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Å

rets høstkongress i Holmenkollen ble gjennomført med rekordstort deltagerantall, faglig nivå var som vanlig høyt, og det sosiale lå slett ikke langt
etter det heller. Det ble som vanlig utdelt en rekke priser, samt et æresmedlemskap i NIMF, alt dette kan du lese mer om i dette nummeret av Norsk
Idrettsmedisin.
Bjørn Fossan og Jon Olav Drogset har gått av som ledere for FFI og NIMF etter å
ha gjort en frembragende jobb, disse er erstattet av Inger Holm og Terje Halvorsen.
Etter 2 spennende år som redaktør for Norsk Idrettsmedisin har også jeg valgt
å avslutte mitt engasjement. Jeg vil takke styrene i FFI og NIMF samt foreningenes
sekretæriat, annonsører og trykkeriet for samarbeidet. Ikke minst vil jeg takke de
som har bidratt med stoff. Vi utbetaler ingen honorarer for artikler eller annet stoff,
og alt gjøres derfor på dugnad. De fleste som skriver har en travel klinisk hverdag,
og det kreves ofte litt ekstra å sette seg ned å forfatte en artikkel, men uten disse
bidragene har vi ikke noe blad. Vi håper at dere vil fortsette å bidra til bladet fremover, og til dere andre som sitter på noe dere gjerne skulle ha formidlet; terskelen
for å skrive skal være lav, og det som skrives trenger nødvendigvis ikke være referert selv om det selvfølgelig bør ha et fornuftig rasjonale, så ta pennen fatt.
Styrerne i FFI og NIMF vedtok i år at Norsk Idrettsmedisin fra 2008 skal gå over
til å bli nettbasert. Dette betyr av papirutgaven forsvinner, og bladet legges rett ut
på nett sannsynligvis med en passordbeskyttelse. Det er selvfølgelig litt trist at
papirutgaven forsvinner, men det åpner også en rekke muligheter for å gjøre bladet mer interaktivt og spennende.
Jeg håper leserne har satt pris på bladet i min periode som redaktør, og jeg ønsker
påtroppende redaktør lykke til med videreutviklingen av Norsk Idrettsmedisin.
Takk for meg, god jul og et godt nytt åt.
Erik Iversen
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F

ørst vil jeg takke for tilliten fra NIMF sin
generalforsamling som valgte meg til
ny styreleder i NIMF. Jeg skal gjøre mitt
beste for at styret arbeider for å fremme
videre utvikling av norsk idrettsmedisin, ivaNORSK IDRETTSretar og fremmer medlemmenes interesser,
MEDISINSK FORENING
og at vi blir mer synlige i helsepolitiske
spørsmål innen idrettsmedisinen.
Så vil jeg takke Jon Olav og Ketil som nå
Terje Halvorsen
har gått ut av styret i NIMF. De har begge
leder NIMF
gjort en solid innsats i styret. Spesielt vil jeg
takke Jon Olav for hans innsats som styreleder i 4 år. Jeg har samarbeidet med Jon Olav i
styret i 8 år, og han har ”styrt skuta” med en fast og omsorgsfull hånd. Velkommen til Hilde
Moseby Berge og Torbjørn Furuseth som nye varamedlemmer.
En stor takk til Bjørn Fossan som gikk av som leder av FFI for den innsatsen og samarbeidsviljen han har vist gjennom mange år, og jeg ser frem til samarbeidet med den nye
lederen, Inger Holm.
Sist, men ikke minst vil jeg gratulere Fredrik Bendiksen som nytt æresmedlem i NIMF, en
høyst fortjent utnevnelse for det arbeidet han har gjort for norsk idrettsmedisin gjennom
mange år.
Idrettsmedisinsk høstkongress 2007 er også et tilbakelagt kapittel. Som komiteens leder
vil jeg igjen takke komitemedlemmene for den betydelig arbeidsinnsatsen som ble gjort i
planleggingsfasen og under kongressen. Selv om det ble noen uregelmessigheter med
hotellet på fredagen, ble kongressen faglig – sosialt – teknisk meget godt gjennomført. Den
høye kvaliteten hos engasjerte foredragsholdere og aktive deltakere bidro til at kongressen
ga et godt utbytte for alle. Nytt i år var muligheten for fysisk aktivitet uten å skulke forelesninger, dette bør vi fortsette med. Jeg frem til neste kongress i Stavanger i 2008.
Grunnkurs i idrettsmedisin trinn 1 og 2 ble gjennomført i Oslo i oktober, og det er gledelig å se at så mange leger og fysioterapeuter ønsker å delta på disse kursene. De gir et
godt faglig utbytte til deltakerne, samtidig som det er en arena for rekruttering av nye medlemmer til begge foreningene.
Styret har en rekke utfordringer fremover, og jeg vil komme nærmere tilbake til dette i
de neste utgavene av Norsk Idrettsmedisin.

F

ørst av alt vil jeg benytte anledningen
til å takke Irma, Kari, Thomas og Bjørn
som nå takket av fra FFI’s styre. Spesielt
takk til Bjørn som har ledet faggruppen vår
NFFs
med stø hånd gjennom de siste fire årene. I
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI
denne perioden har flere store saker stått
på agendaen og styret har lagt ned stor innsats på mange områder, som for eksempel
oppstart av masterstudiet i idrettsfysioteraInger Holm
pi på NIH, arbeidet for en offentlig godkjent
leder FFI
spesialitet i idrettsfysioterapi, etablert et
nært forhold til NFF med blant annet felles fagdager og poengtert viktigheten av idrettsfysioterapi som en naturlig del av grunnutdanningen vår. Styret har også utarbeidet ny strategiplan for perioden 2008 – 2012, som det nye styret nå skal ta fatt på. Tusen takk for
innsatsen alle fire.
På Høstkongressen i Oslo i november var deltakelsen rekordstor og mange interessante gjesteforelesere var invitert. Jeg har allikevel lyst til å fremheve det mange av dere som
medlemmer selv bidro med, nemlig de frie foredragene. I år var det over 50 innsendte
abstracts med et vidt spekter av temaer. Jeg er imponert over hvor mye faglig utviklingsarbeid og forskning av god kvalitet som foregår i miljøet vårt. Utviklingskurven har vært
bratt og det skal vi være stolte av!
NFF’s landsmøte ble avviklet på Lillestrøm i midten av november. To viktige saker på
møtet var faggruppenes plass i organisasjonen og spesialistordningen. Igjen takk til Bjørn
som, i samarbeid med andre faggrupper og avd. Oslo, hadde lagt ned et enormt forberedende arbeid før møtet. Resultatet var at alle ledere for NFF’s faggrupper (også de ”små”)
nå har lovfestet rett til å møte som delegater både på Landsmøtet og Rep.-møtene og at
arbeidet med spesialistordningen har høyeste prioritet i organisasjonen sentralt.
FFI’s første arrangement i 2008 er et dagsseminar 15. februar hvor temaet er skulder.
Målet er å bruke dyktige fagfolk og kombinere teori og praksis, slik at alle får med seg noe
nyttig hjem til sin daglige, kliniske praksis.
Ellers vil jeg ønske alle alt godt for det nye året! Håper å se mange av dere i løpet av 2008 ;-)
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IHT-testen kan nyttes til måling
av maksimalt oksygenopptak
A. SKAUG1, O. SVEEN1

Bakgrunn: IHT – testen er tidligere, etter det vi kjenner til, ikke
blitt sammenlignet med direkte, maksimale oksygenopptakstester (VO2) utført på tredemølle. IHT testen er i større grad enn
løp på tredemølle tilpasset bevegelsesmønsteret til en fotballspiller. Dette er en funksjonell testmetode som trenere på ulike
nivåer kan nytte på sine spillere uten avansert måle/testutstyr.
Målsettingen til prosjektet var å se hvorvidt IHT testen er pålitelig i forhold til å stipulere maksimalt oksygenopptak (VO2)
Problemstilling 1: Kan IHT-testen benyttes til pålitelige målinger
av maksimalt oksygenopptak (VO2)?
Problemstilling 2: Hvilken korrigeringsfaktor bør brukes i utregningen av testresultater?
Metode: Totalt ble 44 spillere testet ved hjelp av IHT testen. Av
disse valgte vi tilfeldig ut 14 fotballspillere fra Fredrikstad
Fotballklubb (FFK). Ved tidsmålinger i en gitt løype kan en stipulere VO2. Tabellen regnes ut slik at en gjennomsnittstid på
21 sek. (løpstid-15 reps), tilsvarer VO2 på 70 ml/kg/min. Hver

Innledning
Interessen for å arbeide med den aktuelle problemstillingen er et resultat av
mangeårig deltakelse i toppidrett og testing både som aktive og trenere.
IHT testen har, så vidt vi vet, ikke blitt
sammenlignet med direkte, maksimale
oksygenopptakstester (VO2) utført på
tredemølle. Målsettingen har derfor vært
å finne frem til en funksjonell og pålitelig
testmetode som trenere på ulike nivåer
kan nytte på sine spillere uten avansert
måle/testutstyr.
IDRETTSMEDISIN 4•2007

tidel over denne tiden tilsvarer henholdsvis 0,4- eller 0,5ml/kg/min i fratrekk (avh. av størrelsen på korrigeringsfaktoren
som blir benyttet).
De samme 14 gjennomførte en tredemølletest ved
Idrettsmedisinsk Testlaboratorium (HIØ/IMTL) en uke etter
gjennomført IHT-test.
Resultater: IHT-testen er en test som er preget av intervallarbeid, start, stopp, vendinger og hopp. Den kan derfor beskrives som en test som i større grad ivaretar fotballspesifikke elementer enn løp på tredemølle. IHT-testen ligger nærmest tredemølletesten med en korrigeringsfaktor (se metode) på 0,5
ml/kg/min. Her viser snittverdiene 59,8 ml/kg/min på tredemølletesten mot 60,8 ml/kg/min på IHT-testen. Med bruk av
korr faktor 0,4 viser snittverdien 62,6 ml/kg/min.
Konklusjon: Med bruk av korrigeringsfaktor 0,5 kan vi med
konkludere med at IHT-testen kan regnes som relativt pålitelig sammenlignet med måling av maksimalt oksygenopptak på
tredemølle.

I forbindelse med datainnsamlingen og
bearbeidelsen av denne, har vi nyttet høgskolens eget testlaboratorium (IMTL),
data hentet fra IHT-tester (frigitt av
K.T.Eggen) og hjelp fra studenter ved årsstudiet i kroppsøving (HIØ).
Gjennom de senere årene har
Fredrikstad Fotballklubb testet A-stallen,
mer eller mindre systematisk, i tester som
måler spenst, hurtighet og utholdenhet.
Vi stipulerer VO2 målt gjennom IHT-testen med to ulike korrigeringsfaktorer
opp mot direkte VO2, målt gjennom tre-

demølle-testen på Idrettsmedisinsk testlaboratorium (IMTL). Dette er gjort på et
utvalg av fotballspillere.
Metode
Vi har nyttet 14 tilfeldig utvalgte fotballspillere fra Fredrikstad Fotballklubb.
IHT testen
IHT-testen er en videreutvikling av
Rosenborgtesten. Det løpes 15 repetisjoner i testløypa (mot 6 i RBK-testen).
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IHT-TESTEN
Testprosedyre
Tabellen (se vedlegg) er regnet ut slik at
en gjennomsnittstid på 21 sek. , tilsvarer
VO2 maks på 70 ml/kg/min. Hver tidel
over denne tiden tilsvarer 0,4 henhodsvis
0,5 ml/kg/min fratrekk.
Testen foregikk i IMTL`s lokaler. I løypa
ble to 60 cm høye hekker plassert.
Avstanden til første hekk er 14 m. Den
andre ble plassert 6 m fra den første
hekken. Deretter står det utplassert to
kjegler med 10 meteres mellomrom
etter den siste hekken.
START/MÅL

14m 6m 10m
—¶—¶—

¶ = hekker

10m
—

= kjegler
Tredemølletesten.

