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Forebygging av idrettsskader hjelper! Undertegnede og medarbeidere har i en randomisert kon-
trollert studie dokumenter at et strukturert oppvarmingsprogram kan halvere antall kne- og
ankelskader hos idrettsaktiv ungdom. Undersøkelsen ble nylig publisert i British Medical Journal,

og øvelsene og hovedresultatene presenteres i dette nummeret av NIM. Disse resultatene bør føre til
at leger og fysioterapeuter som er tilknyttet klubber innen håndball og andre ballidretter setter fokus
på forebygging. For å redusere den høye forekomsten av idrettsskader, så må forebyggende trening
inkluderes som en naturlig del av treningen hos yngre utøvere fra 10-12 års alder. Dette vil gjøre at
utøverne unngår å pådra seg mange av de alvorlige skadene i ungdomsårene – der det de siste ti årene
har vært en økende forekomst av fremre korsbåndskader. Utfordringen vi står ovenfor nå er å for-
midle denne kunnskapen ut til idretten, dvs. idrettsforbundene, klubbene, trenere og utøvere. Dette
har jeg tro på at vi best kan få til ved et godt samarbeid med Norges idrettsforbund og særforbun-
dene, samt at vi må få informasjonen ut til trenere og utøvere, samt yngre utøveres foreldre.
Om du ønsker å bli oppdatert om skadeforebygging, så arrangerer Senter for idrettsskadeforskning
verdens første fagkongress om forebygging av idrettsskader 23.-25. juni 2005. Har du ennå ikke meldt
deg på, så meld deg på i dag – kongressen har et maksimalt deltakerantall på 500, og nærmer seg raskt
fulltegnet. Mer informasjon og påmelding finnes på www.ostrc.no/congress2005.
Under den danske idrettsmedisinske kongressen i Århus ble Annika Storevold tildelt forskningspris for
beste frie foredrag i konkurranse med 36 andre abstracts. Et kort sammendrag av studien med hoved-
resultatene er presentert i dette nummeret.Vi gratulerer Annika med prisen, og regner med å få høre
mer om hennes og andre forskningsarbeider fra et voksende forskningsmiljø ved Norsk forsknings-
senter for Aktiv Rehabilitering.
Videre i dette nummeret presenterer Jostein Grimsmo i sin artikkel en oversikt over begrepet idretts-
hjerte. Dette belyses først med to kasuistikker, hvor begge over mange år har hatt idrettshjerte og
rundt 45 års alderen fått hjerterytmeforstyrrelser. Manglende forskning gjør imidlertid at vi fortsatt
ikke vet om idrettshjerte fører til senere sykdommer i hjerte. I artikkelen til Åse Sagatun og medar-
beidere presenteres resultatene fra ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Oslo om sammenhengen
mellom psykisk helse og fysisk aktivitet. Undersøkelsen viser at ungdom med innvandrerbakgrunn bru-
ker mindre tid til idrett og mosjon, og en større andel har symptomer på psykiske plager sammenlig-
net med ungdom med norske etnisk bakgrunn. Lars Kolsrud skriver om synstrening – et til nå ukjent
treningsområde for norske idrettsutøvere. Han kommer inn på hvordan vi som idrettsmedisinere,
idrettsfysioterapeuter og trenere skal forholde oss til dette, og hva vi bør tilby våre idrettsutøvere.
Anne Marte Pensgaard presenterer Olympiatoppens modell for mental trening, og Per Morten
Fredriksen og Svein Arne Pettersen setter fokus på treningsaspektet ved slanking. Det er også funnet
plass til informasjon om den nye handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-2009, oppdateringer på
dopinglisten og fritaksregler, samt aktuell bokanmeldelse.

God påske og lesning!

Odd-Egil Olsen
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Legeforeningen har vedtatt at legenes 
forhold til industrien skal begrenses
betydelig. Dette har for oss fått den

svært kjedelige konsekvens at samarbeidet
med Nycomed AS pr. 1. januar 2005 er avslut-
tet. Vi beklager dette sterkt da vi har vært
svært fornøyd med det arbeidet Inge Fjærvik
og Marianne Olsen i Nycomed har gjort for
foreningen.Vi ønsker å takke disse to for den
store personlige innsatsen de har utført for
NIMF over mange år. Styret i NIMF mener
vedtaket i Legeforeningen går altfor langt både

når det gjelder sekretariat funksjon og støtte til kurs. Med dette vedtaket kan resultatet bli at det
blir langt dyrere å reise på kurs og at medlemskontingenten i NIMF må økes. I tillegg vil flere av
våre medlemmer kunne kvie seg for å påta seg tillitsverv dersom arbeidsmengden på hver enkelt
øker. I skrivende stund er det ikke avklart hvordan man skal løse problemet som har oppstått.
Styret vurderer for tiden flere alternativer om hvordan man skal få utført sekretariat funksjonen
på en effektiv, innsiktsfull og rimelig måte.
Vitalprisen er en saga blott.Vital Forsikring anser ikke lenger idrettsmedisin som satsingsområ-
de og har trukket seg fra den årlige prisutdelingen. En overraskende og svært knapp e-post fra
Vital informerer om dette.Til tross for denne noe overraskende vending, ønsker vi å takke Vital
for de årene de har delt ut Vitalprisen i Idrettsmedisin.
Stortinget vil ikke forby dopingbruk. Stortinget behandlet et forslag fra Senterpartiet om å
forby erverv, besittelse og bruk av dopingmidler. Men dessverre ville ikke justiskomiteen og de
andre partiene støtte dette forslaget.Vi mener at et lovforbud ville ha vært et viktig virkemid-
del i bekjempelsen av doping. NIMF beklager Stortingets avgjørelse.
Det er kommet ny dopingliste fra 1.1.2005. Endringen som vil ha mest praktisk betydning for
idrettsutøvere er at salver, kremer, linimenter og oppløsninger til lokal bruk på huden som inne-
holder glukokortikoider nå er tillatt uten fritak.
Minner om den første internasjonale kongressen om forebygging av idrettsskader på
Holmenkollen over St. Hans. Meld dere på; det blir et spennende faglig og sosialt program.

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

Jon Olav Drogset
leder NIMF

Iskrivende stund er jeg oppglødd og glad
kommet hjem fra FFIs vinterseminar på
Fagernes.

Denne gangen arrangerte vi et helt praktisk
kurs med god tid til workshops og klinisk
resonnering rundt pasientkasus.Til tross for litt
lav deltakelse også denne gangen kan vi på
den positive kontoen notere mange poste-
ringer. Det var meget stor iver i samtlige grup-
per, noe som ikke bare inspirerte oss i styret,
men også i stor grad foreleserne til å ”gi litt

ekstra”. Spesielt var det hyggelig at vi hadde fått med forelesere som en stund har ligget i kon-
gress-/seminar-dvale. Disse øste av sin store kunnskaps- og erfaringsbase. Deltakerne ga da også
uttrykk for at de virkelig hadde fått med seg lærdom de kan bruke i sin kliniske hverdag. Som
alltid var det sosiale samværet et høydepunkt. I idrettsfysioterapimiljøet trives man sammen,
både unge og eldre kolleger. Og jeg vil berømme miljøet for å være et av de mest inkluderende
fagmiljøer jeg kjenner til.
Et annet seminar vi for tiden er opptatt av er dagsseminaret vi arrangerer sammen med
International Federation of Sports Physiotherapy (IFSP) i forkant av den Første
Verdenskongressen i Forebyggende Idrettsmedisin på Holmenkollen i Oslo i juni.
Verdenskongressen blir en helt unik hendelse som jeg vil anbefale dere alle å delta på. Men også
vårt eget dagsseminar ser ut til å bli et seminar vel verdt deltakelse, med bare fysioterapeuter,
stort sett utenlandske kapasiteter på sine felter, som forelesere. Programmet skulle være inter-
essant for alle som driver med rehabilitering og trening av pasienter. Så igjen er vi ukuelige opti-
mister og håper og tror på stor oppslutning og deltakelse.
Også i arbeidet for å få til en videreutdanning på masternivå i idrettsfysioterapi har vi lagt ned
mye energi siden sist. Skuffende nok for oss vedtok Fondet å ikke realitetsbehandle vår glim-
rende søknad om støtte til finansiering av oppstart og gjennomføring av to studentkull. Fondet
ønsker å samordne de forskjellige utdanningene som ønsker masterstudier i fysioterapi. Dette
kan nok synes fornuftig, men det haster med å få studiene på plass. Denne utdannelsen vil dess-
uten naturlig føre frem til en offentlig godkjenning som spesialist på det enkelte fysioterapifag-
feltet. Naturlig nok vil det få store konsekvenser for fysioterapifagets anseelse og videre utvik-
ling. Konkurransen fra alternative yrkesgrupper er også sterkt økende for tiden. Noen av dem
har søkt om oppstart av masterstudier ved norske universiteter og andre planlegger slike søk-
nader for å formalisere utdannelsen i det nye norske studiesystemet.Vi kan derfor ikke tillate
oss å sitte på gjerdet å vente lenger. Nå er det tid for handling! Og det poenget har vi tenkt å
få frem både overfor Fondet og Forbundet. Kos dere med våren!
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Bjørn Fossan
leder FFI
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Innledning
Skandinaviske studier har vist at idretts-
skader utgjør 10-19 % av alle akutte ska-
der som registreres ved legevakt og syke-
hus, og at de mest vanlig er kne- og
ankelskader (1). Flest skader skjer i fot-
ball, håndball, basketball, ulike skidisipliner
og gymnastikk. Innen disse idrettene er
alvorlige kneskader, som fremre kors-
båndskader, et økende problem. Høyest
forekomst finner man blant ungdom som

deltar i ballidretter med finter (figur 1) og
landinger, som håndball, fotball, basketball
og volleyball. I disse idrettene har kvinner
3-5 økt risiko for å pådra seg slike skader
sammenlignet med menn (2-4).

Fremre korsbåndskader medfører ope-
rasjon hos om lag halvparten av de skad-
de, alltid lang rehabiliteringsperiode og
drastisk økning i risikoen for konsekven-
ser på lengre sikt (5). Selv om behand-
lingsmetodene gir betydelig bedre resul-
tater i dag enn for noen år tilbake, så fin-
nes det ingen dokumentasjon som viser
at operasjon av fremre korsbåndsruptur
eller isolert bruskskade forebygger tidlig
artroseutvikling (5). Det er derfor nød-
vendig å utvikle effektive treningspro-
grammer for å forebygge idrettsskader.

Noen undersøkelser tyder på at kne-
og ankelskader hos voksne (6-8) og ung-
dom (9-12) kan forebygges, men disse
undersøkelsene er små (få deltakere/ska-
der) og ikke-randomiserte, og har uttali-
ge metodiske svakheter. På bakgrunn av
dette samt den høye forekomsten av
skader i juniorhåndball (9,13,14), og da
spesielt kne- og ankelskader, har Senter
for idrettsskadeforskning i samarbeid med
Norges Håndballforbund gjennomført
prosjektet Bedre håndball –og uten skader!

I denne artikkelen presenteres øvel-
sene og hovedresultatene fra den rando-
miserte kontrollerte studien1, som nylig
ble publisert i British Medical Journal, der

effekten av et strukturert oppvarmings-
program for å forebygge kne- og ankel-
skader blant yngre utøvere ble prøvd ut.
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Oppvarmingsprogram forebygger 
kne- og ankelskader
AV ODD-EGIL OLSEN

SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Kne- og ankelskader utgjør om lag halvparten av alle akutte skader i ballidretter. Noen
av disse skadene kan være svært alvorlige, føre til at idrettskarrieren er over og i verste
fall til tidlig medisinsk invaliditet. Senter for idrettsskadeforskning har i samarbeid med
Norges Håndballforbund utviklet et strukturert oppvarmingsprogram for å forebygge
disse skadetypene. En nylig publisert undersøkelse i British Medical Journal viser at opp-
varmingsprogrammet kan halvere antall kne- og ankelskader hos idrettsaktiv ungdom.

Figur 1. Den vanligste skademekanismen for frem-
re korsbåndskader skjer i en fintesituasjon uten kon-
takt. Illustrasjonen trykket med tillatelse. © Tommy
Bolic & Gazette bok. Fra boka Idrettsskader.

Idrettsskader

17 prosent av alle personskader ved
norske sykehus og legevakter stammer
fra idretten.

Hvert år pådrar omkring 4000 personer
seg fremre korsbåndskader, hvorav halv-
parten må opereres.

Utøvere fra ballidretter som fotball og
håndball er mest utsatt.

Jenter er 3-5 ganger mer utsatt enn gutter.

1837 juniorspillere i alderen 15-17 år fra
120 klubber har deltatt i undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjennomført ved
Senter for idrettsskadeforskning i samar-
beid med Norges Håndballforbund.

Kne- og ankelskader er de vanligste ska-
detypene i håndball og fører ofte til lang-
varig fravær fra kamp og trening.

For å forebygge kne- og ankelskader bør
treningen starte med et oppvarmings-
program med vekt på teknikk, balanse og
styrke.

1Olsen et al. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports:

a cluster randomised controlled trial. BMJ 2005; 330: 449-452

(http://bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.38330.632801.8F)



Om prosjektet
Prosjektet ”Bedre håndball –og uten ska-
der!” har hatt som målsetning å utvikle et
oppvarmingsprogram for å fremme pre-
stasjon og forebygge kne- og ankelskader
hos håndballspillere på juniornivå.
Programmet er utviklet i tett samarbeid
mellom håndballtrenere, spillere, Norges
Håndballforbund og helsepersonell, samt
erfaringer fra tidligere forebyggende
undersøkelser i håndball (8,9) og andre
ballidretter (6,7,12). Informasjon fra vide-
oanalyser av skadesituasjoner er benyttet
for å finne fram til de vanligste skademe-
kanismene for alvorlige kneskader, som
fremre korsbåndskader (15,16). For å
forebygge disse skadene i håndball og

andre ballidretter bør spillerne unngå å la
knærne falle inn i en kalvbeint stilling
(”kissing knees”) i fintebevegelser og ved
landinger – de bør derfor trene på å få
”knær over tær”.

