at behovet for hjelp/veiledning ikke er større.
2. Forskningskurs
Det har ikke blitt arrangert forskningskurs i 2007
3. Vurdering av abstracts og priser
Forskningsrådet har vurdert abstracts til faggruppens seminarer, Høstkongressen i Idrettsmedisin, samt prisopppgaver til NIMIprisen 2007.
Oslo, 12.09.2006
Inger Holm, Leder av Forskningsrådet

Innkalling til årsmøte/generalforsamling
i Norsk Idrettsmedisinsk Forening 2007
Sted:

Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo

Tid:

Lørdag 10. november 2007 kl. 15.30-17.00

Saksliste:
1. Åpning ved leder Jon Olav Drogset
2. Valg av dirigent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett ved
Knut Fjeldsgaard
5. Fastsettelse av medlemskontingent ved Knut Fjeldsgaard
6. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin ved
redaktør Erik Iversen
7. Årsberetning Forskningsfondet ved leder
Fredrik Bendiksen
8. Årsberetning lokalfora
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9. Sammenslåing med FFI ved leder Jon Olav Drogset
10. Valg
a. Ny leder
b. 3 styremedlemmer
c. 1 varamedlem
d. 1 medlem til redaksjonskomiteen for Norsk
Idrettsmedisin
e. 2 medlemmer til forskningsfondets styre
f. Leder og 1 medlem til etisk råd
g. 3 medlemmer og 1 varamedlem til NIMFs
autorisasjonskomite
11. Innkomne forslag.
280907
Jon Olav Drogset
Leder
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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 22. 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. 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
sekretariat@nimf.legeforeningen.no

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. november.
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KONGRESS KALENDER
NOVEMBER
2:

Stockholm, Sverige. Hamstringskurs, påmelding
og info: caputbrevis@yahoo.com

7 – 10:

Barcelona, Spania. 6th Interdisciplinary World
Congress on Low Back and Pelvic Pain.

8 – 11:

Oslo, Norge. Idrettsmedisinsk
høstkongress 2007.
http://www.idrettsmedisinsk-kongress2007.no

16 – 17:

Nesbru, Asker. Mobilisation of the Nervous
system med Michel Coppieters.
Arr.: Nesbru Fysioterapi.

16 – 17:

Brussel, Belgia. XIVth Brussels International
Spine Symposium.
Info: http://www.spinesymposium.com

2008
MAI
16:

3rd International Football Medicine Congress.
Internasjonal fotball-kongress for ortopeder,
idrettsmedisinere og fysioterapeuter.

24 – 31:

Geneve, Sveits. The Spine Week.
Arr.: EuroSpine, the Spine Society of Europe.
Info: http://www.spineweek.com

JUNI
21 – 24:

Advanced Team Physician Course.
Arrangeres av Senter for Idrettsskadeforskning
i samarbeid med American Medical Society
for Sports Medicine og ISAKOS

26 – 28:

2nd World Congress on Sports Injury Prevention.
Etter suksessen med avviklingen av den første
verdenskongressen for skadeforebygging i Oslo,
planlegges det nå en ny kongress i Tromsø.

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 vellykket
Høstkongress!

Returadresse:
NIMF
Postboks 112
1401 Ski