Starten går på signal. Tid tas fra start til
målpassering. Etter starten passeres
begge hekkene. Deretter løper man helt
til den kjeglen som er lengst unna og
runder den for å så løpe til den andre
kjeglen som man skal runde for å løpe tilbake til den siste kjegla. Den rundes igjen
og man løper tilbake over hekkene og i
mål. Denne løypa som nå er beskrevet
skal løpes 15 ganger og starten går hvert
40 sekund. Det vil si hvis man bruker 25
sekunder på en rep., får man 15 sekunders hvile til neste start. Tida blir notert
for hver runde helt ned til en tidels
sekund, og de blir til slutt summert og gir
snitt-sluttresultatet av testen. Testen tar til
sammen ca. 10 min.
Beregning av VO2
70 ml/kg/min er en satt utgangsverdi for
beregning av VO2 ved IHT-testen. Denne
verdien oppnås ved en gjennomsnittelig
sluttid (15 reps) på 21 sek. For hver tidel
over 21 sek. fratrekkes 0,4- eller 0,5
ml/kg/min avhengig hvilken korreksjonsfaktor som blir benyttet (se vedlegg).1
Tredemølletesten
Utstyret som ble brukt var: Tredemølle,
Woodway Ergo ELG 55 (USA). Respirasjonsmålingsutstyr, Vmax29 Målingsutstyr for hjertefrekvens, Polar (AkuMed,
Manual- IMTL Fredrikstad).
Forsøkspersonene gjennomførte 10

min oppvarming. Stigningsvinkelen på
mølla var 5.2% tilsvarende 3 grader. Standardiserte testprosedyrer ble benyttet.
Selve testen varte fra fire til åtte minutter,
alt etter hvor lenge FP orker å løpe og
utvikling av testforløpet. Testen blir kjørt
til utmattelse. Ved dette forsøket ble følgende kriterier brukt for å avgjøre om
VO2 er nådd;
• Utflating av VO2 kurven ved økende
belastning.
• R-verdier > 1.07.
• Fp signaliserte at han/ hun var så sliten
at de ønsket å stoppe testen2.
Er testene relevante for fotball?
IHT-testen er i større grad en mer fotballspesifikk kondisjonstest enn mølletesten. Dette kan begrunnes ut fra IHT-testens egenart og funksjonalitet. Komponenter som intervallarbeid, start, stopp,
vendinger og opphopp er lagt inn i testen.
Den spesifikke arbeidskapasiteten gjenspeiler idrettens egne krav. Figuren under
viser pulsmåling hos en fotballspiller
under kamp.
En fotballspiller utfører mange intervaller, av ulik lengde i løpet av en kamp.
Dette blir ivaretatt av IHT-testens egenart.
Tredemølletestene vil innebære løp i
slakk motbakke med stigende intensitet.
Direkte oksygenopptak måles. I utstyret er
det kalkulert inn en feilmargin på +-3%.

1
Det kan nevnes at i den opprinnelige utgaven av testen ble en korrigeringsfaktor på 0,36 ml/kg/min benyttet.
I vår studie viser det seg at denne korr.faktoren i svært liten grad korrelerer med resultatene fra mølletesten.
2
Hjelpekriteriene for at maksimalt oksygenopptak var nådd er at respiratorisk kvotient (RQ) >1,07” (Helgerud
1984, Åstrand og Rodal 1986). Det skal derimot nevnes at RQ ikke er et optimalt hjelpekriterium for om VO2max
er oppnådd. ”R-verdien (RQ) blir imidlertid påvirket av både diett og fysisk aktivitet forut for testen og krever en
viss erfaring for å brukes” (Bahr R. m.fl, 1991).

4

Dette tilsier mer nøyaktige målinger av
det maksimale oksygenopptaket enn ved
IHT-testen (der en omgjør tidsbruk til stipulert oksygenopptak). Funksjonaliteten i
tredemølletesten i forhold til en fotballspillers bevegelsesmønster og intensitetsnivå i løpet av en kamp er ikke sammenfallende. For å få nøyaktige, fotballspesifikke målinger burde man sannsynligvis ha
brukt bærbart oksygenopptaks utstyr i
en kamp.3
Resultater
I de følgende diagrammene viser vi samsvaret mellom IHT test og IMTL test.
Kommentarer til figurene: Med
korrigeringsfaktor 0,5 ligger resultatene
nærmere tredemølletesten enn ved bruk
av korr.faktor.0,4.
Diskusjon
Ved å benytte IHT-testen og tredemølletesten blir oksygenopptaket (VO2) til
idrettsutøvere målt. I fig.1ser man at IHTtesten gir et noe høyere resultat på VO2.
I linjediagrammet (fig. 2) følger de tre forskjellige linjene (korr.fakt. 0,4/0,5 og tredemølletesten) hverandre nokså parallelt, med få unntak.
Tredemølletesten måler VO2 ved hjelp
IDRETTSMEDISIN 4•2007
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I H T- T E S T E N

Figur 1 og 2.
En sammenligning mellom IHT-testen og tredemølletesten der begge korrigeringsfaktorene er benyttet.

av avanserte teknisk utstyr med en stipulert feilmargin på +-3%.
På IHT-testen har man opprinnelig brukt
0.36 ml/kg/min som omregningsfaktor for
VO2 i IHT-testen. Dette korrigeringstallet
viser seg å gi for høye VO2 verdier i forhold
til tredemølletesten i vår studie.
Vi har brukt 0,4 henholdsvis 0,5
ml/kg/min som korrigeringsfaktorer. IHTtesten kan i vår studie sammenlignes
med tredemølletesten hvis en korr.faktor
på 0,5 ml/kg/min brukes. I og med at IHTtesten i større grad er mer fotballrelatert
enn tredemølletesten, kan en tenke seg
at utøvere vil kunne score høyere på
denne. En fotballspiller foretar kortere
eller lengre løp i forskjellige hastigheter.
IHT-testen ligger nærmest tredemølletesten med en korrigeringsfaktor på 0,5
ml/kg/min. Her viser snittverdiene 59,8
ml/kg/min på tredemølletesten mot 60,8
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ml/kg/min på IHT-testen. Med bruk av
korr faktor 0,4 viser snittverdien 62,6
ml/kg/min.
I en treningssyklus der en pre- og retester utøvere, vil sannsynligvis begge tester være retningsgivende for utholdenheten til fotballspillere.
Konklusjon
Med bruk av 0,5 ml/kg/min som korrigeringsfaktor basert på en utgangsverdi på
70 ml/kg/min, kan vi konkludere med at
IHT-testen er relativt pålitelig sammenlignet med måling av maksimalt oksygenopptak på tredemølle.
Linker
http://smaug.hiof.no/~he//bio/imtl/
http://www.idrett.as/trening/trening.html
http://www.fredrikstadfk.no
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Sæterdal Rolf, Erlandsen Arne, Madsen
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3
I en undersøkelse gjort av Bangsbo på elitespillere i
Danmark viste det seg at elitespilleren i gjennomsnitt
tilbakela 10,8 km i løpet av en kamp. Av 90 minutter
sto man i 17% av tiden, mens man gikk (4 km/t), løp
bakover (12 km/t), jogga (8 km/t) eller løp med lav
fart (12 km/t) i ca. 92 % av tiden. Løping med moderat fart (16 km/t), hurtigløping (21 km/t) og sprinting
(30 km/t) utgjør da 8% av hele tida. Spillerene forandret aktivitetesnivået fra for eksempel gå til sprint ca.
1100 ganger i løpet av en kamp og hver aktivitet
varer i gjennomsnitt 4,5 sekunder hver. Løping med
høy intensitet varer i gjennomsnitt 2,2 sek. (Sæterdal,
m.fl 2001).
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Norsk Idrettsmedisin
blir nettbasert
Under fellestyremøtet til NIMF og FFI ble det besluttet at Norsk
Idrettsmedisin skal bli nettbasert. Papirutgaven forsvinner, og blir
erstattet av en ny og spennende internett versjon. Denne kommer
sannsynligvis til å bli passordbeskyttet, og det er derfor viktig at du
oppdaterer kontaktinformasjonen din.

Dere må snarlig, og senest innen 1. februar 2008, sende oss følgende informasjon:
Navn, adresse, stilling, arbeidssted, telefon og e-mail.

Er du medlem i NIMF, sender du informasjonen til sekretariat@nimf.legeforeningen.no

Er du medlem i FFI, sender du informasjonen til informasjon@fysio.no

Terje M Halvorsen
Leder i NIMF

NFFs
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI
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Inger Holm
Leder FFI

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING
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WADAs verdenskonferanse:

Fra revolusjon til evolusjon
HILDE BJERKHOLT JENSSEN
ANTIDOPING NORGE

WADA (Verdens antidopingbyrå) ble opprettet i 1999, og det første internasjonale regelverket
ble vedtatt i 2003. Det var en revolusjon i antidopingarbeidet. Det ble like regler i alle land og
alle idretter, og det ble satt av felles midler til forskning. Det nye regelverket som ble vedtatt i
november utvikler antidopingarbeidet videre.

Idrettspresident Tove Paule oppsummerte fra WADA-kongressen på Antidoping Norges fagseminar. Foto: Hilde B. Jenssen

WADA ble stiftet i 1999, og den første
store oppgaven var å få på plass en felles sett med regler. I mars 2003 ble det
nye internasjonale regelverket ”World
Anti-Doping Code” godkjent. Med dette
startet arbeidet i hvert land, internasjonale særforbund og antidopingorganisaIDRETTSMEDISIN 4•2007

sjoner med å implementere det nye
regelverket. Her i Norge måtte Idrettsforbundet endre lovteksten om doping
slik at det harmoniserte med regelverket. Før OL i Athen måtte alle ”deltakerland” godkjenne regelverket for å
kunne delta.

Gjennom WADA ble det også satt av
felles midler til forskning som kan drive
antidopingarbeidet framover. Langsiktig
og stabil satsning på forskning er avgjørende for å drive antidopingarbeidet
framover og for å kunne være ”på hugget” i forhold til nye stoffer.
7
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Både Idrettsforbundet, Kultur- og kirkedepartementet, Hormonlaboratoriet og Antidoping Norge var tilstede på verdenskonferansen. Her rådgiver Trond Glasser i KKDs
idrettsavdeling, statssekretær Halvard Ingebrigtsen og Antidoping Norges daglige leder Anders Solheim. Foto Dag Vidar Hanstad.

WADA har også jobbet for at informasjon og forebygging skal være en selvsagt del av antidopingarbeidet. Dette har
nå resultert i at denne delen av arbeidet
nå blir obligatorisk i det nye regelverket.