Prosjektet ble gjennomført sesongen
2002-2003 blant 1837 gutte- og jente-
spillere i 16-17 årsklassene fra kretsene
på Østlandet og i Midt-Norge. Halv-
parten av deltagerne (61 klubber, 958
spillere) ble bedt om å følge et 15-20
min oppvarmingsprogram med håndball-
relevante øvelser med og uten ball, og
vekt på teknikk, balanse og styrke som
del av oppvarmingen. Instruktører fra
Norges Håndballforbund besøkte klub-
bene en gang ved sesongstart der de

gjennomgikk øvelsene, samt at de igjen
besøkte klubbene midtveis i sesongen.
De andre deltagerne (59 klubber, 879
spillere) trente vanlig håndballtrening.
Alle skader som skjedde under trening
eller kamp ble registrert av ti fysiotera-
peuter, som var blindet for hvilken grup-
pe de skadde spillerne tilhørte. Gjennom
sesongen hadde de jevnlig kontakt med
klubbenes trenere/oppmenn og innhen-
tet opplysninger om trenings- og kam-
paktivitet og skader. Blant informasjonen
som ble innhentet fra de skadde spillerne
var personlige data, skadeopplysninger
og skademekanismer. I tillegg ble det
gjort en complianceregistrering for å eva-
luere oppfølging av intervensjonen.
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Oppvarmingsprogram
Oppvarmingsprogrammet er laget for å forbedre prestasjon og
forebygge skader hos yngre håndballspillere. Øvelsene i pro-
grammet har til hensikt å bedre teknikk, balanse, styrke og
spenst. Riktig teknikk i utførelsen av øvelsene er viktig for å få
et godt utbytte.Trenerens oppgave er derfor å få spillerne med
slik at de til en hver tid er konsentrerte og utfører øvelsene rik-
tig.

Programmet gjennomføres som oppvarming på hver trening
i forberedelsesperioden inntil spillerne har gjennomført 15 tre-
ninger, og deretter en gang per uke gjennom resten av sesong-
en. Noen av øvelsene kan om mulig gjøres før kamp (balanse
øvelsene kun før trening). Programmet tar 15-20 minutter å
gjennomføre.

1 Oppvarming
Hensikt: Forberede spillerne til videre håndballaktivitet
gjennom gradvis oppvarming av muskulaturen. Lære spillerne
riktig løpsteknikk, der hofte-kne-ankel skal være i en rett linje.
Fokus på ”knær over tær”. Samlet varighet 4-5 min.

2 Teknikk
Hensikt: Lære spillerne riktig finte- og landingsteknikk for å
oppnå en ”optimal” fintebevegelse, tobeinslanding og falltek-
nikk. Bedre kontroll og bevisstgjøring av spesielt kne- og ankel-
funksjon/posisjon. Det velges en finte- eller landingsøvelse på
hver trening. Samlet varighet 4-5 min.

3 Balanse
Hensikt: Bedre kontroll og bevisstgjøring av kne- og ankel-
posisjon.

Fokus
• Knær over tær
• Bøy i knær og hofte, og senk tyngdepunktet
• Stabiliser i hoften – spesielt viktig ved øvelser på ett bein

Det velges en øvelse på hver trening, og øvelsen gjøres på balan-
sebrett eller matte. Gjør hver øvelse minimum på tre treninger
før man går videre til neste. Start med øvelse A og gå videre til
øvelse B, C osv. Varier i øvelsene etter hvert. Varighet 4-5 min.

Figur 2. Eksempler på balanseøvelser. A, ett beins øvelse på balansematte. B, to beins knebøyning på balansebrett. C,“Kamp” parøvelse på balansematte.

A B C
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4 Styrke og spenst
Hensikt: Øke styrke og spenst og bedre kne- og ankelkontroll. Øvelsene er inndelt i to grupper. Det velges en øvelse fra 
gruppe 1, mens gruppe 2 øvelsen gjøres på hver trening. Samlet varighet 4-5 min.

Gruppe 1: Øvelser som styrker forsiden lår og bedrer stillingssansen.
Gruppe 2: Øvelse som styrker bakside lår.

Oppvarming
(30 sekunder og en repetisjon på hver)
Løp framover
Løp baklengs m/sidelengs forskyvning
Løp m/knæløft og hælspark
Sidelengs løp m/kryss
Sidelengs løp med løftede armer (parade)
Løp m/stem
Løp m/rotasjoner
Stigningsløp

Teknikk
(En øvelse på hver trening; 4 minutter og
5x30 sekunder på hver)
Finte
Landing

Balanse
(På balansebrett eller matte, en øvelse på hver trening;
4 minutter og 2x90 sekunder på hver)
Pasninger (stående på to bein)
Knebøyninger (to bein/ett bein)
Pasninger (ett bein)
Ballstuss med øynene lukket (ett bein)
To- og ettbeins ”kamp”

Styrke og spenst
(2 minutter og 3x10 repetisjoner på hver)
Quadriceps øvelse

Knebøyninger til 80º knefleksjon
Lange stabiliserende hopp (Sprunglauf)
Hopp fremover m/ball mellom beina
Hopp opp i luften—tobeinslanding

Nordic hamstrings øvelse

Oppvarmingsprogram

Figur 3. Eksempel på en styrkeøvelse (Nordic hamstrings). A, startposisjon; en partner holder rundt anklene til spilleren. B, spilleren lener seg sakte frem med
en jevn bevegelse; hold rygg og hofter strake og hold igjen med musklene på baksiden av lår. Ta i mot med armene, og skyv opp igjen.

A B

www.klokeavskade.no



Resultater
Spillerne i de to gruppene var lik i kjønns-
fordeling, alder og frafallsprosent. Alle
utenom åtte (13%) av intervensjonsklub-
bene brukte oppvarmingsprogrammet
gjennom hele sesongen. I tillegg brukte
13 (22%) av kontrollklubbene forebyg-
gende øvelser (inkludert trening på
balansebrett/-matte) i sin trening.

I løpet av åttemånedersperioden fikk
262 utøvere (14 %) til sammen 298 ska-
der. Av disse var 81 % akutte skader,
mens 19 % var belastningsskader. Flest
skader skjedde i ankel (26%), fulgt av kne
(23%) og finger (11%).

Insidensen av akutte kne- og ankelska-
der var 0,9 skader per 1000 spillertimer i
kontrollgruppen (trening: 0,3; kamp: 5,3),
mens den var 0,5 per 1000 spillertimer i
intervensjonsgruppen (trening: 0,2; kamp:
2,5). Signifikant færre av de skadde
utøverne var i intervensjonsgruppen
(figur 4). I denne gruppen fikk 46 utøvere
(4,6%) en akutt kne- eller ankelskade,
mens tallet var 76 (8,6%) i kontrollgrup-
pen.Tilsvarende tall for alle skader var 95
(9,9 %) mot 167 (19 %). For alvorlige
skader ble det påvist en signifikant reduk-
sjon på 50-80%.

Diskusjon
Undersøkelsen er den første randomi-
serte kontrollerte studien, som er utført
blant ungdom og med et tilstrekkelig
antall deltakere, som viser at akutte kne-
eller ankelskader kan reduseres med 50
%, og at alvorlige skader kan reduseres

ytterligere. Forebyggende trening bør
derfor inkluderes som en naturlig del av
treningen hos ungdom.

Studien har også en betydelig høyere
compliance (87%) enn hva en tidligere
ikke-randomisert studie gjort blant nor-
ske kvinnehåndballspillere (29% compli-
ance) på forebygging av fremre kors-
båndskader hadde (8). Dette tyder på at
forebygging er lettere å innlemme blant
yngre utøvere. Det er også grunn til å
anta at oppvarmingsprogrammet kan
modifiseres og brukes i andre idretter
som fotball, basketball og volleyball, samt
på yngre spillere. Disse idrettene har høy
skadeforekomst og liknende skademøn-
ster med kne- og ankelskader, og skade-
mekanismene er også sammenlignbare
(de fleste skaden skjer i retningsforan-
dringer og landinger). Forebyggende tre-
ning med fokus på teknikk (retningsfor-
andringer og landinger) og balansetre-
ning (på balansebrett, matte eller lig-
nende utstyr) bør derfor inkluderes som
en naturlig del av trening hos utøvere fra
10-12 års alder.

Konklusjon
Et strukturert oppvarmingsprogram
utviklet for å øke kne- og ankelkontroll
ved retningsforandringer og landinger
reduserer skader i underekstremitetene 
i juniorhåndball. Forebyggende trening
bør  inkluderes som en naturlig del av 
treningen til yngre utøvere i håndball,
så vel som i fotball, basketball og volley-
ball.

Takk
Vi vil spesielt takke fysioterapeutene,
instruktørene, trenerne og spillerne som
deltok i undersøkelsen og Norges
Håndballforbund. Harald Madsen 
har vært koordinator for Norges
Håndballforbunds bidrag, som blant
annet har innbefattet utstyr og økono-
misk støtte til instruktørene som besøk-
te klubbene. Undersøkelsen ble
gjennomført av fysioterapeut Odd-Egil
Olsen sammen med fysioterapeut
Grethe Myklebust, professor Ingar
Holme, professor Lars Engebretsen og
professor Roald Bahr.

Originalartikkelen er publisert i BMJ
2005; 330: 449-452; ar tikkelen og 
oppvarmingsprogrammet finnes på:
www.klokeavskade.no

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no

Senter for idrettsskadeforskning er etablert
ved Norges idrettshøgskole med økonomisk
støtte fra Helse Øst, Kultur- og kirkedeparte-
mentet, Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.
I tillegg har prosjektet mottatt økonomisk
støtte fra Fondet til fremme av idrettsmed-
isin og idrettsfysioterapi i Norge, Norges
Håndballforbund og If skadeforsikring.
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Figur 4. Intention-to-treat analyse. Antall og prosent skadde spillere, og relative risk (RR) med 95% konfidensintervall i kontrollgruppen og intervensjonsgruppen.
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Fysioterapeut Annika Storevold
fra Norsk forskningssenter for
Aktiv Rehabilitering ved Orto-
pedisk Senter, Ullevål universi-
tetssykehus og NIMI ble tildelt
pris under den danske idretts-
medisinske kongressen i Århus.

Fysioterapeut Annika Storevold, NAR,
Ortopedisk Senter vant forskningspris i
Danmark.

NAR, Norsk forskningssenter for Aktiv
Rehabilitering, er et forskningssamarbeid
mellom Ortopedisk Senter, Ullevål uni-
versitetssykehus og NIMI. Norges
Idrettshøgskole og Universitetet i
Delaware er også aktive samarbeidspart-
nere i dette miljøet.

Forskningsmiljøet arbeider med klinisk
forskning innenfor områdene: kne, rygg,
hofte, osteoporose og muskelseneli-

delser. Forskningsprosjektet som ble til-
delt pris ved den nasjonale danske
idrettsmedisinske kongressen hadde tit-
telen ”Biomechanical and Clinical chang-
es in ACL injured subjects following a
neuromuscular training program”.
Formålet var å evaluere biomekaniske,
elektromyografiske og kliniske endringer i
knefunksjonen hos pasienter med fremre
korsbåndskade før og etter et aktivt
rehabiliteringsprogram, og å evaluere kli-

niske og biomekaniske endringer hos
pasientene som ble klassifiser t som
potensielle ”copers” og ”noncopers”.
Metodene som ble benyttet var bevegel-
sesanalyse, EMG, IKDC2000, isokinetisk
muskelstyrketesting og screeningtester.

De preliminære dataene viste signifi-
kante endringer i de fleste kliniske varia-
blene. Videre viste bevegelsesanalysene
at pasientene hadde tre ulike bevegelses-
mønstre før rehabiliteringen startet, men
at bevegelesmønsteret ble normalisert
etter trening.

Foreløpig konklusjon: studien viste en
signifikant forskjell i biomekanikken
mellom skadet og ikke skadet kne,
mellom potensielle ”copers” og ”nonco-
pers”, samt signifikant endring i knefunk-
sjonen etter aktiv rehabilitering.

Medarbeider på studien: Håvard
Moksnes, Lars Engebretsen, Inger Holm,
Lynn Snyder-Mackler og May Arna
Risberg.

Annika Storevold vant forskningspris i Danmark

Steffen Iversen
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Idrettshjerte er en betegnelse som ofte blir brukt om hjertet til
idrettsfolk med god kondisjon. Mange vet imidlertid ikke hva de
fysiologiske kriteriene for denne betegnelsen representerer. Denne
artikkelen er ment å gi en kortfattet oversikt over begrepet idretts-
hjerte. Dette belyses først med to kasuistikker, hvor begge i flere
tiår har hatt idrettshjerte. De har begge fått hjerterytmeforstyr-
relse. Det er imidlertid fortsatt mye vi ikke vet i forhold til om
idrettshjerte fører til senere sykdommer i hjertet.

Kasuistikk 1
Kasuistikk 1 er en tidligere konkurranse langdistanseløper i topp-
klasse. I alle år ligget med hvilepuls på rundt 30. Mye kondisjon-
strening også etter at han la opp som aktiv. I en alder av 46 utvik-
ler han periodevis uregelmessig og rask hjerteaksjon etter ekstrem
fysisk belastning. Det blir diagnostisert atrieflimmer. Anfallene varer
fra få timer opp til 2-3 dager. Under anfall får han klart redusert
kapasitet treningsmessig. Det blir ved første ultralydundersøkelse
(ekko-kardiografisk undersøkelse) av hjertet ikke påvist strukturel-
le forandringer av hjer tet, som blir ansett som normalt.
Båndregistrering (Hoter-monitorering) over ett døgn viste at han
under trening klarte å utløse atrieflimmer som vedvarte resten av
registreringen. Raskeste hjerte-frekvens var 215, mens han på nat-
ten fikk langsomste frekvens over få slag på 23, med lengste pause
mellom slagene på 5,6 sekunder. Han forsøker medikamenter, som
på grunn av bivirkninger blir seponert etter kort tid. Han går med
sin periodevise (paroksysmatiske) atrieflimmer i mange år, før han
igjen kommer til undersøkelse. Rundt seks år etter den første
undersøkelsen har han fortsatt periodevis atrieflimmer, som tidvis
hemmer ham under aktivitet. Han er nå over 50 år og fortsatt i
meget god fysisk form. Ny ekko-kardiografisk undersøkelse viser
som sist normalt store hjertekamre, hvor venstre ventrikkel ikke
finnes fortykket.Venstre forkammer er imidlertid noe utvidet (dila-
tert). Hvilepuls fortsatt langt ned på 30-tallet.

Kasuistikk 2
Kasuistikk 2 er en tidligere utøver som har vært i verdensklassen i
sin gren. Han er i dag over 50 år og hevder seg fortsatt meget bra
i forskjellige langdistansedisipliner. Han har hatt hvilepuls på rundt
30 slag i minuttet, i dag noe høyere. Han merket første gang ure-
gelmessig hjerteaksjon for rundt 2-3 år siden. Dette blir etter hvert
utredet. Ekko-kardiografisk undersøkelse viser lett fortykket venstre
ventrikkel (hypertrofi), og lett dilatert venstre forkammer. EKG
med langtidsregistrering viser også her paroksysmatisk atrieflimmer.
Han blir satt fast på medikament (flekainid) og går regelmessig på
vanlig sinusrytme etter dette, med kun noen få anfall av atrieflim-
mer i perioder. Ved kondisjonstesting på tredemølle et år etter
medisinering har han fortsatt et imponerende høyt oksygenopptak
med henholdsvis 4,7 liter/minutt og 58 ml/ kg/ minutt. Dette ligger
på rundt 200 % av forventet for alder for ”gjennomsnittsmannen”.

Hjertets normale tilpasning til trening
Evnen til å utføre hard fysisk aktivitet er avhengig av flere organsy-
stemer. Hjerte- og karsystemet spiller en viktig rolle. Kontinuerlig
muskelarbeid er avhengig av oksygentransport til muskulaturen, slik
at denne kan produsere energi. Hos topptrente langdistanseutø-
vere har det vært sett økning av oksygenforbruk under maksimal
belastning på opptil 25 ganger av hva det er i hvile. Evnen til å opti-
malisere oksygenforbruk vil være avhengig både av lungenes evne
til å ta opp - og det perifere vevs evne til å nyttiggjøre seg oksygen.

Den viktigste faktor hos friske er imidlertid hjerte- og karsystemets
evne til å transportere oksygen til den arbeidende muskel. Et resul-
tat av dette er at hjertet vil gjennomgå dyptgående forandringer
som respons på systematisk fysisk trening. Det er disse forandring-
ene som på norsk kalles idrettshjerte og i amerikansk litteratur kal-
les ”the athletic heart syndrome”.

Et idrettshjerte vil kort sagt være et hjerte som kan pumpe mer
blod ut fra hjertet per tidsenhet ved høy fysisk aktivitet enn et van-
lig ”normalt” hjerte. Hjertets pumpeevne er naturlig nok avhengig av
en godt fungerende hjertemuskulatur. Det mest typiske ved et
idrettshjerte er fortykket hjertemuskulatur (hypertrofi). Dette er
beskrevet allerede i 1927, da Deutsch og Kauf systematisk under-
søkte hjertet til tusener av atleter (1). Den største økning i hjerte-
størrelse ble sett hos skiløpere, etterfulgt av roere, syklister, svøm-
mere, brytere, fjellklatrere og løpere. Senere har det kommet en lang
rekke undersøkelser som bekrefter disse funn. Muskeltykkelsen av
venstre ventrikkel er i senere år blitt best demonstrert av Pelliccia og
kolleger (2,3), hvor det ved ekko-kardiografisk undersøkelse målte
veggtykkelsen hos 947 mannlige – og 600 kvinnelige eliteutøvere.

Et annet viktig særtrekk ved et idrettshjerte er lav hvilepuls.
Maksimalpuls er i stor grad avhengig av alder og påvirkes lite av tre-
ning.Antall hjerteslag i ro (hvilepuls) vil imidlertid være avhengig av
fysisk form, og er i stor grad påvirkelig av trening (4). Kroppens og
musklenes tilskudd av oksygen vil være avhengig av hvor stor
mengde blod hjertet klarer å pumpe ut ved hvert hjerteslag. Dette
kalles slagvolum. Minuttvolum er en betegnelse på hvor mye blod
hjertet pumper ut hvert minutt. Formelen for minuttvolum blir
slagvolum ganger med antall hjerteslag i minuttet (MV = SV x HR).
Minuttvolumet i hvile vil hos en voksen person være rundt 5
liter/minutt, men dette kan hos en topptrent skiløper øke til 50
liter/minutt under hard fysisk aktivitet. Jo større slagvolum, dess lavere
antall hjerteslag trengs det for å forsyne kroppens behov i hvile.

Et viktig kriterium for å opprettholde et stort slagvolum ved høy
hjertefrekvens, er hjertets evne til å slappe av mellom hvert pum-
peslag. Enkelt fortalt vil hjertet være avhengig av å kunne opprett-
holde en utvidelse av hulrommet i hjertekamrene (ventriklene),
selv når hjertet jobber på høy frekvens. Dette er årsaken til at
undertrykket (det diastoliske trykk) ikke øker under økende fysisk
aktivitet, mens overtrykket (det systoliske trykket) øker jevnt og
trutt opp til et maksimalt nivå ofte godt over 200. Det ende-dia-
stoliske trykk og ende-diastoliske volum i slutten av hjertekam-
renes fylningsfase er derfor viktig i forhold til å opprettholde et
høyt minuttvolum. En med idrettshjerte vil ha stor ”hjertefrekvens-
reserve”, mens maksimalpuls kan ligge på for eksempel 190 vil hvi-
lepuls kunne ligge på 40. Reserven blir hele 150, i motsetning til hos
en vanlig person med hvilepuls 70 og maksimalpuls 190, hvor
reserven blir på 120. Den forandring som skjer med antall hjerte-
slag i minuttet vil være en følge av tilpasninger i det autonome ner-
vesystemet. Redusert sympatisk- og øket parasympatisk aktivering
(vagus-aktivitet) i hvile og spesielt om natten medfører lav hvile-
puls.

Idrettshjerte og sykdom
Det foreligger mange undersøkelser (5-7) som viser overhyppighet
av EKG-forandringer og patologiske funn ved ekko-kardiografisk
undersøkelse hos langdistanseutøvere. Noen av disse forandring-
ene er fysiologiske varianter hos veltrente (8), mens andre er eller
kan være tegn på en underliggende hjertesykdom (9). Det vil i
enkelte tilfeller være vanskelig å skille på hva som er normalvarian-
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ter hos veltrente og hva som er patologiske forandringer.
Karakteristiske EKG-funn hos veltrente vil kunne likne på
funn som sees ved en rekke forkjellige hjertesykdommer.
Dette gjelder EKG-forandringer ved for eksempel ”lang
QT-tid”, ”arytmogen høyre ventrikkel dysplasi” (ARVD),
Woff-Parkinson-White syndrom og ”hypertrofisk kardi-
omyopati”.

Hjerterytmeforstyrrelser kan være livstruende og er en
viktig årsak til plutselig død hos yngre idrettsutøvere (9).
Den vanligste årsak til plutselig hjertedød under aktivitet
hos middelaldrende og eldre menn er koronar hjertesyk-
dom (10). Det er flest dødsfall i golf, som følge av det
store antall eldre som spiller (11). Regelmessig fysisk akti-
vitet reduserer risikoen for utvikling av koronar hjertesyk-
dom (12). Det foreligger imidlertid ikke noen gode
undersøkelser som sier noe om sammenhengen mellom
det typiske idrettshjerte og senere død av hjertesykdom.
Imidlertid foreligger undersøkelser som tyder på at tidli-
gere finske landslagsutøvere og spesielt utholdenhetsutø-
vere lever lengre og har mindre sykelighet i forhold til
hjerte- karsykdom, lungesykdom og kreftsykdom enn den
generelle befolkning (13).

Det er kun noen få studier som har vist en mulig
sammenheng mellom atrieflimmer av ukjent årsak (lone
atrial fibillation) og fysisk trening, slik vi ser hos de to kasu-
istikkene som er presentert over. Mont og medarbeidere
konkluderer i en studie fra 2002, med at langvarig trening
kan disponere for atrieflimmer (14).

Oppsummering
Idrettshjerte, som vi ser det hos langdistanseutøvere,
representerer en konstellasjon av kliniske funn som er et
resultat av normal fysiologisk adaptasjon til hard fysisk tre-
ning. Disse funn inkluderer økning i hulrommene i høyre
– og venstre hjertekammer (ventrikler), samt hypertrofi
av muskulatur i skilleveggen (septum) og veggene i ven-
triklene. Venstre atrium kan være utvidet (dilatert) eller
vise tegn på hypertrofi. Slagvolumet vil øke med økende
grad av trening. Det vil kunne finnes en lang rekke karak-
teristiske EKG-funn, som blant annet er et resultat av øket
vagal tonus (parasympatikus-aktivitet) og redusert sym-
patisk aktivering. Det vil av og til være vanskelig å skille de
med idrettshjerte fra de med hjertesykdom, spesielt ved
hypertrofisk kardiomyopati. Et idrettshjerte vil imidlertid
normaliseres når treningen trappes ned eller stoppes, i
motsetning til hos en med hypertrofisk kardiomyopati. En
mulig sammenheng mellom idrettshjerte og senere atrie-
flimmer er kun beskrevet i få artikler og fortsatt uavklart.
Atrieflimmer er en viktig uavhengig risikofaktor for hjer-
neslag, og derfor viktig å oppdage og behandle. De to
kasuistikkene som er beskrevet representerer et kjent kli-
nisk problem, uten at vi i dag kan si noe om det forelig-
ger overhyppighet av atrieflimmer hos tidligere topp-
idrettsutøvere i forhold til hos den generelle befolkning.
Risikoen for plutselig hjertedød hos yngre idrettsutøvere
er økt under aktiv idrett, og det vil ofte påvises struktu-
relle forandringer i hjertet som årsak. Risikoen for å få
koronar hjertesykdom og for plutselig hjertedød er på
den annen side klart redusert hos de som driver fysisk
trening. Noen data kan tyde på at ikke bare de som dri-
ver fysisk aktivitet, men også de som har drevet kondis-
jonsidrett på landslagsnivå lever lengre og har mindre
sykelighet i forhold til hjerte- karsykdom enn befolkning-
en for øvrig. Det trengs imidlertid flere studier før det kan
sies noe sikkert om levetid og sykelighet hos de med
kjent (tidligere) idrettshjerte i forhold til hva vi finner i
den generelle befolkning.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no
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- Handlingsplanen for fysisk aktivitet skal bli en nasjonal dugnad
der myndighetene, organisasjoner og ikke minst befolkningen
må gi sine bidrag. Motivasjon for å gjøre en innsats for egen
helse, er viktig. Det er ofte enkle tiltak som skal til, og gladmel-
dingen er at den største helsegevinsten for de aller fleste ligger
i den første daglige halvtimen med moderat og lystbetont fysisk
aktivitet, sier Gabrielsen. Norge er med dette det første landet
i verden til å sette ut i livet WHOs globale strategi for kosthold,
fysisk aktivitet og helse.

Vektøkningen i befolkningen de siste tiårene er uttrykk for en
samfunnsutvikling og en livsstil som innebærer for lite fysisk akti-
vitet. Fysisk inaktivitet fører til overvekt og sykdomsutvikling.
Dette er i ferd med å bli et stort helseproblem.

Tiltakene i handlingsplanen er rettet mot hele befolkningen,
men tar særlig sikte på å fremme fysisk aktivitet blant de som er
minst aktive og bidra til økt hverdagsaktivitet generelt.Tiltakene
er delt i syv tiltaksområder:
• Aktiv fritid – Flere i fysisk aktivitet på fritiden.
• Aktiv hverdag – Muligheter for fysisk aktivitet i barnehage, skole

og på arbeidsplass.
• Aktivt nærmiljø – Fysiske omgivelser som fremmer en aktiv 

livsstil.
• Aktiv etter evne – Fokus på fysisk aktivitet i sosial- og helse-

tjenesten.
• Sammen for fysisk aktivitet – Sektorovergripende og samordnet

innsats for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen.
• Et bedre kunnskapsgrunnlag – Styrket kunnskapsgrunnlag og

bedre kompetanse om fysisk aktivitet og helse.
• Kommunikasjon – Folkeopplysning om fysisk aktivitet og helse –

motivering til en aktiv livsstil.
Handlingsplanen samler tiltak fra åtte departementers ansvars-
områder. Målgruppene for planen som ”redskap” er beslut-
ningstakere, planleggere, profesjonsutøvere og fagpersoner på
alle nivåer i offentlig, privat og frivillig sektor, som gjennom sitt
virke skal bidra til å realisere tiltakene og intensjonene i planen.

Handlingsplanen er en oppfølging av St. meld. nr. 16 (2002-
2003) Resept for et sunnere Norge, og den skal understøtte de
overordnede målene i folkehelsepolitikken om reduserte helse-
forskjeller og flere leveår med god helse.

Fylkesvis oversikt over prosjekter for fysisk aktivitet finnes på:
www.odin.dep.no/hod/norsk/aktuelt/pressesenter/
pressem/048041-990007/dok-bn.html

Les Handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-2009 på:
www.odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre
dok/handlingsplaner/048041-990008/dok-bn.html

Kontaktpersoner: Avd.dir. Lisbeth
Hårstad, tlf. 22 24 87 10
Seniorrådgiver Vigdis Rønning,
tlf 22 24 86 78

Kilde: www.odin.dep.no

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009
En halvtime eller to for helsens skyld
Barn og ungdom skal få bedre mulighet til å være i fysisk aktivitet i hverdag og fritid. - Vi skal
komme nærmere målet om at barn og ungdom er i daglig fysisk aktivitet minst én time, og at voks-
ne er fysisk aktive minst en halv time hver dag, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.