Økt samarbeid med offentlige
myndigheter
Noe av det man har erfart de siste årene
er at idrettens kontrollvirksomhet alene
ikke kan hindre doping. David Howman,

Milepæler i antidopingarbeidet
1998: Dopingskandalene i Tour de France dette året gjorde det klart at offentlige
myndigheter og idrettsbevegelsen hadde behov for å samle kreftene i kampen mot
doping. Noe måtte gjøres.
1999: Den første verdenskonferansen i Lausanne, februar 1999: Konferansen la
grunnlaget for opprettelsen av Verdens antidopingbyrå (WADA), som ble stiftet i
november 1999. WADA ble opprettet som en uavhengig, internasjonal organisasjon med ansvar for å koordinere og overvåke dopingkampen. I stiftelsesstyre sitter det like mange representanter fra myndighetssiden som fra idretten.
2003: Den andre verdenskonferansen i København, mars 2003: ”World AntiDoping Code”, det internasjonale regelverket, blir enstemmig godkjent på konferansen. Dette er det første dokumentet som harmoniserer dopingrelatert regelverk i alle idretter og i alle land.
2007: De tredje verdenskonferansen i Madrid, november 2007: Et nytt internasjonalt regelverk blir godkjent.
8

direktør i WADA, fortalte under verdenskonferansen om gjennombrudd i
antidopingarbeidet som følge av myndighetenes innsats og samarbeid med antidopingorganene. Eksempler som ble
trukket frem var Festina-saken i 1998,
Balco-saken i 2003, Operation Puerto i
2006, Gear grinder, og Raw deal i 2007.
Myndighetene kan bruke andre virkemidler gjennom toll, politi og etterretningstjeneste, enn det antidopingorganisasjonene har mulighet til. For eksempel kan
politiet gjennomføre razziaer slik det ble
gjort da østerrikerne ble avslørt under
OL i Torino. Disse virkemidlene er nødvendige dersom kampen mot doping skal
vinnes. Idrettspresident Tove Paule la også
vekt på dette under hennes innlegg
under konferansen:
- Internasjonal erfaring viser et enormt
nettverk med handel og smugling med
dopingmidler. Dette er en kamp idretten ikke kan eller ønsker å vinne alene.
Vi er avhengig av et partnerskap med
offentlige organisasjoner, sa Paule i hennes intervensjon.
IDRETTSMEDISIN 4•2007
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WADA arbeider for tiden med en egen
retningslinje for etterforsking av doping
og informasjonsutveksling mellom myndighetene og antidopingorganene.
Tove Paule var også opptatt av
UNESCOs antidopingkonvensjon, og at
alle land nå bør ratifisere konvensjonen.
- Jeg gikk hardt ut på WADA-kongressen.
Vi mente at land som ikke har ratifisert
UNESCOs antidopingkonvensjon verken skulle få delta eller arrangerer store
mesterskap, sa Tove Paule i sin oppsummering fra kongressen på Antidoping Norges fagseminar.
Men store internasjonale særforbund
ønsket ikke denne regelen, og dette forslaget ble derfor endret.
Bruk av langtidsprofiler
Det nye regelverket åpner for at utøverens egen profil (det være seg på blod,
testosteron, DNA eller annet) skal kunne
brukes som bevis i en dopingsak.
Fremdeles er det sannsynligvis et stykke
igjen til denne type bevis vil være juridisk
holdbare, men det jobbes fra flere hold
for å kunne utvikle dette. Det internasjonale sykkelforbundet, UCI, har sagt de
ønsker å bruke unormale verdier som
bevis i dopingsaker allerede neste år. - Jeg
er overbevist om at det blir vanskeligere
å jukse i framtiden, nettopp på grunn av
disse profilene, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.
Doping med stoffer som naturlig finnes
i kroppen er mer utfordrende å avsløre
enn annen type doping. Bruk av profiler
vil kunne være til god hjelp i dette arbeidet. Stoffer som EPO vil gi utslag på verdiene i en blodprofil.
– Det utvikles i større grad enn tidligere legemidler som har en effekt mer lik
kroppens naturlige system. Ved bruk av
profiler, kan vi følge utøverne over lengre
tid og avdekke dopingbruk som vil være
vanskelig å se ved en urinprøve, sier
Anders Solheim.
Antidoping Norge følger nå profilene
til de beste utøverne i utholdenhetsidretter. Dersom det oppdages noe unormalt

vil den utøveren bli fulgt opp ekstra nøye.
– Systemet blir stadig bedre og hjelper
oss til å se om variasjonene i kroppen er
et naturlig avvik eller ikke. Det gir oss en
mulighet til å følge opp bedre og ta dem
som jukser, sier Solheim.
Utestengelser fra 0 til 4 år
En stor endring i det nye regelverket er
endringene i strafferammer. To års utestengelse skal fremdeles være hovedregelen. Langt flere stoffer vil bli definert
som særskilte stoffer og vil gi grunnlag for
redusert straff. På den andre siden vil
alvorlig, systematisk doping kunne bli
straffet med utestengelser i opptil fire år
for første gangs regelbrudd.
Utøvere som kan dokumentere hvordan et stoff ble inntatt, og at dette ikke
skyltes prestasjonsfremming, kan slippe
unna med lavere straff eller en reprimande.
Det har lenge vært diskutert hvordan
man på den ene siden skal ha lik straffutmåling, og objektivt ansvar for alle utøvere, samtidig som at alle saker skal
behandles individuelt. Dette ønsker man
nå å løse ved å gi økt mulighet for redusert straff eller kun reprimande, samtidig
som man holder fast på at det har skjedd
et brudd på dopingreglene.
Det er også mulighet til å få redusert
straff dersom man innrømmer egen
doping og bidrar til oppklaring og avsløring av andre som har jukset.

Informasjon og opplæring blir
obligatorisk
I henhold til det nye regelverket skal alle
idrettsorganisasjoner innenfor egne resurser og ansvarsområder gjennomføre
informasjons og opplæringsvirksomhet.
Formålet med dette er å forebygge ufrivillig og villet bruk av forbudte stoffer og
metoder. Antidoping Norge har lenge hatt
et omfattende program for forebyggene
arbeid rettet mot norske idrettsutøvere.
– Vi jobber nå tett med Olympiatoppen for å få på plass et særskilt opplegg rettet mot toppidrettsutøverne.Vi vil
sikre at alle har basiskunnskaper om antidoping, sier Gunnvor Aase Hole, avdelingsleder for informasjon og forebygging i
Antidoping Norge.
Ingen vedtak om utøverinformasjon
Ny standard for kontrollvirksomheten,
som blant annet inneholder detaljerte
retningslinjer for rapportering av utøverinformasjon ble utsatt til mai. Det er en
del uenighet om hvor detaljert, og hvor
langt fram i tid, utøverne skal rapportere.
WADA har utviklet et nytt, internettbasert, rapporteringssystem, ADAMS, som
flere og flere nå tar i bruk. Her i Norge
skal alle utøverne på prioritert utøverliste rapportere via dette systemet innen
utgangen av 2007.
Denne nye standarden, og det nye
regelverket, vil gjelde fra 1.1.2009.

Hvorfor er WADA viktig?
• WADA overvåker at idrettens organisasjoner følger det internasjonale regelverket, og kan anke/ overprøve avgjørelser tatt av andre antidopingorganisasjoner.
• WADA finansierer forskning som skal øke kunnskapen om avsløring og forebygging av doping.
• WADA har ressurser til å videreutvikle regelverk og standarder og sørger for en
demokratisk prosess.
• WADA gjennomfører uanmeldte kontroller utenfor konkurranse. Disse prøvene
er viktige, da det fremdeles finnes land og idretter med dårlig utviklet antidopingarbeid.

“ 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

IDRETTSMEDISIN 4•2007

www.siam.no
info@siam.no , 22 72 02 40
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Nakke- og ryggdagene 2008
Nasjonal tverrfaglig nakke- og ryggkongress
RADISSON SAS PLAZA HOTEL, OSLO, 10.–12.APRIL 2008
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Low cardio-respiratory fitness is a strong predictor
for clustering of cardiovascular disease risk factors
in children independent of country, age and sex
SIGMUND A. ANDERSSEN , ASHLEY R. COOPER , CHRIS RIDDOCH , LUIS B. SARDINHA , MAARIKE HARRO , SØREN BRAGE , LARS B. ANDERSEN
A

Introduction
Insulin resistance, obesity, an abnormal
lipid and lipoprotein profile, and elevated
blood pressure are all independent risk
factors for cardiovascular disease (CVD)
in adults. Several of these factors may
often be present in the same individual
(clustering) and have been associated
with increased risk of atherosclerosis and
CVD outcomes (1). Clustering of elevated levels of these risk factors have also
been observed in children and youth (2)
and there is evidence that clustering persists from childhood into adulthood (3).
Even though CVD mainly manifests in
older age, these observations are important because the atherosclerotic process
begins in childhood (4), and data from
autopsy studies in children and youth
indicate that as the numbers of CVD risk
factors increases, so too does the severity
of coronary and aortic atherosclerosis (5).
There are multiple underlying causes of
risk factor elevation among children and
youth. In adults, low cardio-respiratory fitness and low physical activity levels are
associated with adverse risk factor profiles and the development of CVD, and
increasing activity or fitness levels results
in improved CVD risk profile and premature mortality risk (6;7). Similar data
regarding the determinants of risk factor
elevation is sparse in children and youth
but it is likely that both levels of physical
activity and cardio-respiratory fitness play
a pivotal role in risk factor elevation.
Previous studies have shown associations between cardio-respiratory fitness
and single CVD risk factors in childhood
. Similarly, cardio-respiratory fitness has
been associated with features of the
metabolic syndrome (8-10), though eviIDRETTSMEDISIN 4•2007
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dence is inconsistent (11). Few studies
have investigated the association between objectively determined cardio-respiratory fitness and clustered CVD risk in
children and youth, and we are unaware
of any previous study investigating whether this association differs between
countries. As levels of both fitness and
biological risk factors change throughout
adolescence as a consequence of maturation and lifestyle behaviours (12;13)
differences or consistencies between different geographical regions, age groups,
and sexes may provide insight with
respect to cardio-respiratory fitness as a
predictor of clustered risk. The aims of
this study were to examine the association between cardio-respiratory fitness
and clustered CVD risk in three
European countries, and whether this differs by age or gender.
Methods
Study population
In short, this was a cross-sectional survey
including children and youth from
Portugal (Madeira), Denmark (Odense),
and Estonia (Tartu). All procedures and
methods in this study conformed to the
ethical guidelines laid down in the World
Medical Association’s Declaration of
Helsinki. The study was approved by the
local Ethical Committees and all children
gave verbal informed consent. Written
informed consent was obtained from the
child’s parent or legal guardian. A common test protocol was followed by all
participating centres and quality control
visits were conducted to ensure similarity with respect to data gathering throughout the duration of the study.
Participants were boys and girls aged

E

F

A

9- or 15-years. Within each country,
schools were stratified according to location (urban, suburban, rural) and the
socio-economic character of its uptake
area. The overall participation rates were
73% in Portugal (n=944), 75% in
Denmark (n=849) and 76% in Estonia
(n=1052). A complete CVD risk factor
profile including blood lipids, fasting insulin and glucose, blood pressure, fatness
and cardio-respiratory fitness was assessed in 1454 girls and 1391 boys.
Measures
Venous blood samples were obtained in
the morning following an overnight fast,
and stored at -80˚C until analysis. Body
height (nearest millimetre) and body
weight (nearest 100g) were measured in
light clothing. The sum of the thickness of
four skinfolds (biceps, triceps, subscapular
and suprailiac) was measured using a
Harpenden calliper, with the mean of
three measurements used at each site.
Following at least 5 minutes seated rest,
blood pressure was measured five times
at two minutes interval. The mean of the
last three measurements was used in the
analyses. Pubertal stage was assessed
according to Tanner (14), and the judgement was performed by a physician or an
exercise physiologist. Cardio-respiratory
fitness was assessed during a cycle test
with progressively increasing work rate
until exhaustion using an electronically
braked cycle ergometer (Monark 839
Ergomedic). Initial and incremental work
rates were 20 W for children weighing
less than 30 kg and 25 W for children
weighing 30 kg or more. For 15-year-old
girls and boys the initial and incremental
work rates were 40 W and 50 W, respec11
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tively. Work rate was increased every third
minute until exhaustion. Heart rate (HR)
was recorded every 5 seconds throughout
the test using a heart rate monitor (Polar
Vantage, Finland). Criteria for a maximal
effort were HR!185 beats per minute, and
a subjective judgment by the observer that
the individual could no longer continue,
even after encouragement.
Both parents reported their educational attainment and personal income. In
each country we classified parental education into four categories (basic/primary; secondary/trade apprentice; higher
vocational qualifications; university). We
classified income into eight categories
representing the ways in which income
was most commonly reported in each
country and used country specific categories. Scores from both income and
education were summed and averaged
into a socioeconomic status (SES) score.
The family history of CVD reported
angina, myocardial infarction, hypertension, and hypercholesterolemia, with
response options of “no” and “yes”.
Definition of clustered risk
Five biological CVD risk factors (the ratio
of total cholesterol:HDL-c, plasma triglycerides, HOMA (measure of insulin resistance), sum of four skin folds, and systolic
blood pressure) were selected to assess
the degree of clustering. First, each risk
factor was converted into z-score by
country, age group, and sex. Z-score is the
number of standard deviations a specific
value differs from the mean (z-score =
(observed-mean)/SD). The five z-scores
were then summed to compute an overall, continuous measure of metabolic risk
(zMS). Clustering was defined on the basis
of observed versus expected number of
children with zero to five risk factors (defined as the least favourable quartile).
Statistical analyses
Subjects were ranked into quartiles of fitness by country, sex, and age group.
Odds ratios of clustered risk were calculated between quartiles of fitness using
logistic regression. Models were adjusted
for potential confounding factors (pubertal stage, SES, family history of CVD, diabetes). With the exception of pubertal
stage, none of these potential confounders changed the estimates substantially.
Analyses are therefore presented adjusted for pubertal stage only.

12

Table 1. Characteristics of the study population (mean ± SD).

BP, blood pressure; HOMA, homeostasis model assessment (insulin resistance); HDL-c, high density lipoprotein cholesterol. The total-c/HDL-c ratio is given with 95% confidence interval.
* Significant difference from the 15 year olds, p<0.01
** Significant difference from the 15 year old boys, p<0.01

Results
Characteristics of the study population
are shown in table 1. Systolic and diastolic blood pressure, insulin, and HOMA
scores were greater in the older age
groups (p< 0.01). Both HDL-c and total
cholesterol were lower in older boys
compared to younger boys. Cardiorespiratory fitness was equal in both age
groups among girls, but significantly higher in 15-year old boys compared to the
9-year olds. The children were predominantly pre-pubertal (80%), with the
remainder in early puberty. Among the
adolescents, 60% were post-pubertal
with only 1% pre-pubertal or in early
puberty. These proportions did not differ
by country.
Figure 1 shows odds ratio for cluste-

ring of CVD risk factors in quartiles of
cardio-respiratory fitness. This analysis
includes all participants and is adjusted
for potential confounding factors. The
odds ratio for having clustered risk was
13.0 (95% confidence interval (CI), 8.8 –
19.1) in the least fit quartile (quartile 1)
compared to the referent quartile (quartile 4). Test for trend was highly significant
(p< 0.001).
Table 2 displays odds ratios for clustering of CVD risk factors between quartiles of cardio-respiratory fitness by country. The analyses were performed with
adjustment for sexual maturation only.
Within each country the overall association is similar: there was a strong association between the different levels of cardio-respiratory fitness and clustering of

IDRETTSMEDISIN 4•2007
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Figure 1. Odds ratios (±95% CI) for clustering of CVD
risk factors in different quartiles of cardio-respiratory fitness including all participants (n= 2845). Individuals in
quartile 4 are the most fit (used as referent). The analysis is adjusted for country, age, sex, puberty, SES, parent’s
history of CVD and diabetes type 2.

CVD risk factors. No significant interaction between country and fitness was
detected. Similarly, results were materially unaltered when data were standardized only by age and sex or when analyzed in their continuous form.
Table 3 displays quartiles of cardiorespiratory fitness and clustering of CVD
risk factors by age and sex. Within each
age group a strong association was
observed between the different quartiles of cardio-respiratory fitness and clustering of CVD risk factors. The pattern is
similar in the two age groups, and there
is no statistically significant difference
between them. In parallel, within each

Table 2. Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) for the relationship between fitness and clustering of CVD risk factors by country. The model is adjusted for sexual maturation only.

Table 3. Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) for the relationship between fitness and clustering of CVD risk factors by age group or sex. The model is adjusted for sexual maturation.

IDRETTSMEDISIN 4•2007

sex strata, strong and similar associations
between the different quartiles of cardio-respiratory fitness and clustering of
CVD risk factors were observed with no
statistically significant difference between
boys and girls.
Discussion
This study demonstrates that cardiorespiratory fitness is strongly associated
with clustering of CVD risk factors in
children and youth, and that the association is independent of country, age and
sex. The participants in this study represent Southern (Portugal), Northern
(Denmark) and Eastern (Estonia)
Europe with very different physical,
socio-economic and cultural environments. Thus, these findings aid in understanding the importance of cardio-respiratory fitness as a strong correlate of
clustering of CVD risk factors in a population of (clinically) healthy children.
Previous studies have reported correlations between single individual CVD
risk variables and cardio-respiratory fitness or physical activity in children and
youth (15;16) and weak associations
have been found. Analysis of clustered
CVD risk factors may give a more precise picture, because a child with clustered
risk has a poorer health status than if just
one risk factor was elevated. Furthermore, part of the error variation each
risk factor includes, which contributes to
obscure true relationships, is diminished
in the construction of clustered risk.
Moreover, risk is likely a continuum in
healthy children, which makes it arbitrary
where a cut point for risk should be defined. However, our results indicate this
may not be the case. In an earlier study,
we defined the upper quartile in each
risk factor as being “at risk”, and calculated the number of risk factors for each
child (17). When risk factors cluster, it is
likely that they share common underlying factors which affect all or some of
these simultaneously. Such underlying
factors might include poor diet, physical
inactivity, low cardio-respiratory fitness
and genetics, or more likely a combination of these and other factors.
The cause of risk factor clustering is
yet to be fully understood. Increased
physical activity simultaneously improves
components of the “metabolic syndrome” such as triglycerides, LDL cholesterol particle size, apolipoprotein A, adipo-
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SKULDERKLINIKKEN
Bislett legesenter 23 19 60 80 – www.persunde.no

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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sity, and insulin resistance (18;19), and CVD risk factors
may therefore cluster due to a sedentary lifestyle.
However, many of the biological mechanisms responsible for changes due to physical inactivity are shared
with the effects of obesity. Obesity has been shown to
be strongly associated with insulin resistance (20) and
other important CVD risk factors, raising the possibility that CVD risk clustering is mediated by fatness (21).
This was partly true in our study, where skinfold thickness was responsible for some of the association between fitness and clustered risk. However, exclusion of
HOMA from the clustered risk variable also decreased
odds ratios for quartiles of fitness substantially, and
clustering of blood lipids and blood pressure was independently associated with fitness with an odds ratio for
the least fit quartile of 3.4. As increased body weight
may be associated with a lifestyle with low levels of
physical activity, both inactivity and fatness may be independent risk factors as well as reinforcing each other in
the agglomeration of CVD risk factors. The assumption
that obesity is the main cause of clustered risk may
arrive from the fact that physical inactivity or low fitness has been less studied or indeed poorly measured.
Our data stems from three countries that differ culturally, socially and economically. For example, Estonia
and Portugal are two of the poorest countries in
Europe in contrast to Denmark which is one of the
richest, and Estonia differs from the others in terms of
recent social, cultural and economic change. The consistent finding that cardio-respiratory fitness is strongly
associated with clustering of risk factors, independent
of age, sex and country, underscore the importance of
fitness as an important correlate of CVD clustering in
young people. The implication of this may be that with
the Westernisation of Eastern European countries such
as Estonia, and declining levels of physical activity as a
consequence of economic improvements, fitness may
well decline among the young in the years to come,
which would increase the population attributable risk
of low fitness for clustering of CVD risk factors,.
To evaluate whether the observed relationship between cardio-respiratory fitness and CVD risk clustering could be of causal nature, some limitations of the
present study should be highlighted. Firstly, any observational study may be subject to measurement bias
and confounding but the phenotypes we examine here
are characterised by a high degree of measurement
precision, because they are relatively stable over time
(say <1year) and were obtained under standardised
controlled conditions. Secondly, the cross-sectional
nature of this study makes it impossible to determine
direction of the association. However, our observations
were strong and robust to adjustments for age, sex,
country, and socio-economic factors, thus eliminating
confounding effect from these factors. Genetic factors
may still confound, or more likely, modify the association between cardio-respiratory fitness and CVD clustering (22). Potentially, the main source of bias is the fact
that the sum of skinfolds is part of the outcome and
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skinfold thickness is correlated with body
weight, which is used in the computation
of the primary exposure, cardio-respiratory fitness. However, cardio-respiratory fitness was still strongly related to clustered
CVD risk when we excluded skinfolds
from the clustered risk variable. Moreover,
some of the effect of cardio-respiratory
fitness on CVD risk factors may be mediated through the effect on fatness.

of CVD risk factors, independent of
country, sex and age groups. Associations
are biologically plausible, and we conclude that cardio-respiratory fitness is an
important predictor for clustering of
CVD risk. As risk factors are known to
track, these data suggest that prevention
of CVD should start early in life, especially targeting those who are least fit.

members of the European Youth Heart
Study Group not listed as co-authors of
this paper.

Conclusion
We found negative associations between
cardio-respiratory fitness and clustering
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Nytt om dopinglisten for 2008
Dopinglista for 2008 endrer seg lite i forhold til 2007-lista. De endringene som blir
innført fra 01.01.08 vil ikke i særlig grad få praktiske konsekvenser for utøverne.
Her er hovedendringene:
1) Gruppe S1. anabole stoffer: En ny gruppe anabole stoffer blir lagt til, nemlig de såkalte SARM'ene som er en forkortelse for Selektive Androgen Reseptor Modulatorer.
SARM'er er stoffer som allerede er under utprøving på
pasienter og er stoffer med anabole egenskaper.
2) Gruppe S2. hormoner og relaterte substanser:
Insulin blir erstattet av insulin er. Dette skyldes at det har kommet mange ulike insulinanaloger på markedet de siste årene.
3) Gruppe S3. antiøstrogene stoffer skifter navn til
"Hormonantagonister og modulatorer". Dette
gjøres for å favne et bredere spekter av nye stoffer som
kan antagonisere og/eller modulere hormonreseptorer.
På denne måten får man også implementert en ny gruppe
stoffer, nemlig myostatin modulatorer i denne
gruppen.

4) Finasterid og Dutasterid (alfa reduktase hemmere) er lagt til gruppen "forbudte stoffer med særskilte bestemmelser. Det gir mulighet til mildere sanksjoner
dersom man skulle bli dømt for bruk av disse stoffene.
5) Intravenøs infusjon er forbudt, men i en akuttmedisinsk situasjon hvor dette anses helt nødvendig å administrere så vil det kreves fritakssøknad innsendt i etterkant av
behandlingen ("retroactive" TUE). Endringen for 2008-listen er fra medisinsk til akuttmedisinsk situasjon.
6) Når det gjelder stoffer forbudt innen særskilte idrette (alkohol og betablokker) har det skjedd følgende endringer:
a. P1 (alkohol)
– boules (CMSB) er fjernet fra listen
b. P2 (betablokkere) – powerboating (UIM) er lagt til listen
For mer utfyllende informasjon om dette, se
http://www.antidoping.no/t2.asp?p=39504&x=1&a=213720

STILLING LEDIG

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING

NFFs
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI

REDAKTØR FOR NORSK IDRETTSMEDISIN
Nåværende redaktør av Norsk Idrettsmedisin avslutter sitt engasjement fra årsskiftet, og vi søker derfor
etter ny redaktør for tidsskriftet.
Redaktøren vil ha det overordnede ansvaret for utgivelsen av bladet, samt arbeide med å videreutvikle bladet i samarbeid med styrene i NIMF og FFI. Tidsskriftet har egen redaksjonskomité og egen økonomiansvarlig.
Honorar etter avtale.
For nærmere informasjon kontakt Inger Holm inger.arvollveien@gmail.com eller
Terje Halvorsen te-halv4@online.no

IDRETTSMEDISIN 4•2007

19

NIM_4_07:IM_1_05

18-12-07

13:50

Side 20

FFIs styre 2008
INGER HOLM
Leder
Utdannet fysioterapeut i 1981,
doktorgrad 1996, og professor
2001. Hun er også spesialist i
idrettsfysioterapi. Jobber på Rikshospitalet, Klinikk for klinisk service, Seksjonsleder FoU-enheten,
og er professor ll ved Institutt for
sykepleievitenskap og helsefag,
UiO. Har tidligere vært leder i FFI i perioden 1993 – 1999.

JAN LØKEN
Utdannet fysioterapeut på Høgskolen i Oslo 1996. Jobbet som på
NIMI siden 1997. Master i manuellterapi ved Curtin University of
Technology, Perth, Australia 2004.
Norsk manuellterapi eksamen
2005. Han er også autorisert
idrettsfysioterapeut FFI, og har vært
fysioterapeut for damelandslaget i
håndball siden 2000. Styremedlem NFF avd Oslo 1999-2001.