Sammendrag
Sammenhengen mellom selvopplevd psykisk helse og fysisk
aktivitet i fritiden blant 15-16 årig ungdom ble undersøkt vha
spørreskjemadata fra ungdomsdelen (UNGHUBRO) av
Helseundersøkelsen i Oslo. Alle som gikk i 10. klasse i Oslo i
2000 og 2001 ble invitert og 7343 (88,3%) deltok. Psykisk helse
ble målt vha ”Strengths and Difficulties Questionnaire” (SDQ),
som er et screeninginstrument for vurdering av psykisk helse
hos barn og unge.

For å kartlegge fysisk aktivitet spurte vi: ”Utenom skoletid
hvor mange timer per uke driver du idrett/mosjon slik at du bli
andpusten eller svett”?

En større andel ungdom med innvandrerbakgrunn enn etnisk
norske hadde symptomer på psykiske plager (høy SDQ-score).
Innvandrere brukte mindre tid til idrett og mosjon sammenlignet
med norske ungdommer av samme kjønn.

Å bruke lite tid til idrett/mosjon (0-2 timer pr uke) var for-
bundet med økt nivå av symptomer på psykiske plager - både
blant innvandrerungdom og ungdom med norske etnisk bak-
grunn.

Introduksjon
Psykisk helse
Internasjonale studier viser at opp mot 20% av barn lider av mil-
dere former for psykiske helseplager, 7-10% av moderate til
mer alvorlige psykiske problemer, og prevalensen synes å være
økende, spesielt blant sosialt vanskeligstilte grupper av barn og
unge (1). Andelen norske ungdommer med større eller mindre
psykiske plager eller lidelser ligger mellom 15%  og 30% i ulike
studier - avhengig av måleinstrument og alder (2). Det er noe
uklart om andelen med slike plager har økt de senere årene (2).
Nyere forskning har vist at innvandrerungdom i Norge rappor-
terer flere psykiske plager sammenlignet med etnisk norske (3).

Risikofaktorene for slike problemer i ungdomsårene er
mange og sammensatte (1). Blant annet derfor finnes det få
klare forebyggende strategier rettet mot ungdoms psykiske
helse. Dette kommer til uttrykk i Stortingsmelding nr 16, 2003
”Resept for et sunnere Norge”: ”Den viktigste hindringen for å
videreutvikle det forebyggende arbeidet rettet mot psykiske
problemer og lidelser, er mangel på kunnskap om hva som styr-
ker den psykiske helsen, årsak til psykiske plager og effekt av til-
tak.” (4; s.115).

Økt fysisk aktivitet kan være en mulig strategi for å styrke
ungdoms psykisk helse. Relasjonen fysisk aktivitet og psykisk
helse er imidlertid lite studert blant barn og unge (5). Noen har
konkludert at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og
ulike aspekter ved psykisk helse blant ungdom (6-9). Denne
kunnskapen er i stor grad basert på studier utført på små og

selekterte grupper. Dessuten vet vi lite om årsaks-virkningsfor-
hold mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.

Fysisk aktivitet
Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet i ung alder er nødvendig for
normal vekst og utvikling (aerob kapasitet, muskelstyrke, spenst,
motoriske ferdigheter, bevegelighet, skjelettstyrke, stoffskifte
mm.) (10). Deltakelse i idrett i barn og ungdomsår er dessuten
en signifikant prediktor for å være fysisk aktiv senere i livet (11).
Tidligere forskning viser også at fysisk aktivitet henger sammen
med andre positive helsevaner blant barn og unge, som allsidig-
het i kosten, begrenset forbruk av fett og sukker, inntaket av vita-
miner og tran, ikke-røyking og god tannhygiene (12,13).

Deltakelse i organisert idrett og fysisk aktivitet er relativ sta-
bil i barneårene. Idrettsdeltakelsen når en topp midt i tenårene,
og andelen som faller fra øker frem mot voksen alder (14-16).
I tillegg til et stort frafall fra mosjon og idrettsaktivitet i siste del
av tenårene, har forskning vist at ungdom bruker stadig mer tid
til stillesittende aktiviteter.Andelen 15-årige gutter som så på TV
fire timer eller mer hver dag økte fra 18% i 1989 til 28% i 1997
(17). For jenter på samme alder var det en økning fra 6% til
22%. Den reduserte mosjon og idrettsdeltakelsen i siste del av
tenårene og den stadig økende tiden brukt til ”skjerm-aktivite-
ter” resulterer trolig i redusert total aktivitet. Vi har ikke gode
tall på dette, men det underbygges av at vekten blant barn og
unge har økt de senere årene (18) og at ”aldersdiabetes” stadig
rammer yngre (19).

Etniske forskjeller i fysisk aktivitet
Internasjonal forskning som har studert innvandrere og idrett, har
konkludert med at ungdom med ikke-vestlig bakgrunn er dårli-
gere representert i organisert idrett enn majoritetsbefolkningen
(20). Forskningen på innvandrerungdoms aktivitetsvaner i Norge
er mangelfull og til dels motstridende. Vi har imidlertid tall fra
Levekårsundersøkelser i 1995 og 1996, som omfatter ungdom
og voksne (16 år og over). En lavere andel innvandrere, sammen-
lignet med nordmenn, oppga at de var medlem av idrettslag eller
forening, hadde gått fotturer/skiturer, eller hadde mosjonert/dre-
vet sport det siste året (21,22). Strandbu og Bjerkeset (20) fant
imidlertid at innvandrerungdom var vel så fysisk aktive som norsk
ungdom, men at de i mindre grad var tilknyttet den organiserte
idretten. Foreløpige resultater fra Helseundersøkelsen i Oslo
tyder på at innvandrere i Oslo bruker færre timer per uke til
idrett og mosjon enn etnisk norsk ungdom (23,24).

Formålet med denne artikkelen er å undersøke sammenhen-
gen mellom selvopplevd psykisk helse og tid brukt til
idrett/mosjon i fritiden blant 15-16 årig innvandrerungdom og
etnisk norsk ungdom i Oslo.
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Materiale og metode
Data er hentet fra ungdomsdelen av den store
”Helseundersøkelsen i Oslo” (HUBRO), som er et samar-
beidsprosjekt mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo og
Statens helseundersøkelser (SHUS) (nå Nasjonalt folkehelsein-
stitutt). Spørreskjemaundersøkelsen, UNGHUBRO, inkluderte
alle som gikk i 10. klasse i Oslo i 2000 og 2001.Totalt ble
8316 elever i alle offentlige og private skoler invitert og 7343
(88,3%) deltok. Undersøkelsen foregikk i tidsrommet februar –
juni begge år og ble gjennomført i løpet av to skoletimer.
Opplært personell gjennomførte undersøkelsen på en stan-
dardisert måte i henhold til en skriftlig prosedyrebeskrivelse.
Lesesvake fikk hjelp i form av høytlesing. Elever med språkvan-
sker fikk hjelp av morsmålslærer. Skjemaene var også oversatt
til engelsk. I de tilfeller hvor eleven ikke var tilstede på under-
søkelsesdagen, ble alt materiell tilhørende eleven, samt for-
håndsfrankert returkonvolutter til SHUS og kopi av prosedy-
rebeskrivelsen, levert til lærer/kontaktperson. Læreren eller
kontaktpersonen for skolen gjennomførte undersøkelsen for
de elevene dette gjaldt snarest mulig. Det ble purret inntil to
ganger via kontaktlærer på skolen. Deretter ble spørreskjema
sendt hjem til dem som fortsatt ikke hadde svart.

Psykisk helse
Psykisk helse ble målt ved ”Strengths and Difficulties
Questionnaire” (SDQ) som er et kort screeninginstrument for
vurdering av psykisk helse hos barn og unge. Det blir registrert
i hvilken grad ungdommen opplevde tilstedeværelse/fravær av
gitte symptomer. Skjemaet er validert mot Child Behavior
Checklist og Rutter’s Questionnaires (25). SDQ har 25 spørs-
mål og dekker følgende temaområder: emosjonelle symptomer,
atferdsproblemer, hyperaktivitet/oppmerksomhetsproblemer,
problemer i relasjon til venner og prososial atferd (26).

Hvert spørsmål besvares med ”Stemmer ikke”, ”Stemmer
delvis” eller ”Stemmer helt”. Tyve av spørsmålene inngår i en
”Total problem score” (26), som gir et bilde av forekomsten av
psykiske vansker/plager. I denne presentasjonen er ungdoms-
gruppen delt i to ved 80 percentilen for total ”Total problem
score”; en gruppe med normal score og en med høy score.

Fysisk aktivitet
For å kartlegge tid brukt til fysisk aktivitet ble elevene stilt føl-
gende spørsmål: Utenom skoletid hvor mange timer per uke
driver du idrett/mosjon slik at du bli andpusten eller svett? (0,
1-2, 3-4, 5-7, 8-10, og 11 eller flere timer). Spørsmålet om
idrett/mosjon tilsvarer et som er benyttet i HEVAS undersø-
kelsene (12) og i Voksen i år 2000 (27), men svarkategoriene er
noe forskjellige. I vår studie er ungdommene delt inn i tre akti-
vitetsgrupper: 0-2, 3-7 og åtte eller flere timer per uke.

Etnisk bakgrunn
Ungdommene ble spurt om hver av foreldrene var født i
Norge eller i et annet land. Hvis foreldrene var født utenfor
Norge, ble elevene bedt om å oppgi hvilket land. Statistisk
Sentralbyrå bruker følgende definisjon av ungdom med minori-
tetsbakgrunn (28): Begge foreldre født i utlandet, mens de selv
kan være født i Norge eller utlandet. Alle andre regnes som
norske. For eksempel regnes adopterte fra utlandet og de som
er født i utlandet av norske foreldre ikke som ungdom med

minoritetsbakgrunn. Når vi senere i denne artikkelen bruker
betegnelsen innvandrer ungdom mener vi ungdom med mino-
ritetsbakgrunn, mens betegnelsen etnisk norsk ungdom omfat-
ter de øvrige.

Dataanalyser
Krysstabeller er testet ved hjelp av khi-kvadrat. Sammenhengen
mellom fysisk aktivitet og psykisk helse er analysert ved hjelp av
logistisk regresjon. Det er gjort separate analyser for gutter og
jenter, og for norske og innvandrere. Alle analyser er gjennom-
ført ved hjelp av SPSS for Windows, versjon 11.0.
Signifikantnivået er satt til p<0,05.

Godkjenninger
Protokollen for Helseundersøkelsen i Oslo ble godkjent av
Datatilsynet og tilrådet av Den regionale komité for medisinsk
forskningsetikk, helseregion II.

Resultater
Psykisk helse 
Andelen som rapporterte høy problem score (SDQ > 80 per-
centilen) var større blant innvandrere enn blant norske ungdom-
mer. Dette gjaldt begge kjønn (figur 1 a og b). Det var større
andel med høy problem score blant jentene enn blant guttene.
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Figur 1b. Andel med ”normal” og ”høy” Total problem score (SDQ > 80 
percentilen) blant etnisk norske og innvandrer jenter.

Figur 1a. Andel med ”normal” og ”høy” Total problem score (SDQ > 80 
percentilen) blant etnisk norske og innvandrer gutter.



Fysisk aktivitet
Andelen som rapporterte lite fysisk aktivitet (0-2 timer pr uke)
var større blant ungdom med minoritetsbakgrunn enn blant
norsk ungdom (figur 2 a og b). Forskjellen var størst blant jen-
tene. 2/3 av innvandrerjentene brukte bare 0-2 timer til
idrett/mosjon per uke, mens 2/5 av norske jenter brukte like lite
tid (figur 2b). Når det gjelder aktivitet på åtte timer eller mer
per uke var forskjellen mellom norske gutter og innvandrergut-
ter relativ liten (figur 2a), mens det var over tre ganger flere nor-
ske jenter (13%) enn innvandrer jenter (4%) som drev så mye
idrett/mosjon (figur 2b). I begge ungdomsgruppene var guttene
mer aktive enn jentene, men kjønnsforskjellen var større blant
innvandrerne (figur 2 a og b).

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse
Andelen med høy problem score (SDQ > 80 percentilen) var
høyest blant dem som var minst fysisk aktive (0-2 timer per
uke) (tabell 1 a og b) og skillet ser ut til å gå mellom dem som
var lite fysisk aktive og resten av ungdommene.

For å teste sammenhengene mellom fysisk aktivitet og psykisk
helse benyttet vi logistisk regresjon med den høyeste aktivites-

gruppen som referanse-gruppe. Innvandrerguttene hadde 64%
større sannsynlighet (OR=1,64; Cl=1,08-2,54) for å rapportere
høy problem score hvis de brukte lite tid til idrett/mosjon (0-2
t pr. uke) sammenlignet med dem som brukte flere timer pr uke
(tabell 1a). For de øvrige var sannsynligheten for å rapportere
høy problem score ca. 40% høyere for dem som drev lite
idrett/mosjon sammenlignet med dem som brukte mer tid til
dette (tabell 1). Med unntak av innvandrerjenter, var alle
sammenhenger statistisk signifikante (p<0,05).

Vi analyserte også dem som var helt inaktive (< 1 time per
uke) mot resten. Både innvandrerguttene og de norske jentene
hadde en statistisk signifikant OR=2,1 for høy problem score
sammenlignet med dem som var aktive (1 time per uke eller
mer). Blant innvandrerjentene var forskjellen mellom aktivitets-
gruppene ikke statistisk signifikant (resultater ikke vist).

Diskusjon
Denne studien viser at innvandrerungdom rapporterer flere
symptomer på psykisk plager enn norsk ungdom. De er også
mindre fysisk aktive enn norsk ungdom – spesielt er forskjellen
stor mellom jentene.Vi fant videre at ungdommer som er lite
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Figur 2a. Andel som bruker 0-2 timer, 3-7 timer eller 8 eller flere timer til
idrett/mosjon per uke blant etnisk norske og innvandrer gutter.