LASSE HAUGERUD
Kommer fra Drammen og er
utdannet fysioterapeut på HiST,
2000. Har jobbet på Moholt fysioterapi siden 2001, og Har vært
fysio for Trondheim Ishockey
Klubb (eliteserien) siden 2000. Er
også med i styret for Trondheim
Idrettsmedisinske Forening.

MERETE AARSLAND
FOSDAHL
Kurskomité. Utdannet i Oslo 1994.
Ansatt ved KMI/Sofies Minde, nå
Rikshospitalet, siden 1995. Vært
med på gjennomføring av flere
forskningsprosjekt her. Er for tiden
mastergradsstudent på Helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo
og deltidsansatt på forskningsprosjekt om hjertebarn og motoriske ferdigheter ved fysioterapiavdelingens FOU enhet, Rikshospitalet. Erfaring fra arbeid
med eliteserie håndball på kvinnesiden. Har de siste tre årene
sittet i Fag og spesialistrådet i NFF og vært FFI sin kontakt der.

KRISTER NÆSS
Nettansvar lig/kur skomité.
Utdannet i Oslo 1999, Jobber i
privat praksis i Larvik. Engasjert
som fysioterapeut for Larvik
Håndballklubb (Elite), og i støtteapparat for flere fotballklubber
opp til 2.divisjon, og mot yngre
utøvere gjennom UNIK-prosjektet i Vestfold.

KARIN RYDEVIK
Utdannet som fysioterapeut ved
Karoliska Institutet i Stockholm.
Jobber som fysioterapeut NIMI
Ullevål, og tar for tiden Master i
idrettsfysioterapi ved NIH.

HANS PETTER LIEN
Økonomiansvarlig. Utdannet i Berlin, Tyskland, 2000. Jobber i privat
praksis i Notodden og Kongsberg.
Har erfaring fra arbeid med Kongsberg Penguins basket. Har også
egenerfaring fra eliteseriespill fotball.
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TERJE M. HALVORSEN
Leder. Medisinsk leder/Overlege ved NIMI,
ansatt siden 1994. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege NIMF.
Bedriftsøkonom BI. Leder for Idrettsmedisinsk forum for Oslo og Akershus
1993-96, styremedlem/kasserer NIMF siden
2000. Lege LYN fotball 1995-97, Norges
Håndballforbund (herrelandslaget) 19982001, Asker damefotball 2000-. Norges Håndballforbund (damelandslaget) og medisinsk ansvarlig siden 2001. Hovedtrener
Bærums Verks fotball jenter `88 siden 1995.

OVE TALSNES
Sekretær. Spesialist og overlege i ortopedisk
kirurgi ved Sentralsykehuset i Hedmark, Elverum.
Bistilling universitetslektor medisinske fakultet
UiO. Leder Mjøsegnen Idrettsmedisinske
Forening 1996-2002. Styremedlem i NIMF siden
2000, fra 2002 regnskapsansvarlig for tidsskriftet.
Friidrett som interesse og vært landslagsutøver
på mellomdistanse 1986-93. Lege for landslaget
i friidrett 1994-2000, medisinsk ansvarlig Norges Friidrettsforbund 20002002. Lege for friidrett OL Sydney 2000, Lege i helseteamet OL Athen
2004. Idrettslege NIMF.

AGNAR TEGNANDER
Styremedlem. Spesialist i ortopedisk kirurgi.
Idrettslege NIMF. Overlege ved ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim. Doktorgrad
innen emnet hofteleddsdysplasi i 1999. Arbeider
ved Rosenborgklinikken AS. Tilknyttet Senter for
idrettskadeforskning, NIH; Forsker på skader i
kvinnefotball, tendinoser og treningsterapi.
Tidligere lege for Trondheim Ishockeyklubb og
Trondheims-Ørn damefotball. Lege for kvinnelandslaget i fotball 19952000, og U21 menn f.o.m. 2002 t.o.m. 2003. Vikarlege fotball herrer A
fra 2005. Tidligere elitespiller i håndball.
TORBJØRN FURUSETH
Uteksaminert i 2004 fra NTNU, spilte håndball i eliteserien for Heimdal de 5 første studieårene. Tok turnus i Molde, og jobbet deretter 1,5 år på radiologisk avdeling. Har vært
lege for Molde FK i 2 år. Flytter til Oslo januar 2008 og starter i McKinsey & Co som
konsulent.
EVA K. BIRKELUND
Styremedlem. Utdannet i Oslo, avsluttende
eksamen 1999. Assistentlege ortopedisk avd.
Sykehuset Innlandet, Elverum fra 2001-2004.
Jobber på SI-HS Hamar som ledd i spesialiteten ortopedisk kirurgi. Laglege for Storhamar
Dragons, elitedivisjon ishockey, fra 2000.

KNUT FJELDSGAARD
Kasserer i NIMF. Overlege ortopedisk avdeling Haukeland sykehus. Spesialist i ortopedisk kirurgi. Lege for A-landslaget i ishockey
fra 1988 - 2005. Styremedlem i Norsk ortopedisk forening. Kontaktperson i Nasjonalt
korsbåndregister.

MONA NYSTED
Varamedlem. Utdannet i Trondheim i 2000.
Assistentlege ved ortopedisk avdeling St
Olavs Hospital i Trondheim. Har arbeidet ett
år ved Skade/akuttavdelingen ved samme
sykehus. Trinn 1 og 2 idrettsmedisinske kurs.
Aktiv mosjonsløper og spinner.

HILDE MOSEBY BERGE
Varamedlem. Spesialist i allmennmedisin.
Idrettslege NIMF. Ansatt som overlege ved
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt siden 2006.
Tilknyttet Institutt for allmenn-og samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin ved
UiO. Jobber med to prosjekter innen fysikalsk medisin: ”Forskrivning og bruk av glukosamin ved artrose i norsk allmennpraksis” og ”Evaluering av pasientbehandling hos fysioterapeut etter
henvisning fra lege ved NIMI”.

THOR EINAR ANDERSEN
Varamedlem. Dr. med. Overlege ved NIMI,
ansatt siden 1993. Spesialist i fysikalsk medisin
og rehabilitering. Idrettslege NIMF. Autorisert
fysioterapeut. Master i helseledelse- og administrasjon. Doktorgrad innen emnet fotballskadeforskning. Forsker ved Senter for idrettskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole. Leder av medisinsk
komité i Norges fotballforbund siden 1998. Landslagslege NFF U-21
herrer fra 1994 til 2002. Landslagslege NFF A- herrer fra 2003. Leder
dopingkontrollgruppen Lillehammer OL 1994. Sportslig leder i fotballstyre i Nordstrand IF. Trener G-14 Nordstrand IF. Aktiv fotballkarriere for IK Start, to seriemesterskap og aldersbestemte landskamper.
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Norsk Tippings Idrettsmedisinske pris
Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering, NAR, ble tildelt den første Idrettsmedisinsk prisen
fra Norsk Tipping. Prisen på kroner 40 000 ble utdelt til leder for NAR May Arna Risberg av
Sverre Mæhlum på oppdrag fra Norsk Tipping.
NAR er et samarbeidsprosjekt mellom
Ortopedisk senter, Ullevål Sykehus,
Norges Idrettshøgskole og NIMI og har
på kort tid vist seg å kunne produsere
vitenskap av høy kvalitet. De viktigste
arbeidsområdene til NAR er i dag kneskader, kne- og hofteleddsartrose, ryggog bekkenlidelser og osteoporose.
Mer informasjon om NAR finner du på
www.aktiv-rehab.no.

NIMI-prisen 2007
Sigmund Anderssen vant årets NIMI-pris. Prisen deles ut for beste publiserte artikkel siste år, og
Sigmund fikk prisen for artikkelen: "Low cardiorespiratory fitness is a strong predictor for clustering of cardiovascular disease risk factors in children independent of country, age and sex".
Prisen på kr. 20 000 ble utdelt av leder ved NIMI, Sverre Mæhlum.
Artikkelen viser at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og antallet
risikofaktorer for hjertekarsykdommer.
God fysisk helse gir færre risikofaktorer
for hjertekarsykdom ogsåhos barn.
Sigmund Anderssen er Professor ved
Norges Idrettshøgskole.
Du kan lese et sammendrag av artikkelen på side 11 i dette nummeret.
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Nycomedprisene 2007
Tonje Flørenes vant den store nycomedprisen 2007 under årets høstkongress. Prisen deles ut for
beste frie foredrag og er på 15 000 kroner.
Håvard Moksnes fikk den lille nycomedprisen på kr. 5000 for sitt foredrag "Sammenligning av
ikke-operativ behandling etter ACL ruptur. Prospektiv studie med funksjonelle tester.
Tonje Wåle Flørenes, lege og stipendiat ved senter for idrettsskadeforskning vant Nycomedprisen sammen med Lars Nordsletten, Stig Heir og Roald Bahr for foredraget ”Skader hos World
Cup utøvere innen ski og snowboard”.

Tonje Flørenes, Inge Fjærvik og Håvard Moksnes.

Flørenes presenterte data fra et større samarbeidsprosjekt
mellom Senter for idrettsskadeforskning og Det Internasjonale
Skiforbundet (FIS), FIS Injury Surveillance System (FIS ISS).
Bakgrunnen for dette prosjektet har vært bekymring både fra
dem som følger skisporten på nært hold samt fra FIS angående
skaderisikoen blant eliteutøvere innen ski og snowboard. Det er
et felles ønske om å beskytte helsen til våre topp ski- og snowboardkjørere. Dessverre har vi begrenset kunnskap om skadene som våre eliteutøvere pådrar seg og de få studiene som
er gjort er basert på små utvalg. Dette har vært bakgrunnen til
at overvåkingssystem FIS ISS ble etablert forut for sesongen
2006-07 av Senter for idrettsskadeforskning i samarbeid med
FIS. Hovedformålet med dette systemet er å kontinuerlig overvåke skadeforekomst og skademønster. På sikt er målsettingen
å redusere skaderisikoen gjennom forslag til endringer i lover og
reglement, utstyr og treningsmetoder basert på den informasjonen vi får gjennom systemet. Som en del av prosjektet ble
det mot sesongavslutningen 2006-07 utført intervjuer med
utøvere fra ni utvalgte World Cup nasjoner innen de ulike disiplinene i alpint, snowboard, freestyle, hopp, kombinert og langrenn. Trenere og/eller medisinsk støttepersonell ble intervjuet
IDRETTSMEDISIN 4•2007

angående utøvere som ikke var tilstede ved sesongavslutningen.
Løperne ble intervjuet angående skader de hadde hatt under
sesongen og skadeinformasjon om kroppsdel, hvilken skadetype, alvorlighetsgrad og diagnose ble samlet inn.
Resultatene fra intervjuene med 902 utøvere viste totalt 296
skader, hvorav 217 (73%) var skader som førte til fravær i minst
en dag og 28% førte til fravær i over en måned. Omtrent halvparten av skadene skjedde i World Cup konkurranser og verdensmesterskap, inkludert offisiell trening. Alpint, freestyle og
snowboard var de grenene som hadde flest skader. Snowboard
hadde signifikant flere skader sammenliknet med de andre grenene, mens langrenn hadde signifikant færrest skader både for
alle skader og for skader som førte til fravær i minst 1 dag.
Kneskader var den vanligste skadetypen innen alle disiplinene
foruten i langrenn, der nedre korsryggskader og bekkenskader
var vanligere. Skadeforekomsten er altså høy innen både alpine
grener og spesielt snowboard. Dette første året med registrering
av skader hos elite ski- og snowboardkjørere viser at ligamentskader i kneet og hodeskader skiller seg ut og bør være fokus for
videre forskning for å forstå de bakenforliggende skademekanismene, og derigjennom kunne forebygge disse skadene.
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Fredrik Bendiksen nytt æresmedlem i NIMF
Fredrik Bendiksen ble utnevnt til nytt æresmedlem i NIMF under
Idrettsmedisinsk høstkongress 2007.
Fredrik har vært med i idrettsmedisinen i
mange år, og han har hatt en rekke verv
og arbeidskrevende oppgaver.
Han var styremedlem/sekretær i NIMF
i perioden 1985-1987, og i 1986 startet
han opp tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin
hvor han også var redaktør frem til 1992.
I den samme perioden var han foreningens delegat i NIMF sitt internasjonale
arbeid (FIMS), han har vært en sentral
person under gjennomføringen av høstkongressene som har vært arrangert i
Mjøsregionen, han har ledet NIMF/FFIs
forskningsfond siden oppstarten i 1993,
han var en pådriver og hadde en avgjørende rolle ved etableringen av Senter
for idrettsskadeforskning, han ledet organisasjonskomiteen for 1st Word
Congress on Sports Injury Prevention, og
har til tross for en krevende jobb i internasjonal farmasøytisk industri påtatt seg
oppgaven å lede organisasjonskomiteen
for neste års forebyggende kongress i
Tromsø.
Fredrik har praktisert som
idrettslege i mange år
Han har vært laglege for Storhamar
Hockey i perioden 1981 til 2000 (i 20
år!), laglege for HamKam i ni år, lege for
skøytelandslaget, fotballandslaget kvinner,
og lege i OL-troppen under Atanta-OL i
1996 og Torino-OL i 2006.
Han har aktivt deltatt med organiseringen av internasjonale idrettsarrangementer i Mjøsregionen. Jeg nevner skøytearenaen under Lillehammer-OL, sykkelVM på Hamar, samt World Cup, verdensog europamesterskap i skihopping, skøyter, håndball, kunstløp, judo og ishockey.
Jeg gratulerer Fredrik som nytt æresmedlem i NIMF, det er høyst fortjent.
Mvh. Terje M Halvorsen
Leder i NIMF.
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OPPDALSUKA 2008
Idrettsmedisin for leger og
fysioterapeuter – TRINN 1
2.-7. mars 2008
Læringsmål: Kursets formål er å gi legen og fysioterapeuten forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger, sette dem
i stand til å diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de hyppigste idrettsskader med vekt på akutte skader.
I tillegg sette dem i stand til å veilede vedrørende doping og farmakologiske problemer i forbindelse med idrett.
Faglig innhold: Basal idrettsfysiologi; Treningslære; Kosthold hos idrettsutøvere;
Doping; Idrett og helse; Patofysiologi ved akutte idrettsskader: Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader, undersøkelsesteknikk, behandling og rehabilitering. Taping/ortoser, rygg/nakkeskader, skader
i skulder, kneskader, legg/ankel/fotskader. Barn og idrett, eldre og trening, kvinner og idrett - spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.
Kurstimer: 36t, inkludert kursprøve. Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening som emnekurs for primærleger og er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettslege NIMF.
Kurset er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettsfysioterapeut FFI
Sosialt: Kursene på Oppdal er kjent for å være veldig sosiale. Hver dag er fire timer midt på dagen avsatt til skiaktiviteter mm. Eller hva med en måneskinnstur inn i Gjevilvassdalen? Vi besøker Opplev Oppdal hvor de som ønsker det
kan få utfordret bl.a. sin angst for høyder. Kvelden avsluttes med middag rundt langbordet.
MELD DEG PÅ! DETTE BLIR LÆRERIKT OG GØY!
Kurskoordinator:
Kurssted:
Kursavgift:
Påmeldingsfrist:
Påmelding:

Overlege, dr.med. Agnar Tegnander
Quality Hotell Oppdal
Vil bli annonsert på hjemmesiden
5/1- 2008
http://www.oppdalsuka.org

KURS I IDRETTSMEDISIN FOR LEGER OG
FYSIOTERAPEUTER – TRINN 1
MÅLGRUPPE
Leger og fysioterapeuter med interesse for idrettsmedisin som ønsker å arbeide med medisinsk behandling av idrettsutøvere, eller som ønsker en oppdatering av idrettsmedisinske behandlingsmetoder.
Krav til deltakere: Avlagt medisinsk embetseksamen eller autorisasjon som fysioterapeut. I spesielle tilfeller kan ikkemedisinere opptas på kurset.

IDRETTSMEDISIN 4•2007
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OPPDALSUKA 2008
FORMÅL
Kursets formål er å:
- gi deltakeren forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger
- sette deltakeren i stand til å diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de hyppigste akutte
idrettsskader og belastningsskader
- sette deltakeren i stand til å veilede om skadeprofylakse og allmen sykdomsprofylakse i forbindelse med idrett
- sette deltakeren i stand til å veilede vedrørende doping og farmakologiske problemer i forbindelse med idrett
- gi deltakeren en viss forståelse av idrettsfysiologiske prinsipper

KURSINNHOLD
FYSIOLOGI
Basal idrettsfysiologi (2t): Energikilder og deres egenskaper og begrensninger. Kreatinfosfatsystemet.
Laktatproduksjon. Glykogen –og fettoksidering under langvarig fysisk aktivitet. Begrensende faktorer for prestasjonsevnen ved maksimalt arbeid ved ulik varighet. Oksygentransport og tilpasninger til submaksimalt og maksimaltr arbeid.
Sentral og perifer adaptasjon som følge av systematisk trening.
Treningslære (3,5t): Allmen treningslære (prinsipper for treningsplanlegging). Beskrivelse av faktorer av betydning for
prestasjonsevnen. Prinsipper for trening av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet.
Ernæringsfysiologi (2t): Kostfaktorer av betydning for prestasjon. Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere, Praktiske
kostråd for det daglige kosthold. Prestasjonsrettede tiltak: Kostråd før, under og etter konkurranse og trening.
Støtteapparatets ansvar for tilrettelegging av utøvernes kosthold.
DOPING
Doping (1,5t): Dopingreglementet (WADA). Dopingpreparater og metoder. Bloddoping – effekten av reinnfusjon,
transfusjon og erythropoetin. Prosedyrer for dopingtesting. NIFs behandling av positive dopingprøver.
TRAUMATOLOGI
Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader:
Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved akutte idrettsskader (2t): Skademekanismer/biomekanikk
ved akutte skader på ligamenter, sener og muskler. Patofysiologi – faser i inflammasjonsprosessen. Akuttbehandling
(RICE-prinsippet). Farmakologiske behandlingsalternativer – antiflogistika, smertebehandling. Allmene prinsipper for og
effekter av ulike metoder for fysikalsk behandling. Treningsopplegg etter skader. Når kan utøveren gjenoppta trening og
konkurranse?
Diagnostikk og behandling av bruskskader (1,5t): Hvor og hvordan kan bruskskader oppstå. Hvilke diagnostiske muligheter foreligger og hvilke behandlingsalternativer har vi. Rehabilitering av bruskskadde.
Legg/ankel/fotskader (2t): Skademekanismer, diagnostikk, akuttbehandling og rehabilitering av achillessenerupturer,
muskelrupturer, ligamentskader i ankelen og frakturer.
Hode/nakkeskader (1,5t): Skademekanismer, diagnostikk og behandling av hode –og nakkeskader.
Vurdering av alvorlighetsgrad. Hvem kan fortsette konkurransen?
Kneskader (2,5t inkludert 1t undersøkelsesteknikk underekstremiteter): Skademekanismer, diagnostikk
og rehabilitering av kneskader.
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OPPDALSUKA 2008
Skulderskader (2t): Skademekanismer, diagnostikk, akuttbehandling og rehabilitering av skader i skulderregionen.
Nevromuskulær trening (1t): Hva er nevromuskulær trening og hvordan kan vi bruke dette i forebygging og
behandling av skader.
Ryggskader (1t): Skademekanismer, diagnostikk, akuttbehandling og rehabilitering av skader i rygg.
Undersøkelsesteknikk skulder/rygg/nakke (1,5t): Gjennomgang og praktiske øvelser av de vanligste undersøkelser for de aktuelle organer.
Tape-seminar (1,5t): Gjennomgang og praktiske øvelser av de vanligste lokalisasjoner for taping. Spes. ankel, kne og fingre.
BARN OG IDRETT
Barn og idrett (2t): Fysiologiske forskjeller mellom barn og voksne. Effekt av systematisk trening på ulike faktorer
(styrke, utholdenhet, bevegelighet og hurtighet) før, under og etter puberteten hos gutter og jenter. Risiko for skader
hos individer i vekst. NIFs holdning til barneidrett.
KVINNER OG IDRETT
Spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose (2t): Anoreksi og bulimi. Lettere spiseforstyrrelser. Menstruasjonsforstyrrelser ved trening. Osteoporose og konsekvens i form av skader. Forekomst av osteoporose blant idrettsutøvere. Forklaringsmodeller. Forebyggende tiltak.
Graviditet og trening (1t): Virkninger av graviditet for prestasjonsevnen. Betydning av ulike treningsformer for
påvirkning av fosteret. Konsekvenser av trening for svangerskap, fødsel og barn. Trening etter fødsel. Amming og trening.
Stressinkontinens (0,5t): Forekomst og konsekvenser av stressinkontinens blant idrettsutøvere. Metoder for og
effekt av bekkenbunnstrening.
ELDRE OG TRENING
Eldre og trening (1,5t): Trening som forebygging og behandling av skader og sykdom hos eldre. Hvilket potensiale
har eldre for fysisk trening. Hvordan endres de fysiologiske parametrene seg ved alderdom.

'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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Vårmöte Stockholm 24-26 april 2008
Välkommen

TEMA:
Service
till
idrotten!

till mötet med högintressant,
aktuellt program med en rad
”Key-Note-Speakers” såsom
Björn Ekblom (idrottsfysiologi),
Tom M Best (muskelfysiologi),
Franco Benazzo (Inters läkare),
Alexandro Castagna &
Lennart Hovelius
(idrottstraumatologi,
särskilt skulderskador) samt
Ejnar Eriksson, Lars Peterson
& Per Renström
(idrottstraumatologi)
och många, många fler toppforskare
inom idrottsmedicin!

• Idrottsmedicin på fältet

• Idrott och hälsa hos skolungdom

Hur kan vi förebygga skador och hur bör vi
ta hand om idrottsutövaren då skadan är ett
faktum?

• Hälsa och idrott
Vilken preventiv roll har fysisk aktivitet på sikt
vad gäller t ex hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos
och diabetes?

• Broskskador och artros
Vilken roll spelar idrotten eller idrottsskadan?

• Ben, stressfrakturer och osteoporos
För stor belastning kan resultera in
stressfraktur, för liten i osteoporos!

• Traumatiska axelskador
Vilken är ”up-to-date” behandlingen vid
skador i axelleden?

• Kvinnor och idrott

Hur fysiskt aktiva är dagens skolungdomar? Hur
mår de?

Symposier och
föreläsningar i form av
”fria föredrag” samt ”KeyNote”-föredrag kommer
att äga rum i två parallella
salar. I en tredje sal ges
möjlighet att ”live” följa en
rad olika operationer.

Vilken inverkan har hormonmönstret på
prestation å ena sidan och skador å den
andra?

• The role of the team physician in top football
• Fotens skador och problem under skolåren
Senaste nytt!

• Stretching
Positivt eller negativt - finns evidens?

• Patellofemoralt smärtsyndrom
Vilken patient har Du framför Dig? Dags att
individualisera behandlingen! Var står vi idag?
• Återgång till idrott
När? Vilka kriterier bör vara uppfyllda? Hur kan
vi bedöma/mäta om den skadade är redo för
idrottsåtergång?

• Live-operationer
Den senaste kirurgin inom idrotts-traumatologi!

Lokal: Capio Artro Clinic, Sophiahemmet
Du som är morgonpigg – varför inte delta i någon av våra instruktionskurser mellan kl 7.30-8.15 på fredagsmorgonen!
Här kan Du välja mellan
Idrottsmedicin – specialitet för läkare – Vilka är kraven? Hur går jag tillväga?
Klinisk leddiagnostik – Vilka undersökningsmetoder/tester bör vi använda för diagnostisering av skada/besvär från knä respektive skuldra?
Evidensbaserad idrottsmedicin – Vad menas med det?
Patellartendinopati – Vad är senaste nytt om behandlingen?
Core stability – För vem, varför och hur?