Figur 2b. Andel som bruker 0-2 timer, 3-7 timer eller 8 eller flere timer til
idrett/mosjon per uke blant etnisk norske og innvandrer jenter.

Tabell 1a. Antall (n), andel (%) med høy Total problem score (SDQ) i de ulike aktivitetsgruppene og odds ratio (OR) med 95% konfidensintervall (KI) for etnisk
norske og innvandrergutter.

Gutter- SDQ score
Etnisk norsk Innvandrer

% med % med
n høy score OR (95%KI) n høy score OR (95%Kl)

Fysisk aktivitet
8 timer eller flere per uke 739 15 ref. 193 21 ref.
3-7 timer per uke 1202 13 0,89 (0,69-1,62) 309 21 0,95 (0,61-1,46)
0-2 timer per uke 669 20 1,41 (1,07-1,86) 278 32 1,64 (1,08-2,51)

Tabell 1b. Antall (n), andel (%) med høy Total problem score (SDQ) i de ulike aktivitetsgruppene og odds ratio (OR) med 95% konfidensintervall (KI) for etnisk
norske og innvandrerjenter.

Jenter- SDQ score
Etnisk norsk Innvandrer

% med % med
n høy score OR (95%Kl) n høy score OR (95%Kl)

Fysisk aktivitet
8 timer eller flere per uke 1050 21 ref. 35 29 ref.
3-7 timer per uke 1245 20 0,92 (0,62- 1,46) 231 29 1,00 (0,45-2,2)
0-2 timer per uke 1050 26 1,37 (1,02-1,82) 509 36 1,40 (0,66-2,99)



fysisk aktive hadde en større andel med høy problem score enn
ungdom som drev idrett/mosjon tre timer eller mer per uke.
Dette resultatet er uavhengig av etnisitet og kjønn, selv om for-
skjellen mellom aktive og lite aktive innvandrerjenter mht. symp-
tomer på psykiske plager ikke er signifikant (p>0,05).

Psykisk helse
Innvandrerungdom rapporterte flere symptomer som kan tyde
på psykiske plager enn norsk ungdom, noe som samsvarer med
en tidligere undersøkelse av et mindre utvalg ungdom i Oslo
(3). At jenter gjennomgående rapporterer flere symptomer på
psykiske plager enn gutter, slik vi fant i vår studie, er også tidli-
gere funnet blant norsk ungdom (29-31).Vi fant samme kjønns-
forskjell blant innvandrere.

Å kartlegge barn/unges psykiske helse er forbundet med flere
metodiske problemer. Bl.a. er det vanskelig å avgjøre hva som er
normalt/unormalt. I barne- og ungdomsårene skjer det mange
biologiske, kognitive, emosjonelle og sosiale forandringer (1).
Psykiske problemer kan derfor være vanskelig å diagnostisere i
en slik fase. Ofte opplever ungdom diffuse symptomer med
varierende styrke og frekvens. For å kartlegge omfang av symp-
tomer kan en for eksempel benytte ”rating scales” (vurderings-
skala). Det kan være vanskelig å bestemme en grense (cut-off)
som skiller de med problemer fra de antatt friske på en slik vur-
deringsskala. Hvor grensen skal settes er et vurderingsspørsmål.
Ideelt sett bør det gjøres en sammenligning mellom skalaen og
en ”gull standard” – i dette tilfelle et diagnostisk intervju.
Grenseverdi kan også settes på statistisk grunnlag, slik vi har
gjort i denne studien - ved 80-percentilen. SDQ er brukt i
”Helseprofil for barn og unge i Akershus”. Der har man anvendt
britiske grenseverdier som klassifiserer ungdom i en normal-
gruppe, en gråsone og en avviksgruppe (32). Man fant i denne
studien at 11% var i gråsonen og 8% i avviksgruppen – altså var
81% i normalgruppen.

Fysisk aktivitet
Tidligere undersøkelser har funnet at innvandrerungdom sjeld-
nere er medlem i idrettslag enn norsk ungdom (20,33). Vi vet
lite om innvandrerungdoms idretts og mosjonsvaner utenfor
den organiserte idretten. En studie (20) har rapportert at inn-
vandrerungdom driver like mye idrett og mosjon som norsk
ungdom, men at de driver med andre aktiviteter. Dette stem-
mer ikke med våre funn som viser at ungdom med innvandrer-
bakgrunn brukte færre timer til idrett og mosjon per uke
sammenlignet med norsk ungdom – uavhengig av type aktivitet
og organisasjonsform.

At gutter bruker flere timer til idrett og mosjon per uke enn
jenter, er vist i andre norske studier (16,24,34).Vi fant at dette
også var tilfelle for innvandrerungdom. Her var kjønnsforskjellen
større enn for norsk ungdom. I en internasjonal studie av helse
og livsstil blant barn og unge fra en rekke europeiske og vestli-
ge land, kom de norske jentene (som var et landsrepresentativt
utvalg) ut blant de mest fysisk aktive (35).

Det kan være flere årsaker til innvandrejenters lave idretts-
deltakelse. Den kulturelle tilpasningen i et nytt land kan i mange
tilfeller være mer problematisk for kvinner enn for menn fordi
det ofte er store forskjeller mellom kvinnerollen i hjemlandet
og det nye landet (36). Når kvinner i hjemlandets kultur for
eksempel er utelukket fra offentlige arenaer, kan tilpasning til det

nye samfunnet være problematisk. Dårlig integrasjon kan føre til
at innvandrerjenter blir mindre interessert i og motivert for å
drive med idrett. Studier av innvandrerungdom har funnet at
jenter er mer tradisjonsorientert enn gutter (37). Det mulig at
innvandrerjentenes lave idrettsdeltakelse skyldes at deres kultu-
relle orientering bryter med den moderne idretten. Jenter har
ofte flere plikter i hjemmet enn gutter og større restriksjoner
fra foreldrene. Religion kan legge sterke føringer for noen inn-
vandrerjenter sportslige utfoldelse. Bekledning og samvær med
det motsatte kjønn kan nevnes som eksempler.

Et metodisk problem i denne undersøkelsen er målingen av
fysisk aktivitet.Vi har her brukt ett enkeltspørsmål og dette kan
gi skjevhet pga mulig feilrapportering og ulik forståelse av spørs-
målet.Ved bruk av spørreskjema for å kartlegge fysisk aktivitet
er det også alltid usikkerhet mht hvor godt deltakerne husker
tilbake (38).Tidligere undersøkelser viser likevel at selvrappor-
tering av fysisk aktivitet gir informasjon som (indirekte) kan skil-
le grupper med ulike aktivitetsnivåer (39-41). Det spørsmålet vi
har benyttet, og som er veldig likt det som er brukt i HEVAS-
undersøkelsene (12), har vist godt samsvar med mål på aerob
kapasitet i en australsk studie i samme aldersgruppe (42).

Sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet
De som brukte færrest timer (0-2 timer) til idrett og mosjon
per uke i vår studie rapporterte flere symptomer på psykiske
plager enn dem som brukte flere timer per uke. Andre studier
har tidligere funnet en lignende positiv sammenheng mellom
fysisk aktivitet og psykisk helse (43,44), men disse har ikke sett
på innvandrerungdom spesielt, og heller ikke studert hele års-
kull av ungdom fra større byer.

Det var interessant å observere at det blant ungdom i Oslo
ikke var noen ekstra ”psykisk helse gevinst” av å øke aktiviteten
utover to timer per uke. Lite er kjent fra tidligere mht hvilken
mengde fysisk aktivitet som eventuelt mest sannsynlig fremmer
psykisk helse. En eksperimentell studie som sammenlignet
moderat og høy intensitet av aerobic, konkluderte med at
symptomer på angst og stress var lavere ved høyere intensi-
tetsnivå (44).Andre studier finner ingen økt psykisk helsegevinst
ved store mengder fysisk aktivitet sammenlignet med modera-
te (46).

Flere forhold kan forklare sammenhengen mellom fysisk akti-
vitet og psykisk helse. For eksempel kan de som har god psykisk
helse ha større overskudd og mulighet til å delta i fysisk aktivitet
enn dem som i utgangspunktet har psykiske plager – altså en
seleksjon. UNGHUBRO er en tverrsnittsstudie og vi kan derfor
ikke si noe om retningen på sammenhengen.

Flere små studier med eksperimentelt design og noen få små
studier med prospektivt design konkludert med at fysisk akti-
vitet har positiv innvirkning på flere dimensjoner av psykisk
helse blant ungdom (7).Vi mangler befolkningsbaserte oppføl-
gingsundersøkelser av ungdom i Norge.

Innvandrer jenter som drev lite idrett/mosjon (0-2 timer pr
uke eller mindre enn 1 time pr uke) rapporterte ikke signifikant
høyere problem score enn dem som brukte flere timer til
idrett/ mosjon pr uke. Blant innvandrer gutter fant vi på den
annen side den høyeste odds ratio for høy problemscore ved
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Synstester, besøk hos optiker, er for de
fleste forbundet med nær-/langsynthet og
skjeve hornhinner. Selv om alle leger i sin
utdanning også har en ”øye-termin”, hus-
kes det fremdeles som et medisinsk kli-
nisk pionerarbeid da Fredrik Bendiksen i
”forrige århundre” på en Høstkongress
presenterte hvor mye synsproblematikk
man fant når man testet et helt ishockey-
lag. Stort sett er vi i praksis heller ikke
kommet lenger i dag, selv om verden
rundt oss og noen norske optikere, har
forlatt det klassiske bilde av enkel syns-
testing og er langt inne i en utvidet ver-
den for synets betydning.
Syn er mer enn å se skarpt, selv om også
denne problemstillingen ofte blir over-
sett. I USA har AOA Sport Vision Section
i mange år gjort screening av utøvere og
funnet følgende:
• 25% har aldri hatt en synsundersøkelse
• 28% hadde dårligere syn enn kravet for

å kjøre bil 
• 35% hadde behov for synskorreksjon

Synets betydning:
- ”Hvor er jeg og hva er det?” – synet er

vår viktigste hjelp til identifikasjon, gjen-
kjennelse, fokusering og mental opp-
merksomhet.

- ”Hva skjer?” – synet er vår viktigste
hjelp til bevisstgjøring av bevegelser,
romfølelse og kroppsholdning.

- ”Hva vet jeg om dette?” – hvordan
greier den enkelte å identifisere, tolke
og handle ut i fra synsinntrykket, og
ikke minst viktig i idretten: hvor raskt
greier man å behandle informasjonstil-
gangen og agere/reagere på dette.

Bilde over ser ut som et sjakkbrett med
bølgede linjer trukket mellom de hvite og
sorte feltene.Vippes tidsskriftet i en rolig
bevegelse slik at toppen kommer lenger

og lenger vekk fra leseren og bildet nær-
mer seg vannrett, vil man etter hvert se
at linjene er helt rette. Det er prikkene i
de sorte feltene som forstyrrer og gjør at
vi tolker synsinntrykket feil.

Synet er ikke slik vi ofte får det pre-
sentert i enkle lærebøker, et reelt bilde
som via øynene blir projisert opp/ned et
sted i bakhodet, men en stimulering av
synsnerven og vår hjernes tolkning av
disse signalene. De fleste er født med
syn, men vi må lære oss å tolke/forstå det

vi ser, og dette innebærer mye mer enn
”evnen til å se skarpt”.

En utvidet målsetting for begrepet ”godt
syn” blir derfor :
• Å hente maksimalt ut av informasjonen

som synsnervene bringer inn.
• Å gjøre dette raskest mulig.
• Å gjøre dette med minst mulig energi-

forbruk.
• Å bearbeide dette synsinntrykket til

handling/aktivitet i resten av kroppen.

Synstrening
– et til nå ukjent treningsområde for norske idrettsutøvere
AV LARS KOLSRUD

HELSEAVDELINGEN TOPPIDRETTSSENTERET

Foto av optisk bedrag
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Idrettsprestasjon og syn
Innen de fleste idrettsprestasjoner er
evnen til koordinasjon, balanse, presisjon
og konsentrasjon svært avgjørende for
resultatet. Undersøkelser har vist at 85%
av den informasjon vi normalt bruker som
utgangspunkt for våre handlinger/-
bevegelser kommer gjennom synssansen.
Om vi lukker øynene, merker vi straks
hvordan vi må benytte oss av andre sanser
og oppgraderer betydningen av disse i vårt
forsøk på å gjøre samme aktivitet (eksem-
pelvis noe så enkelt som å balansere stå-
ende på ett ben med åpne/lukkede øyne).

Idrettsaktivitet er oftest kompliserte og
sammensatte bevegelser, der man må
forholde seg til egne og ofte andres
handlinger. Det er lett å forstå at feilslag,
feilpasninger, variasjon i presisjon, osv, kan
finne sin forklaring i vår totale synsbe-
dømmelse. Evnen til å se skarpt er bare
en liten del den helheten vi kan kalle
synsprosessen. Man har derfor innført
begrepet ”vision” og definert dette som
evnen og hurtigheten til å forstå og
handle på en gitt situasjon.

I et radiointervju med vinneren av
Jahres medisinske pris 2003, prof. Dr.
med Terje Lømo, presenterte han seg
som lite idrettsinteressert, men sa likevel
at han var ”sikker på” at de stadige frem-
ganger i idrettsprestasjoner ikke bare var
pga økt styrke og forbedret utstyr, men
også en betydelig nevromuskulær utvik-
ling. I hans verden ble dette ”rekruttering,
flere synapser, mer transmitter > bedre
og hurtigere nevromuskulær koordinasjon
og dermed økt prestasjon”. Hans syn er

ingen medisinsk bombe, for man har lenge
visst at trening med lapp over ett øye på
skjelende barn i tre uker gir en dobling av
involvert synsområde i hjernen.

Hvor fører så denne nye bevisstgjø-
ringen omkring synsevnen oss? Jo, foru-
ten at man stadig utvikler nye metoder
for å gi oss skarpsyn (briller, linser, kirur-
gi), har det vist seg at både evnen og has-
tigheten til tolkning og handling på
grunnlag av de forskjellige elementene i
synsprosessen, er trenbar!