Välkommen att bevista ett fullspäckat vetenskapligt program på Vårmötet i Stockholm den 24-26 april!
www.simf.se • www.svenskidrottsmedicin.se

NIM_4_07:IM_1_05

18-12-07

13:51

Side 29

OPPDALSUKA 2008
Idrettsmedisin for leger og
fysioterapeuter – TRINN 2
2.-7. mars 2008
Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av Idrettsmedisin Trinn 1 for leger og fysioterapeuter. Det skal gi en
grundigere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger. Sette dem i stand til å veilede om idrettsskadeprofylakse og
allmenn sykdomsprofylakse i forbindelse med idrett og reise med idrettsutøvere. Legen skal etter kurset kunne være
ansvarlig for den idrettsmedisinske service for utøvere og lag på alle nivå, og fysioterapeuten skal kunne være det
samme innenfor sitt fagfelt.
Faglig innhold: Testing og trening av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Temperatur og væskeregulering, høydetrening, reisemedisin og akklimatisering. Ernæringsfysiologi; Prestasjonsrettede tiltak. Restitusjon, overtrening, astma og
allergi i idrett, infeksjoner hos idrettsutøvere. Idrettstraumatologi med vekt på belastningsskader, skadeforebygging.
Hofter og lyskeskader, skader i overekstremitetene. Idrettspsykologi. Plutselig død under fysisk aktivitet.
Kurstimer: 36t, inkludert kursprøve. Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening som emnekurs for primærleger og er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettslege NIMF.
Kurset er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettsfysioterapeut FFI
Sosialt: Kursene på Oppdal er kjent for å være veldig sosiale. Hver dag er fire timer midt på dagen avsatt til skiaktiviteter mm. Eller hva med en måneskinnstur inn i Gjevilvassdalen? Vi besøker Opplev Oppdal hvor de som ønsker det
kan få utfordret bl.a. sin angst for høyder. Kvelden avsluttes med middag rundt langbordet.
MELD DEG PÅ! DETTE BLIR LÆRERIKT OG GØY!
Kurskoordinator:
Kurssted:
Kursavgift:
Påmeldingsfrist:
Påmelding:

Overlege, dr.med. Agnar Tegnander
Quality Hotell Oppdal
Vil bli annonsert på hjemmesiden
5/1- 2008
http://www.oppdalsuka.org

KURS I IDRETTSMEDISIN FOR LEGER OG
FYSIOTERAPEUTER – TRINN 2
MÅLGRUPPE
Leger og fysioterapeuter som arbeider med idrettsmedisin og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege NIMF eller
Idrettsfysioterapeut FFI.
Krav til deltakere: Gjennomført kurs i Idrettsmedisin trinn 1 eller tilsvarende. Avlagt medisinsk embetseksamen eller
autorisasjon som fysioterapeut. I spesielle tilfeller kan ikke-medisinere opptas på kurset.
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OPPDALSUKA 2008
FORMÅL
Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i idrettsmedisin trinn 1. Det skal gi en grundigere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger. Legen skal etter kurset være ansvarlig for den idrettsmedisinske servicen for utøvere og
lag på alle nivå, og fysioterapeuten skal kunne være ansvarlig innenfor sitt fagområde på samme nivå.

KURSINNHOLD
FYSIOLOGI
Testing og trening av utholdenhet (2t): Fordypning i treningslærens prinsipper med spesiell vekt på planlegging
og styring av ulike former for utholdenhetstrening. Testing av utholdenhet.
Testing og trening av styrke, spenst og hurtighet (1t): Fordypning i treningslærens prinsipper med spesiell vekt
på planlegging og styring av ulike former for styrketrening. Testing av styrke, spenst og hurtighet.
Temperaturregulering og væskebalanse (1t): Mekanismer for temperaturregulering under trening. Væske – og
elektrolyttbalanse under trening. Tilførsel av væske, salter og mineraler under trening og konkurranse- praktiske retningslinjer.
Høydefysiologi og høydetrening (1,5t): Reduksjon av prestasjonsevnen i høyden – fysiologiske mekanismer, akklimatisering til høy høyde. Effekten av høydetrening på prestasjonsevnen ved konkurranse på havsnivå – fysiologiske mekanismer.
Reisemedisin og akklimatisering (1,5t): Konkurranse under fremmede forhold med spesiell vekt på forflytning
mellom tidssoner og til varmt/fuktig klima. Fysiologisk bakgrunn. Praktiske tiltak for akklimatisering. Laget på utenlandsreise – hygieniske tiltak, vaksinasjoner, epidemiologisk informasjon. Spesielle tiltak i forbindelse med reiser utenom
Norge – mat utenlands. Hygieniske tiltak ved sykdomsutbrudd innen troppen.
Ernæringsfysiologi (2t): Ernæringsmessige behov for idrettsutøvere. Risikogrupper og –situasjoner. Kostintervensjon
ved suboptimal ernæringsstatus. Kosttilskudd for idrettsutøvere. Bruk av kosttilskudd i norsk idrett. Kosttilskudd og doping.
Overtrening (1,5t): Akutt overtrening og overtreningssyndromet: Årsak, symptomer laboratorieundersøkelser og
fysiologisk testing. Monitorering av idrettsutøvere med tanke på forebygging av overtrening.
INDREMEDISIN
Astma, allergi og idrett (1t): Allergisk rhinitt/konjunktivitt – forekomst, diagnostikk og behandling med vekt på spesielle forhold hos idrettsutøvere. Bronkial hyperreaktivitet, anstrengelsesutløst astma og kuldeastma – mekanismer, forekomst, diagnostikk og behandling med vekt på spesielle forhold hos idrettsutøvere.
Infeksjoner hos idrettsutøvere (1,5t): Effekten av trening på immunforsvaret. Behandling av øvre luftveisinfeksjoner og mononukleose hos idrettsutøvere. Infeksjonsprofylakse.
Dødsfall hos idrettsutøvere (1t): Plutselig død under fysisk aktivitet. Årsaker, forebygging og evt. behandling.
TRAUMATOLOGI
Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og rehabilitering av belastningsskader.
Patofysiologi, behandling og rehabilitering av belastningsskader (1t): Skademekanismer/biomekanikk ved
belastningsskader på ligamenter, sener og muskler. Malalignment. Patologiske og fysiologiske endringer ved kroniske
belastningsskader og smertetilstander. Smertefysiologi. Farmakologiske behandlingsalternativer – antiflogistika, kortison,
smertebehandling. Allmenne prinsipper og metoder for fysikalsk behandling – effekt av ulike metoder. Treningsopplegg
under rehabilitering av skader. Når kan utøveren gjenoppta full trening og konkurranse?
Skadeforebyggende tiltak (1,5t): Epidemiologi – forekomst av akutte idrettsskader. Prinsipper for kartlegging av
skademekanismer og skadeforebyggende tiltak illustrert ved praktiske eksempler fra ulike idretter.
Kroniske rygg –og nakkesmerter (1,5t): Årsaker til kroniske/residiverende rygg – og nakkesmerter. Opplegg for
utredning. Kasuistikker. Behandling og rehabilitering.
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OPPDALSUKA 2008
Albue/Håndskader (2t): Albueskader, håndleddskader, fingerskader. Kroniske ulnare/radiale albuesmerter, spesielt
hos kastere. Kasuistikker. Behandling og rehabilitering.
Bekken/lyske/hofteskader (2t): Differensialdiagnostikk ved akutte lyskeskader og smertetilstander i
bekken/lyske/hofteregion: Adduktortendinose, iliopsoastendinose, trochanterbursitt og tendinose, muskelrupturer,
stressfracturer. Hofteleddsplager. Kasuistikker. Behandling.
Kneskader (2t): Biomekaniske forhold som årsak til knesmerter. Patellofemorale smerter. Osteokondritt. Mb.
Schlatter, Mb. Sinding-Larsen, apicitis patellae, løperkne, bursitter. Kasuistikker. Det instabile kne.
Legg/ankel/fotskader (2t): Biomekaniske forhold som årsak til legg/ankelsmerter, spesielt med tanke på løpeskader.
Akillestendinose. Tibiaperiostitt. Stressfrakturer. Årsaker til langvarige ankelsmerter etter traumer. Instabilitet i ankelleddet. Metatarsalgi. Tendinose i plantarfascien. Kasuistikker.
IDRETTSPSYKOLOGI:
Idrettspsykologi (2t): Psykologiske aspekter ved rehabilitering av skader. Bruk av mental trening for idrettsutøvere
som prestasjonsfremmende tiltak.
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Statutter
for
Stiftelsen - Fondet til Fremme av Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi i Norge
Vedtatt på generalforsamlingene i Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) og Faggruppen for idrettsfysiologi (FFI) den 10.11.07

§1
Stiftelsen - Fondet til Fremme av
Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi i
Norge – (tidligere Fondet til fremme
av Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi i
Norge) nedenfor kalt Stiftelsen – er
opprettet 29. november 1986 med formål å øke og utbre kunnskaper innenfor det idrettsmedisinske og idrettsfysioterapeutiske fagområde, samt fremme
utdannelsen av leger og fysioterapeuter
i idrettsmedisin og idrettsfysioterapi.
§2
Stiftelsens grunnkapital og ved opprettelsen er kr. 100.000,-. Denne kan økes
gjennom gaver og ved overføring av
overskudd fra idrettsmedisinske og
idrettsfysioterapeutiske arrangementer i
Norge. Stiftelsens avkastning tilføres fri
kapital – rentefond – som nyttes til de
formål Stiftelsen til enhver tid skal tilgodese. Stiftelsens midler – grunnkapital
og fri kapital – plasseres som bankinnskudd og fond i forvaltningsbanken,
Den norske Bank, Trondheim.
§3
Medlemmer av NIMF og FFI velger på
de respektive foreningers
Generalforsamlinger, årlig i november,
Stiftelsens styre, som er Stiftelsens høyeste organ.
§4
Stiftelsen styre består av 5 medlemmer: leder og 4 styremedlemmer, med
2 varamedlemmer. Styrene i NIMF og
IFI kan delta i styremøte med 1 observatør med tale- og forslagsrett, dog
uten stemmerett.
Valgbar til styret er medlem av NIMF
eller FFI med minst 5 års sammenhengende medlemskap når valg finner sted.
Styrets leder velges i generalforsamlingene i NIMF og FFI etter samlet innstilling.
To styremedlemmer med 1 varamedlem velges av generalforsamlingen etter
forslag fra NIMF mens og to andre styremedlemmer og 1 varamedlem velges
etter forslag fra FFI. For styremedlem
som trer ut av styret i valgperioden,
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velges nytt varamedlem ved førstkommende generalforsamling i den respektive forening
Styrets funksjonstid er 2 år. Styret er
beslutningsdyktig når 3 medlemmer er
tilstede. Lederen har ikke dobbeltstemme, og ved stemmelikhet må saker
utsettes og tas opp i nytt styremøte.
Ved styremedlems inhabilitet skal varamedlem innkalles.
§5
Styrets oppgaver vil primært være:
Behandle søknader, foreta tildelinger og
anvise utbetalinger.
Planlegge Stiftelsens drift og arbeide for
å øke kapitalen.
Ta initiativ til fremme av Stiftelsens formål.
Fremlegge årsberetning og revidert
regnskap til orientering på
Generalforsamlingene i NIMF og FFI
§6
Stiftelsens avkastning, med fradrag av
administrative utgifter, nyttes til formål
som beskrevet i §§1 og 7. Gruppe eller
enkelperson kan tilgodeses med inntil
halvparten av de midler som er til
utdeling. Midler som ikke nyttes det
ene år, kan overføres til bruk i det
påfølgende eller senere år.
§7
Bidrag kan gis til lege eller fysioterapeut
– eller grupper av samme – som medvirker til å fremme Stiftelsens formål.
Til enkeltperson – i form av
1 Stipend til forskning og undervisning i
idrettsmedisin og idrettsfysioterapi.
2 Belønning for prisoppgave.
3 Reisestipend for deltagere som skal
bidra med foredrag o.l. ved internasjonale kongresser, seminarer, kurs og
møter i idrettsmedisin og/eller
idrettsfysioterapi.