Hvordan skal vi som idrettsmed-
isinere, idrettsfysioterapeuter og
trenere forholde oss til dette nye?
Vi skal vite at det er like mye forskjell på
spesial kompetansen til optikere som det
er på våre egne fagfolk innen fysioterapi
og medisin. Som for oss, finnes det også
for optikere videreutdanning som ender
med Master of Science og Doctor of
Optometry kompetanse innen forskjelli-
ge spesialiteter, inkludert sports optome-
tri. Så vidt meg bekjent er USA og
Australia ledende på dette felt innen
optometri, men også Norge har i 6-7 år
hatt en generell Master of Science mulig-
het for optikere ved høyskolen på
Kongsberg. Det er få med doktorgrad i
faget i Norge, - et raskt økende antall
med masterkompetanse, men ikke
mange som spesielt har interessert seg
for idrettsutøverens synsprosess. De fles-
te vil jo være prisgitt den lokale optiker,
men når man vet om at det finnes opti-
kere med spesialutdanning, burde man
kunne etterspørre hvem som har et spe-

sielt tilbud for våre idrettsutøvere. Dette
bør inneholde:
1. Utredning – utvidet og spesielt med

tanke på idrettsutøverens helt spesielle
behov.

2. Optisk hjelp – teknisk eller operativ
hjelp med tanke på utøvers helt spesi-
elle behov.

3. Spesiell ”vision” testing og treningsopp-
legg > retesting > nye øvelser – slik vi
kjenner til treningsopplegg ellers.

I et innlegg som ble presentert om
idrettsoptometri av Elin Hansson og Paul
Harris på et tidligere særforbundssemi-
nar på Toppidrettssenteret, ble også vik-
tigheten av mental trening stresset og
derfor satt opp som et punkt 4.Vi vet det
jo så godt, men tar sjelden konsekvensen
av vår kunnskap om at mentale forstyr-
relser og negative holdninger så lett kan
ødelegge enhver handling eller samhand-
ling til en ellers så godt forberedt presta-
sjon.

Helseavdelingen ved Toppidrettsenteret,
Skiskytterforbundet og noen spesielt
idrettsinteresserte optikere har nå en tid
forsøkt å ”riste liv” i og benytte oss av
den ”spisskompetansen” som også finnes
her hjemme. Vi håper at stadig flere
etterspør disse tjenestene slik at idretts-
optometri blir etterspurt og gjort til-
gjengelig for alle utøvere som kunne hatt
hjelp av dette.

Opplysninger om American Opto-
metric Assosiation (med egne sider for
Sports Vision) finnes på: www-aoa.org
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liten fysisk aktivitet. Språkproblemer, kulturforskjeller og ulik
oppfatning/ vurdering av spørsmålene kan derfor neppe for-
klare disse forskjellene. I et annet arbeid fra UNGHUBRO-
materialet (47) har vi tidligere funnet en interaksjon mellom
fysisk aktivitet og etnisitet (norsk/innvandrer) for subskalaene
”Adferdsproblemer” og ”Prososial adferd” i SDQ ”. Jenter med
innvandrer bakgrunn rapporterte flere adferdproblemer og
mindre prososial adferd med stigende aktivitetsnivå. Kanskje
innvandrer jenter opplever at det å drive idrett medfører noen
tilleggsbelastninger som ”ødelegger” de positive effektene de får 
av fysisk aktivitet. Deltakelse i idrett kan medføre konflikter i for-
hold til foreldre og øvrig familie som kan være belastende.

Konklusjon
Vi fant større andel med symptomer på psykiske plager (høy
DSQ score) blant innvandrere enn blant etnisk norske ung-

dommer. Innvandrere bruker mindre tid til idrett og mosjon
sammenlignet med norske ungdom av samme kjønn. Å bruke
lite tid til idrett/mosjon (0-2 timer pr uke) er forbundet med
økt sannsynlighet for å rapportere symptomer på psykiske pla-
ger.Tverrsnittsdesignet begrenser mulighet for videre tolkinger.
En oppfølgingsundersøkelse av deltakerne UNGHUBRO
(2000/2001) ble avsluttet sommeren 2004.

Takk
Datainnsamlingen ble utført som en del av Helseundersøkelsen
i Oslo 2000-2001 i samarbeid med Statens helseundersøkelser
– nå Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no

SYNSTRENING
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Med hensyn til fysiske faktorer vil uthol-
denhetsidretter nødvendigvis prioritere
utvikling av aerob kapasitet, mens mer
tekniske idretter gjerne vil prioritere
koordinasjon og teknikk trening, gjerne
kombinert med styrketrening. På samme
måte som ulike idretter har forskjellige
krav til fysiske egenskaper og ferdigheter,
har de også ulikt krav til psykiske egen-
skaper og ferdigheter.Vi skal se nærmere
på hvordan den mentale treningen kan
systematiseres og trenes, men for å sette
det hele i en ramme skal vi først se på
den historiske utviklingen idrettspsykolo-
gien som fagfelt har gjennomgått.

Idrettspsykologi er den yngste av alle
idrettsvitenskapene og fagfeltet skjøt for
alvor fart på 1970 tallet. Personlighets
forskning har vært et av de mest popu-
lære områdene innen idrettspsykologien.
Tanken om at det er spesielle personlig-
hetstyper som lykkes i idrett har fremde-
les sterk rot innenfor ulike idrettsmiljøer.
Det å kunne plukke ut talenter på bak-
grunn av personlighetstester har bl.a.
vært et av motivene bak en slik tilnær-
ming. Til stor skuffelse for mange (men
desto større glede for andre!) så har per-
sonlighets forskningen svake og til dels
motstridende resultater å vise til når det
gjelder å forutsi prestasjon (7). Det kan
være interessant å nevne at Kina har
siden 1980 gjennom et omfattende
forskningsprogram kommet frem til et
testbatteri for utvelgelse av utøvere, og
de jobber fortsatt med å utvikle dette
diagnose instrumentet (5). Japan på den
andre siden har gått helt bort fra per-
sonlighetstesting og er mer opptatt av
bl.a. stressforskning, og da spesielt fra et
psykofysiologisk perspektiv. Trenden i
denne perioden var å anvende generelle

psykologiske teorier i en idrettskontekst.
Flere og flere begynte å stille spørsmål
med en slik tilnærming. Landers hevdet at
spranget fra enkle laboratorieforsøk til
det virkelige livet på idrettsarenaen var
for stort og derfor at overføringsverdien
var minimal (2). Han stilte seg kritisk til
om resultater som var fremkommet i et
laboratorium kunne generaliseres til
idrettsutøvere. Martens var sannsynligvis
den som gikk kraftigst ut mot laboratori-
eforskningen (3). I sin klassiske artikkel:
”From smocks to jocks: A new adventu-
re for sport psychologists” argumenterte
han for nødvendigheten av å flytte forsk-
ningen ut i feltet for å kunne observere
hva som egentlig foregår på en idretts-
arena og for å kunne forstå idrettens ver-
den.

Nyere perspektiv
Fra og med 1977 og frem til i dag så har
forskning innen idrettspsykologi, særlig i
miljøer med utgangspunkt i Nord-
Amerika, vært dominert av kognitive til-
nærminger (dvs. at vår tro, tanker og
holdninger er viktige elementer i forhold
til hva som påvirker oss) så vel innenfor
personlighets-, stress og angst, og motiva-
sjons forskningen. Fra et mer mekanistisk
syn på mennesket har ulike kognitive
modeller også dominert i generell psyko-
logi. Fremdeles blir teorier utviklet på
bakgrunn av andre grupper prøvd ut i
idretts sammenheng, men man har i stør-
re grad utviklet idrettsspesifikke målein-
strumenter. Etter hvert har det også blitt
utviklet idrettsspesifikke teorier som
f.eks. Scanlan & Simons motivasjonsteori
om “Idrettsglede” (6). Forskere innenfor
idrettspsykologien har også i stor grad
flyttet ut fra laboratoriene og til feltet.

Kravet om mer idrettsspesifikke psykolo-
giske teorier synes berettiget all den tid
mange av de generelle psykologiske teo-
riene som har blitt prøvd ut i idretts
sammenheng har hatt problemer med å
forklare atferd i en slik sammenheng.
Idrett som fagfelt er et sammensatt feno-
men og krever derfor også en tverrfaglig
tilnærming. Faktum er at fagområdet
idrettspsykologi like mye til felles med
pedagogikk som det har med generell
psykologi. En sannsynlig utvikling i tiden
fremover vil derfor være at idrettspsyko-
logiske problemstillinger blir knyttet opp
til både fysiologiske og biomekaniske
målinger. Parallelt vil vi nok innenfor
toppidretten fremdeles se en vektlegging
av forskning på effekt av trening av pre-
stasjonsfremmende mentale ferdigheter
(for eksempel mestre stress, konsentra-
sjon, selvtillit), men mer problematiske
temaer begynner også å bli mer aktuelle
som f.eks. overtrening, spiseforstyrrelser
og utbrenthet.

Olympiatoppens modell for 
mental trening
Mental trening har gjennom tidene blitt
definert på forskjellige måter. Mens noen
velger å se på mental trening som kun
den forestillingsevnen mennesker har, vel-
ger jeg å ha en bredere definisjon av
mental trening. Olympiatoppens modell
for mental trening legger til grunn at
mental trening er prosedyrer og øvelser
som øker en utøvers evne til å bli mer effek-
tiv og bedre forberedt mentalt når han eller
hun forsøker å oppnå idrettsrelaterte mål
(4). Dette betyr at mental trening inne-
bærer mer enn kun bruk av forestillings-
evnen. Samtidig betyr det også at den
mentale treningen tar utgangspunkt i de

Mental trening
- veien til optimal prestasjon
AV ANNE MARTE PENSGAARD

OLYMPIATOPPEN

En hver idrettsprestasjon er et resultat av fysiske, tekniske, taktiske og psykiske egenskaper og
ferdigheter. Ulike idretter krever ulik vektlegging av hva som bør prioriteres og utvikles.



egenskapene som allerede ligger hos
utøveren. Mental trening er et redskap
for å utvikle psykologiske ferdigheter og
er en viktig del av helhetstenkingen rundt
det å prestere optimalt. I tillegg til de pre-
stasjonsfremmende teknikkene, som jeg
snart skal presentere, er det to andre
elementer som må være på plass for å
sikre utvikling av gode mentale ferdighe-
ter, nemlig den generelle personligheten,
og evnen til å meste sin totale livssitua-
sjon.

Gjennom oppveksten formes ulike
egenskaper som danner grunnlaget for
den videre utviklingen som utøvere. Det
generelle selvbildet til en utøver vokser
fram, samt den grunnleggende motivasjo-
nen som er avgjørende for at en utøver
skal drive med idrett over tid. Disse
egenskapene kan selvfølgelig fortsatt
påvirkes gjennom hele livet, og spesielt
motivasjon vet vi er dynamisk og påvirk-
bart avhengig av miljøet utøveren
befinner seg i. I tillegg til de mer stabile
psykologiske egenskapene hos en utøver,
skal han eller hun også fungere i en sosi-
al setting. Det betyr at den økonomiske
hverdagen må være sikret samt forhold
til venner og viktige andre som foreldre,
kjæreste, søsken må være avklart. En utø-
ver som sliter på disse områdene vil
bruke mye energi og fokus på å takle
dette og det vil helt klart påvirke presta-
sjoner på idrettsarenaen. Det er derfor
viktig at trenere og andre som jobber
med utøvere har en viss innsikt i utøve-
rens totale livssituasjon. Over tid er det
kun utøvere med en god balanse i livet
som klarer å prestere optimalt.

De prestasjonsfremmende mentale
treningsteknikkene er den tredje fakto-
ren som er viktig for å utvikle mental
styrke og prestere optimalt. Det er fire
mentale basisteknikker som ligger i bun-
nen av Olympiatoppens modell for men-

tal trening og det er avspenning, visualise-
ring, målsetting og indre dialog (figur1).
Som nevnt i innledningen har de ulike
idrettene forskjellige krav til mentale fer-
digheter. Men på samme måte som det
er gunstig med en generell fysisk basis for
de fleste idretter uavhengig av de mer
idrettsspesifikke kravene, er det gunstig å
beherske de fire mentale basisteknik-
kene.Teknikkene er forsovet ikke viktige i
seg selv, men de danner grunnlaget for å
utvikle mer avanserte og idrettsspesifikke
mentale ferdigheter på sikt. Enkelte
idrettspedagoger har vært kritiske til at
alle skal gjennom en ”pakke” når de kon-
krete behovene varierer mye. Er det for
eksempel riktig at alle skal lære avspen-
ning? Hvor motiverende er det for utø-
vere å trene på noe de ikke umiddelbart
ser relevansen av? Det er et relevant
spørsmål og praksis tilsier at kommer en
utøver med et spesifikt problem så er det
man griper fatt i, man kjører ikke utøver-
ne nødvendigvis gjennom de fire basis-
teknikkene først. Igjen kan vi trekke paral-
leller til den fysiske treningen; hvis det er
styrke som mangler så setter en ikke i
gang med kondisjonstrening. Men det er
mange tilfeller av utøvere som ikke har et
spesifikt ”problem”, men som ønsker å
styrke sine mentale ferdigheter. I slike til-
feller er det nyttig å ta utgangspunkt i den
mentale treningsmodellen for å få en
strukturert treningsplan. Det er utviklet
et kursopplegg som består av fire bolker
a to timer for å gi utøvere og trenere en
innføring i de fire basisteknikkene:

I. Avspenning (2t)
Idrettskonkurranser forgår under
intensive omstendigheter og det er
derfor viktig at utøveren er i stand til å
takle dette presset. Ofte har utøvere
over tid utviklet strategier som hjelper
dem til å finne ønsket spenningsnivå. En

mer systematisk innføring i hvordan
avspenning kan trenes både utenfor,
men også i økten, vil kunne effektivi-
sere denne prosessen betraktelig.
Teknikker som blir brukt er progressiv
avspenning, visualisering, pusteteknik-
ker, autogen trening, meditasjon m.m.