Til grupper – til hel eller delvis dekning
av utgifter ved:
4 Idrettsmedisinsk og idrettsfysioterapeutisk forskning.
5 Kurs, seminarer og møter, herunder
reise- og oppholdsutgifter i forbindelse
med forskning nevnt i første ledd.
6 Utredninger som har betydning for
planlegging for gjennomføring af
legers og fysioterapeuters utdannelse
i idrettsmedisin og idrettsfysioterapi,
samt kurs og møter om samme.
Tildeling forplikter mottakeren til å avgi
rapport m/regnskap om midlenes
anvendelse og eventuelt oppnådde
resultater. Tildelte midler som ikke
brukt innen den frist som er fastsatt i
det enkelte tilfelle, faller tilbake til
Stiftelsen.
§8
Stiftelsen undergis kontroll og revisjon
som foreskrevet i Lov om stiftelser.
Administrative oppgaver for stiftelsen,
herunder regnskapsavleggelse ved
hvert års utgang, ivaretas av Styrets
leder, gjennom engasjement av autorisert regnskapsbyrå.
§9
Stiftelsen lyser ut ledige midler 1 gang i
året. Søknad i brevs form stiles til og
sendes Styrets leder innen 15. september. Avslag kan ikke ankes – ny søknad
kan fremmes ved framtidig utlysning.
Større og langsiktige prosjekter kan tilgodeses flere ganger. Det er utarbeidet
spesifikke retningslinjer for utformingen
av søknad.
§10
Generalforsamlingene i NIMF og FFI
kan med 2/3 flertall vedta endring av
Stiftelsens vedtekter, etter forslag fra
Stiftelsesstyret
§11
Generalforsamlingene i FFI og NIMF
kan med 2/3 flertall vedta oppløsning
av Stiftelsen. Ved oppløsning skal tilstedeværende midler disponeres i henhold til Stiftelsens formål, jfr. §§ 1 og 7.
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Invitation

WELCOME TO THE 9TH SCANDINAVIAN
CONGRESS OF MEDICINE AND SCIENCE
IN SPORTS STAVANGER 6. - 9. NOV 2 0 08
www.scmss2008.org

Stavanger is situated in the
south-western corner of
Norway. The population is
approxomately 117 000.
Stavanger is Norway’s 4th
largest city, 3rd largest city
region, European Capital
of Culture 2008 and a university town. The Stavanger
region has numerous
attractions, among others
The Pulpit Rock.

STAVANGER, NORWAY
Welcome to Stavanger, Norway, and the 9th
Scandinavian Congress of Medicine and Science
in Spor ts 6th to 9th November 2008.
We hope to see many par ticipants, not only from
Norway, but also from the other Scandinavian
countries and the rest of Europe. With your help
we hope that we can make this possible.
Apar t from the scientific programme, we will also
be organising social events ever y evening during
the congress. Welcome to some great scientific
days in Stavanger!

PRELIMINARY PROGRAM
• ACL injuries in children
• The chronic painful tendon
• Effect of inter vention program
to reduce overweight
• Cardiac screening in Spor ts
• Work shops
• Free papers

CONGRESS COMMITEE
Oddvar Skramstad, President
Irma B. Blaker
Inger Holm
Jon Olav Drogset
Anne Torkelsen
Gaute Bjaanes
Beate Løkken

Registration on: www.scmss2008.org

Øystein Dale
Arne Sture
Marit Kristiansen
John Fleck
Davor Baros

Conventian Bureau:
Døvre Event & Marketing
www.eventogarrangement.no
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Tøyningsstudien
Kan tøyning før og etter fysisk aktivitet forebygge skade og stølhet? Så langt vet vi faktisk ikke
sikkert hva svaret er. Tøyningsstudien vil samarbeide med NRK Puls for å finne det ut.

PROSJEKTLEDER GRO JAMTVEDT, PROSJEKTANSVARLIG (GRUPPELEDER) LIV MERETE REINAR
INTERNE MEDARBEIDERE: SIGNE FLOTTORP, ANDY OXMAN, THOMAS GAUPERAA, HILDE KARI NYLUND, OLUF JENSEN
EKSTERNE MEDARBEIDERE: UNIVERSITY OF SYDNEY V/ROB HERBERT OG ALEX BARRATT

Tøyningsstudien er et forskningsprosjekt
hvor ”vanlige”, fysiske aktive voksne skal
være med og teste nytten av tøyning før
og etter trening.
Hvorfor tester vi tøyning?
– Selv om mange trener før og etter tøyning, vet vi altså ikke sikkert om det har
noen klare fordeler for den store hopen
av fysisk aktive personer, sier forsker Gro
Jamtvedt ved Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten (Kunnskapssenteret).
Noen studier gjort på soldater antyder at
tøyning ikke forebygger skade, men vi vet
ikke om disse resultatene gjelder for alle
som tøyer.
– Dessuten har ingen studert tøyning
mer enn i korte perioder, mens nytten
kanskje bygger seg opp over tid. Derfor
skal vi følge deltakerne i tre måneder, forklarer Jamtvedt.
Halvparten skal tøye
De som deltar, skal fortsette å være aktive som de pleier – enten de trener hos
Friskis&Svettis, i andre organiserte aktiviteter eller på egenhånd.
– Forskjellen er at halvparten blir bedt
om å tøye, mens den andre halvparten
ikke skal tøye før og etter treningen.
Internasjonalt samarbeid
Jamtvedt leder den norske delen av prosjektet, som er et samarbeid mellom Kunnskapssenteret, Universitetet i Sydney,
Friskis&Svettis, NRK Puls og det austral-
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Hvem kan delta i studien?
De som er over 18 år, fysisk aktiv minst
en gang i uka og har regelmessig tilgang
til internett.

SKAL TESTES: Er dette verdt innsatsen?
Tøyningsstudien vil forsøke å svare.

ske radioprogrammet Health Report.
– Vi vil samle informasjon fra deltakerne via Tøyningsstudiens egne nettsider.
Hver uke i løpet av den tre måneder
lange studien får deltakerne beskjed om
å rapportere hvordan det går med dem
– om de blir støle, føler seg bedre eller
får skader, forklarer Jamtvedt.
Trenger flere tusen
Tøyningsstudien trenger ca 2500 deltakere, og samarbeidspartnere som NRK
Puls er viktige for å få tak i deltakere.
– Vi håper at mange verter har lyst til å
delta selv, og at alle funksjonærer oppmuntrer mosjonister til å bli med på studien, sier Jamtvedt.
Tøyningsstudien starter i januar 2008.
Den er en del av ForskningsPuls, hvor
målet er å avmystifisere forskning og øke
befolkningens kunnskap. Resultatene vil
bli publisert i NRK Puls og vitenskapelige
artikler.
For mer informasjon: http://www.toyningsstudien.kunnskapssenteret.no

Hvordan skal studien teste tøyning?
– Deltakerne vil bli tilfeldig fordelt enten
til en gruppe som skal tøye eller en
gruppe som ikke skal tøye. De kan altså
ikke velge selv om de skal tøye eller
ikke, understreker Gro Jamtvedt.
Hvorfor kan ikke deltakere velge gruppe
selv?
– Tilfeldig fordeling av deltakerne er viktig for å få like grupper når studien starter. Da kan vi være rimelig sikre på at
eventuelle forskjeller mellom gruppene
senere i studien skyldes tøyning, forklarer Jamtvedt.
Hvilke tøyningsøvelser skal deltakerne
gjøre?
– Vanlige tøyningsøvelser for muskelgrupper i beina, setet og ryggen. Vi skal
ha beskrivelser av øvelsene på nettsidene våre, og en utskriftsvennlig brosjyre i lommeformat.
Hvordan kan lærere/trenere bidra?
– De kan delta selv, og oppmuntre sine
deltakere til å bli med på studien. Og
hvis du har tøyning i timene dine, må du
huske å minne alle på å følge programmet for sin gruppe i Tøyningsstudien –
enten det er å tøye eller å la være.
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DV D A N M E L D E L S E

Funksjonel magetrening
Ny DVD med mage og ryggtrening
Ole Eriksrud har i samarbeid med
Norges Idrettshøgskole laget en ny DVD
som de har kalt ”Funksjonell Magetrening”. Den tradisjonelle mage- og ryggtreningen foregår vanligvis i liggende eller
sittende posisjoner. I denne DVDen viser
imidlertid Eriksrud mage og ryggtrening i
mer funksjonelle stillinger, dvs stående
med vektbæring gjennom underekstremitetene. Eriksrud har dermed på en fin
måte tilnærmet seg funksjonelle bevegelser. Det er imidlertid vanskelig å gjenskape de enorme kreftene som man
utsettes for f.eks i oppbremsing, retningsforandringer eller hopp i eksempelvis
ballspill, ishockey eller alpint. Dette er
den største svakheten med øvelsene sett
ut fra et styrkeperspektiv. En står hele

IDRETTSMEDISIN 4•2007

tiden i balanse, ytre belasting blir relativt
liten og stresset på mage og ryggmuskulaturen derfor lavt.
Øvelsene utføres i lukket kjede og
mange av dem krever stor grad av stabilisering, både av ryggsøylen, men også
rundt hofte, kne og ankel. Dette er bra,
og noe man ikke oppnår med tradisjonelle øvelser. Noen av øvelsene bærer
imidlertid mer preg av å være trening for
underekstremitetene enn for mage/rygg.
DVDen inneholder øvelser som
mange sannsynligvis vil finne både interessante og utfordrende. Øvelsesutvalget
er rikt, og både øvelser og treningsprinsippene er godt forklart.
Erik Iversen

35

NIM_4_07:IM_1_05

18-12-07

13:51

Side 36

Innholdsfortegnelse for tidsskriftet i 2007
No.

Side

1ste forfatter

Artikkel

1
1
1
1
1

3-5
7-9
16-17
18-19
22-24

Drogseth JO
Pettersen SA
Iversen E
Solheim A
IOC

Resultater etter kirurgisk behandling av fremre korsbåndskader
Testing av aerob og anaerob kapasitet i fotball
EYOF i Jaca, Spania
Utøverinformasjon bidrar til en renere toppidrett
IOC consensus statement on training the elite child athlete

2
2
2

3-6
7-11
13-17

Holmlund H
Solumshengslet K
Garnær KK

2

22-25

Drummond C

Tretthet og restitusjon i fotball – fokus på kostholdets betydning
Registreringsgrad i nasjonalt korsbåndsregister
Decreased muscle function in endurance athletes with the unexplained
underperformance syndrom
Refleksjon over egen praksis – hvor godt resonnerer du klinisk?

3
3
3
3

3-9
11-13
15-28
33

Tegnander A
Lium G
Diverse
Halvorsen F

Kroniske senesykdommer. Ny viten – nye muligheter
EYOF sommer 2007
Frie foredrag til høstkongressen 2007
Neuromuscular (Sensimotor) Considerations for Joint Stability

4
4
4

3-5
7-9
11-16

Skaug og Sveen
Bjerkholdt Jensen
Andersen S

IHT testen kan nyttes til måling av maksimalt oksygen opptak
Antidoping; Fra revolusjon til evolusjon
Low cardio-respiratory fitness is a strong predictor for clustering of cardiovascular
disease risk factors in children independent of country age and sex.

Norsk Idrettsmedisin ønsker alle sine lesere
et riktig godt, fysisk aktivt og skadefritt idrettsår!
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KONGRESS KALENDER
FEBRUAR

JUNI
8 – 13:

Rotterdam, IFOMT, 9th congress of the International Federation of Orthopaedic Manipulative
Therapists www.ifomt2008.nl

MARS

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.

14 – 16:

25 – 29:

APRIL
10 – 12:

MAI
16:

24 – 31:

Sierra Nevada, International Symposium of
Altitude Training. For informasjon:
www.sierranevada-altitudetraining.com
Las Vegas, An international spots medicine
conference.
Oslo, Nasjonal tverrfaglig nakke- og ryggkongress.
3rd International Football Medicine Congress.
Internasjonal fotball-kongress for ortopeder,
idrettsmedisinere og fysioterapeuter.

OKTOBER
2 – 4:

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

Halmstad University, Sweden. Nordic Conference 2008 – Health, Participation and Effects
of Sport and Exercise.

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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B

Returadresse:
NIMF
Postboks 112
1401 Ski