II. Visualisering (2t)
Visualisering er kanskje den viktigste
teknikken en utøver bør beherske
fordi den kan anvendes på så mange
områder som for eksempel teknikktre-
ning, motivasjonstrening, stressmest-
ring, opptrening etter skade, selvtillit-
strening m.m. De fleste utøvere bruker
visualisering i en eller annen form uten
at de har systematisert denne bruken.
En utøver bør beherske både visualise-
ring innenfra (utøveren er ”i” seg selv)
og utenfra (utøveren ser seg selv som
på video).

III.Målsetning (2t)
Utvikling og bruk av mål skal hjelpe en
utøver til å prioritere og systematisere
trening på en hensiktsmessig måte.
Samtidig skal målene være motive-
rende i den forstand at det/de skal
samle utøverens energi i en bestemt
retning.Vi snakker om tre typer mål:
• Resultatmål = Plassering (VM gull,

medalje, eller spesifisert plassering)
• Mestringssmål = Et sluttprodukt som

kan oppnås uavhengig av andre kon-
kurrenter (f.eks. løpe på en bestemt
tid, eller gå på spesifiserte rundetider)

• Prosessmål = Spesifiserer de oppga-
vene utøverne jobber med mens de
presterer (arbeidsoppgaver)

Ideelt sett skal et resultatmål sette ram-
mene for hvor mye tid som skal investe-
res av utøveren; mestringssmål(ene) skal
fungere som delmål og trappetrinn for
utviklingen, mens prosessmålene utgjør
det som bør være det daglige fokuset til
utøveren. Forskning viser at utøvere som
har størst fokus på mestringssmål og
prosessmål (og ikke så mye fokus på
resultatmålet) får størst framgang og
opplever mindre grad av stress.

Det er avgjørende at målene har mode-
rat vanskelighetsgrad (50/50), konkrete
(målbare) og definert i samråd med utø-
veren (eierfølelse til måle(ne)). Det er også
viktig at det foretas evalueringer minimum
en gang pr mnd for å se hvor utøveren er
i forhold til målene som er satt.
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Figur 1. Olympiatoppens modell for utvikling av mentale ferdigheter.
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IV. Indre dialog (2t)
Nøkkelen til å få bedre kontroll på hva
en tenker er å bli klar over den ”indre
dialogen”. En utøver har en kontinuer-
lig dialog med seg selv og det er viktig
at den er konstruktiv i forhold til utø-
verens prestasjon. Bevisstgjøring er en
viktig del av jobben med å få tak i sin
indre dialog. I tilfeller hvor dialogen er
overveiende negativ og lite konstruktiv
bør utøveren jobbe med å endre tan-
keinnholdet.

De mentale basisteknikkene danner
grunnlaget for å jobbe med mer avanser-
te mentale ferdigheter (nivå 2) som for
eksempel konsentrasjon eller mestring av
stress. Konsentrasjon er svært idrettsspe-
sifikt og bør hovedskalig trenes i autentis-
ke settinger. En fotball spiller som både
skal orientere seg om med og motspille-
res posisjon samt ha kontroll på ball, er
avhengig av å bruke synet for å innhente
nødvendig data. Hva det er hensiktsmes-
sig å fokusere på er avhengig av idretten
og er ofte nøkkelen til en god prestasjon.
For å klare å fokusere på de rette tingene
må utøveren ha et spenningsnivå som
muliggjør bruk av blikket. Er spenningsni-
vået for høyt, påvirker dette synsfeltet til
spilleren (1). Det er derfor svært gunstig

hvis spilleren allerede behersker avspen-
ning slik at spenningsnivået kan reguleres
hvis det er for høyt eller for lavt. Hvis spil-
leren også behersker visualisering så har
hun allerede trente på å holde fokus over
tid, og bevisstgjøring i forhold til den indre
dialog gjør at spilleren kan gi seg selv
positive triggere og også på den måte
jobbe med å ha et godt fokus. De men-
tale basisteknikkene gjør altså at det er
enklere for spilleren å jobbe med de spe-
sifikke utfordringene idretten stiller.

Den mentale treningen har som ende-
lig mål å utvikle gode konkurranse- eller
kamp planer som gjør at utøveren klarer
å prestere opp mot sitt optimale så ofte
som mulig. Det tar tid å utvikle disse og
jo mer erfaring en utøver har fra ulike
konkurranser eller mesterskap, jo større
mulighet har han eller hun til å komme
fram til hva som fungerer best for seg.
Det er viktig å komme fram til en plan
som passer den enkelte – det finnes
ingen endelig fasit. Konkurranse planen
bør bestå av en forberedelsesplan, en
gjennomføringsplan, en reserveplan og
en evalueringsplan. Planene bør være så
enkle som mulig slik at de kan gjennom-
føres til tross for forstyrrelser eller
endringer. Reserveplanen skal sikre at
utøveren er forberedt på det meste som

kan skje i en konkurranse setting.
Evalueringsplanen sikrer at utøveren hen-
ter lærdom fra alle konkurranser, både
positive og negative hendelser. Det kan ta
opp til flere år å utvikle planer som fun-
gerer godt.

Avslutningsvis er det viktig å poengtere
at den mentale treningen på mange
måter følger samme prinsipper som den
fysiske treningen. For å ha effekt må det
trenes målrettet og regelmessig over tid.
Myten om at mental trening kun er aktu-
elt for utøvere som har problemer, ser
endelig ut til å være avlivet, selv om det
henger litt igjen i noen miljøer fortsatt.
Over 80% av den mentale treningen
skjer i den fysiske økten så det er viktig at
både trener og utøver er klar over mulig-
heten til å trene mentalt i de ulike set-
tingene. På samme måte er det viktig at
de som veileder utøvere om mental tre-
ning kjenner idrettens egenart og sam-
men med trener kan guide utøveren i
hvordan han eller hun trener mentalt
gjennom økten. Den mentale treningen
vil også være nyttig langt utenfor den
idrettslige arenaen og det er derfor vel
anvendt tid å bruke for utøvere som
søker utvikling på alle plan.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no
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Oppdatert dopingliste
Dopinglista er oppdatert med fem nye legemidler:
Menopur,Actiq, durogesic, fentanyl og leptanal.

Dopinglista inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Fem nye legemidler som 
inneholder forbudte stoffer er nå i salg i Norge.

Nye legemidler inn på lista:
Menopur
Dette legemiddelet brukes i behandling av infertilitet hos kvinner som ledd i assistert befruktning. Menopur inneholder det 
forbudte stoffet menotropin og tilhører klasse S2 - Hormoner og relaterte substanser.

Actiq, durogesic, fentanyl og leptanal
Alle disse preparatene inneholder virkestoffet fentanyl og tilhører dopingklasse S7 - Narkotiske stoffer.

Den oppdaterte dopinglisten finner du her: www.antidoping.no



Årets seminar var annerledes enn tidli-
gere år! Seminaret var basert på mye
mer praktisk trening og klinisk resonne-
ring. Det vi lærte på dette seminaret
kunne vi bruke på pasientene på manda-
gen etter seminaret!

Seminaret innledet med en fellesfore-
lesning om klinisk resonnering i fysiotera-
pi.Vi fikk en god innføring på dette tema-
et som egen vitenskap og ble minnet om
betydningen av resonnering og refleksjon
som et viktig grunnlag i arbeidet med
pasienter i vår kliniske hverdag.

Resten av seminaret bestod i all
hovedsak av praktisk trening og resonne-
ring i workshops.Vi ble delt inn i grupper
som rullerte mellom fire workshops.
Workshop 1 ble ledet av Gunnar

Samuelsen og omhandlet undersøkelse
og behandling av hofte. Workshop 2 ble
ledet av Sigbjørn Hammer og omhandlet
funksjonell taping og rehabilitering av
ankel- og kneskader. Workshop 3 ble
ledet av Gitle Kirkesola som gav en grun-
dig innføring i undersøkelse og behand-
ling av nakkerelaterte plager. Steinar
Tyrdal hadde ansvaret for den siste
workshopen hvor undersøkelse og
behandling av albu var tema. Hver works-
hop hadde en varighet på 11/2 time slik at
vi hadde god tid til praktisk trening og
ikke minst nyttig diskusjon.

Til slutt fikk hver gruppe utlevert en
pasient / pasientkasus. Her kom innled-
ningsforedraget om klinisk resonnering til
nytte og det var tydelig at klinisk reson-

nering som innledningsforedrag var
bevisst fra styret’s side! Siste dagen pre-
senterte hver gruppe sin undersøkelse
og forslag til behandlingstiltak for resten
av deltakerne med en påfølgende god og
lærerik diskusjon.

Årets seminar var annerledes enn tidli-
gere! Det er vi glad for! Det er lenge
siden vi har vært på et seminar med så
stor grad av klinisk overføringsverdi! La
oss håpe denne nye formen er kommet
for å bli og at flere får øynene opp for
FFI’s seminarer i fremtiden! 

Godt jobba!

Jan Tore Vik og Ole Langeland 
Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS, Oslo
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FFIs Vinterseminar
Fagernes 11. – 13. februar 2005
Heldigvis meldte vi oss på Faggruppen for Idrettsfysioterapi’s vinterseminar ”Hands-on” på
Fagernes 11.-13. februar i år. Det var en meget positiv opplevelse!



Bakgrunn
Et tema som har gått igjennom historien
er synet på hvordan mennesker fysisk
skal se ut for å oppfylle de til enhver tid
gjeldende normene i samfunnet. Dette er
i stor grad avhengig av kultur, men har
forandret seg innenfor ulike kulturer
gjennom årenes løp. I de siste årene har
det vært en enorm fokus på det vestlige
kroppsidealet gjennom media, blant
annet fordi media har fått så mye større
plass enn tidligere i vår t samfunn.
Kroppsidealet er i stor grad preget av at
alle skal være tynne, atletiske og at de skal
se sunne ut. Metodene for å nå disse
målene er ikke alltid like helsefrem-
mende. I de aller fleste tilfeller snakkes
det om å redusere vekten ved å spise
mindre, spise riktigere mat, spise på riktig
tidspunkt, osv. I de mer ekstreme tilfel-
lene av overvekt er det i medisinske kret-
ser gjennomført operasjoner for å redu-
sere størrelsen på magesekken, kjevelås
for å hindre inntak av mat o.l. I andre fora
er det vanlig med medikamenter for å
redusere fettabsorbsjon, fettsuging og
andre plastiske operasjoner for å redu-
sere overvekten/utseendet. Samtidig
med en økt fokus på kroppsidealer er
overvekt og fedme blitt et enormt helse-
problem med store sosiale og samfunns-
messige konsekvenser (1).

Årsakene til overvekt er for mange og
kompliserte til å kunne dekkes i denne
artikkelen. Ofte er dette en kombinasjon
av genetiske, psykologiske, sosiale, fysiolo-
giske og anatomiske faktorer (2).
Reduksjon av overvekt gjøres i mange
sammenhenger svært komplisert for å få
den enkelte til å delta på et eller flere
kurs som har til formål å redusere vekten
og øke velværet. Dette er kurs/kurer som
i stor grad er kostbare (i kurspenger og
diettpenger), tar mye tid og er gjerne
fundamentert i en eller annens persons
egen erfaring og kunnskap på området.

Formålet med artikkelen er å sette
fokus på treningsaspektet ved slanking,
noe vi mener er et forsømt tema i debat-
ten omkring hvordan overvektige kan
redusere vekten og opprettholde den.

Det er naturlig at i en slankeprosess
benyttes forandring i både kostholdet og
økt fysisk aktivitet som virkemidler. Det
har i den senere tid vært alt for stort
fokus på kostholdet, og fysisk aktivitet er
ofte bare blitt nevnt i bisetninger, og da
sjelden med konkrete forslag til hva som
bør gjøres. Forfatternes oppfatning er at
de rådene som gis om trening er altfor
generelle og av dårlig kvalitet. Som regel
anbefales det at man skal gå en halv time
per dag (med eller uten staver), sykle til
jobben, gå i trapper i stedet for å ta hei-
sen, svømme, e.l. (3). Det nevnes sjelden
hvilken intensitet aktiviteten skal ha eller
hvilken progresjon i programmet som er
mest effektiv. Problemet med denne
form for rådgiving er at den bare i
begrenset grad vil gi noen effekt på det
som er ønskelig, nemlig å gå ned i vekt.

Vektreduksjonen har både utseende-
messige og helsemessige aspekter.
Forfatterne ønsker å fokusere på de
helsemessige aspektene, hvor vektreduk-
sjon vil medføre reduksjon av risikofakto-
rer for hjerte- og karsykdommer, meta-
bolske sykdommer og muskel- og skje-
lettlidelser. Når det er sagt er det er ikke
nødvendigvis vekten, men i større grad
aktivitetsnivået og den fysiske kapasiteten
målt i oksygenopptak som er den avgjø-
rende faktoren for helse. Dette understre-
ker viktigheten av å gi konkrete råd om
hvordan den fysiske yteevnen kan økes.

Hos den totalt utrente vil enhver form
for aktivitet være av det gode, og vil ha
en helsefremmende effekt ved at energi-
forbruket øker. Fysisk aktivitet på lavt
intensitetsnivå har også positiv effekt på
metabolske faktorer, bevegelse i ledd vil
føles godt og gir økt sirkulasjon i musku-
latur (1). Men slik trening har ingen effekt
på fysiologiske forhold som vil gi vedva-
rende økt fysisk kapasitet. Økt fysisk kapa-
sitet har i flere studier vist en klar korrela-
sjon til reduksjon i risikofaktorer for hjer-
te- og karsykdommer (3). Et økt fysisk
aktivitetsnivå har også vist tilsvarende
reduksjon i risikofaktorer, men da først og
fremst hos helt utrente individer (4).

Hvordan aerob kapasitet skal økes kan

det være uenighet om, men felles for alle
teorier er at intensiteten må være høy og
aktiviteten må gjentas relativt ofte over
en relativt lang periode (5). For å vedli-
keholde kapasiteten er det enighet om at
intensiteten fortsatt må være høy, mens
frekvensen kan reduseres. Varigheten
derimot er livslang. Med en livslang tre-
ning kan det forventede forfallet i fysisk
kapasitet, som er vist i flere studier, mot-
virkes. Mye tyder på at forfallet er forår-
saket av reduksjon i fysisk aktivitet per se,
og ikke minst reduksjon av intensiteten i
aktiviteten. Frekvensen går også gjerne
ned, og forfallet starter etter vel en uke
med redusert aktivitet. Denne trenden
kan på hvilket som helst tidspunkt i livet
snus, og den fysiske kapasiteten kan helt
restitueres. Forutsetningen er at et tre-
ningsprogram følges med de tidligere
nevnte faktorer (6).

Forfatterne vil understreke at de er opp-
tatt av at det er den normale vekten som er
det ønskelige, det vil si slik WHO har defi-
nert normalvekt (KMI = kroppsmasssindeks
mellom 18,5 – 24,9). KMI som indikator på
overvekt er omdiskutert, men det er svært
enkelt og gir en pekepinn på mengde fett
hos en utrent person. Intensjonen er å foku-
sere mer på varig vektreduksjon (opprett-
holdelse av normalvekt) hos presumptivt
friske, men overvektige voksne personer.

Inntak og forbruk
Det har i alt for stor grad vært fokusert
på mat og hvordan redusere inntaket av
næringsstoffer som gir overvekt. Inntak av
næring og kontroll av dette er en av to
viktige faktorer for å få kontroll over hel-
seskadelig overvekt. Det er også det som
krever minst fysisk anstrengelse og som
er lettest å søke hjelp for. Problemet er
ofte at det har begrenset effekt hos
mange, og at effekten varer i kun kort tid.
Ofte legger de fleste på seg igjen, og da
gjerne mer enn før de slanket seg. Det
rapporteres at 90% av alle som reduse-
rer sin vekt går tilbake til utgangsvekten
etter fem år (7).

Det er av vesentlig betydning å holde
fokus på de enkle faktorer i denne
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sammenhengen, og det er to faktorer
som spiller rolle for overvekt hos friske;
inntak av næring og forbruk av energi.
Forbruk av energi består i hovedsak av to
faktorer ; basalmetabolisme og fysisk akti-
vitet. I de fleste tilfeller hvor overvektige
skal redusere vekt får de helt generelle
råd om å trene. I mange tilfeller er det
mangel på aktivitet som gir økt vekt med
økende alder. Mange hevder at de spiser
det samme og beveger seg like mye som
tidligere, men allikevel går opp i vekt.
Dette kan ha sin forklaring i at hvileme-
tabolismen synker med økende alder. En
må derfor enten redusere kaloriinntaket
eller øke forbruket. Hvis en har økt vek-
ten med 10 kg fra fyllte 30 år frem til 40
års alderen tilsvarer dette 1 kg i året. En
kilo i året betyr i underkant av 100 gram
i måneden. Dette er noe de færreste leg-
ger merke til utover størrelsen på klærne
eller at det blir tyngre å bevege seg ved
fysisk aktivitet.

Basalmetabolismen påvirkes av stør-
relsen på kroppen, så store mennesker
har et større forbruk av energi.
Størrelsen på hjertet er direkte relatert
til energiforbruk, likeså mengde muskel-
masse. Dette er de viktigste faktorene for
forbruk av energi. Hvis en person har en
stor basalmetabolisme har han i større
grad muligheter for å holde seg slank,
derfor har store personer de beste for-
utsetninger for å forbli normalvektige.
Basalmetabolismen kan påvirkes på flere
måter :

1)Kulde: hvis temperaturen senkes øker
metabolismen for å opprettholde ade-
kvat temperatur i kroppen. Derfor kan
opphold i lave temperaturer virke slan-
kende, men først når en begynner å
skjelve. Dette er såpass ubehagelig at
det neppe egner seg for økning av
metabolismen over tid.

2)Medisiner: tilførsel av thyroxin til per-
soner med sykelig lavt stoffskifte (enten
på grunn av lav produksjon eller for får
reseptorer) kan i mange tilfeller hjelpe
både på energiforbruket per se og på
evnen til å heve forbruket i form av økt
fysisk aktivitet. Det siste fordi man ofte
får økt mental energi som følge av
medisineringen.

3)Fysisk aktivitet: Under og etter fysisk
aktivitet økes basalmetabolismen, og
den øker med stigende intensitet.

Forbruket av energi i vanlig aktivitet er
estimert til å være ca 20-30% av den
totale metabolismen, men dette kan
justeres mye ved å øke eller senke akti-
vitetsnivået og intensiteten (8).

Utholdenhetstrening
Det er vel og bra med anbefalinger om
fysisk aktivitet, men hva er vitenskapelig
dokumentert? Det er flere nivåer av tre-
ning sett i forhold til en persons maksi-
male yteevne. Hos en inaktiv overvektig
person vil enhver form for fysiske
utskeielser være av det gode også for å
øke forbrenningen og dermed gå ned i
vekt såfremt ikke inntaket økes tilsva-
rende. På et høyere intensitetsnivå (60-
80% av maksimalt oksygenopptak) vil
man i større grad påvirke muskulatur, sir-
kulasjonssystem, endokrinologiske pro-
sesser og hormonelle faktorer. Effekten
på økt forbrenning vil i stor grad avhenge
av intensiteten, varigheten (på hver økt)
og frekvensen (hvor ofte). Hos den
utrente vil det på dette nivået også ha en
viss effekt på hjertets slagvolum. For å ha
maksimal effekt på hjertets slagvolum må
intensiteten økes opp i mot 90-95% av
maksimal hjertefrekvens (9). Dette fordi
hjertets fyllingsgrad øker mye på dette
intensitetsnivået. Her vil også varigheten
av økten spille en vesentlig rolle, samt at
treningen gjentas ofte nok i en opptre-
ningsfase. I en vedlikeholdsfase kan fre-
kvensen reduseres, men intensitet og
varighet av treningsøkten bør opprett-
holdes. Varighet i form av hvor lang tid
man trener (måneder eller år) er avgjø-
rende for resultatet. I en opptreningsfase
vil 2-3 måneder være påkrevet, mens
vedlikeholdsfasen er livsvarig.
Betydningen av intensitet er godt doku-
mentert i et treningsforsøk der unge
utrente menn trente i tre måneder på
ulik intensitet fra lav til høy.Alle gruppene
fikk en noenlunde identisk økning i mak-
simalt oksygenopptak, tilsvarende 15-
20%. For å oppnå denne framgangen
måtte lavintensitetsgruppen trene 2
timer per, dag fem dager i uken. Gruppen
som trente med høy intensitet derimot
oppnådde samme framgang med 15 min.
en dag i uken.Ved moderat aktivitet krev-
des 1 times trening 2-3 ganger pr uke for
å oppnå samme framgang som høyinten-
sitetsgruppen (4).

Det forbrukes ca 5 kcal ved forbren-
ning av 1 liter O2. Hvis man gjennom tre-
ning skaffer seg en større motor ved å

øke maksimalt oksygenopptak fra 2 liter
min-1 til for eksempel 4 liter min-1 vil man
doble evnen til kaloriforbrenning. Fra
grunnvitenskapelige data vet vi at karbo-
hydratets relative bidrag til stoffskiftet sti-
ger som en funksjon av relativ arbeidsin-
tensitet opp mot maksimalt oksygenopp-
tak hvor all aerob energifrigjøring stam-
mer fra karbohydrater. Kondisjonstrening
medfører en høyreforskyvning av relasjo-
nen ved at det forbrukes mer fett ved et
gitt arbeid. En person med en stor motor
kan altså forbrenne langt flere kalorier pr
tidsenhet og samtidig bruke fett som
hovedsubstrat i forbrenningen. Personer
med høy aerob kapasitet vil helt fra hvi-
lenivå ha høyere prosentvis fettforbren-
ning i tillegg til evnen til et høyere totalt
energiforbruk (8).

Det er fra gammelt av sagt at fettfor-
brenningen er størst på lav intensitet. Det
korrekte er at den relative andelen av
fett som substrat til energifrigjøringen er
størst på lav intensitet.Total mengde fett
øker med høyere intensitet inntil en visst
intensitetsnivå, til tross for at prosentvis
andel av energi i større grad kommer fra
forbrenning av karbohydrat. Det er der-
for ideelt både for hvor mye fett som for-
brennes og for stimulering av aerob
kapasitet at intensitetsnivået er høyt. I til-
legg vil høy intensitet påvirke forbren-
ningsmønstret i den etterfølgende resti-
tusjonsperiode. Hvis intensiteten har
vært høy og varigheten over en time vil
det neste døgn brukes til å gjenoppbyg-
ge glykogendepotene i musklene og man
vil i hovedsak forbrenne fett selv ved kar-
bohydrat rik kost siden karbohydratene
brukes i gjenoppbyggingen av depotene.
Det totale daglige energiforbruket er
derfor viktigere for fettapet enn det
dominerende substrat som brukes under
treningen (10).
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Figur 1. Det totale forbruket av fett kan være
mye større ved moderat intensitet enn ved lav
intensitet, men andelen kan være lavere ved mode-
rat intensitet.



Å gå i 4 kmt-1 på flatt underlag krever et
O2 forbruk på ca 1 liter min-1, for en per-
son på 70 kg, mens for en person på 100
kg vil det kreve 1,5 liter min-1 (8). En
overvektig utrent person vil dermed
kunne trene hard intervalltrening bare
ved å gå opp trapper eller en motbakke.
Belastningen på ledd vil ikke være så stor
siden fotisettet kommer høyere opp i
bakken for hvert steg. Den økte kropps-
massen vil føre til at det totale energifor-
bruket vil bli høyere enn for en lett per-
son som utfører samme arbeid.

For en overvektig person vil en reduk-
sjon av vekten være ensbetydende med
økt yteevne/bedret utholdenhet. Der-
imot vises det ofte til ulike treningsfor-
mer avhengig av om en skal slanke seg
eller om en skal øke sin yteevne. De som
skal slanke seg får ofte beskjed om lavere
intensitetsnivå, blant annet for å kunne
motivere de til å være fysisk aktive.
Mange er uvant med å anstrenge seg, og
mangel på aktivitet kan være en av grun-
nene til at de er overvektige. Det er hev-
det at slankeeffekten og helse–frem-
mende faktorer kan erverves like godt
og bedre på lav intensitet som på høy
intensitet (5). For en person som går fra
å være totalt inaktiv til å bevege seg litt,
vil nok dette også ha en slankende effekt.
Samtidig vil en få beveget leddene, øke
blodgjennomstrømmingen i arbeidende
muskulatur og en kan få en god opple-
velse av å bevege seg. I tillegg vil en kunne
få en metabolsk effekt som blant annet
kan virke forebyggende på diabetes 2 (1).
Men bortsett fra at vektreduksjon i seg
selv vil øke yteevnen, vil ikke trening på
lavt intensitetsnivå gi uttalt bedring av
yteevnen. En økning til moderat inten-
sitet derimot vil virke mer positivt, både
på metabolske faktorer og på vektreduk-
sjon i form av økt forbrenning både
under og etter aktiviteten. En ytterligere
økning til høy intensitet vil medføre både
økt metabolsk effekt, økt slankende effekt
(høyere forbrenning av fett og karbohy-
drater under aktivitet, samt økt fettfor-
brenning i lengre tid etter avslutning av
aktiviteten) og ikke minst gi en positiv
effekt på sirkulasjonssystemet i form av
økt yteevne. Denne økte yteevnen er
etter vår mening avgjørende for både å
gå ned i vekt og ikke minst for å opprett-
holde vekten.

Det bør presiseres at menn over 40 år
og kvinner over 50 år som ikke har trent
på mange år bør gjennomgå en arbeids-

belastningstest med EKG før de setter i
gang med hard trening.

Styrketrening
En forutsetning for å bedrive fysisk akti-
vitet er at muskelstyrken er adekvat i for-
hold til aktiviteten. Ofte er utrente for
svake muskulært til å gjennomføre akti-
viteter som kreves for å bli slankere uten
at de må arbeide opp i mot sin maksi-
male kraft. Dette kan vanskelig opprett-
holdes over den tiden som er ønsket for
utholdenhetstreningen skal ha effekt, og
det kan i enkelte tilfeller være at det er
for tungt å gå over lengre distanser.
Styrketrening er derfor ofte påkrevet for
at overvektige personer skal kunne opp-
rettholde et ønsket intensitetsnivå på
utholdenhetstreningen. I tillegg vil en for-
skyving av kroppssammensetningen (uav-
hengig av vekten per se) mot mer mus-
kler, være av det gode med hensyn til økt
forbrenning. Muskler forbrenner mer
energi enn fett, og vil også gjøre dette i
hvile. Dermed kan basalmetabolismen
øke og være med på å opprettholde
ønsket vekt. Det er først og fremst mus-
kler i beina som øker avgjørende for
mulighetene for fysisk aktivitet og for
økning av mengde muskelmasse. Det er
derfor anbefalt at beina trenes først i en
treningsøkt, med nær maksimal belastning.

Treningsprinsipper for styrketrening
Bruk store muskelgrupper – kun beina er
store nok. Før du går i gang bør riktig løf-
teteknikk læres. En grunntreningsperiode
på 8-12 uker med 50-85% av maksimal
styrke kan være lurt for å unngå skader,
særlig i overgang sene – knokkel, før en
går i gang med treningen som virkelig har
effekt på maksimal styrkeutvikling. Varm
opp med lette vekter med hver av
øvelsene du skal kjøre maksimale løft.
Legg på så mye vekter at du bare klarer
5 repetisjoner. Utfør 3 sett av disse
øvelsene med kun 1 minutts pause (11).

Treningsprinsipper for 
utholdenhetstrening
I løpet av en uke bør minst to løpetu-
rer/sykkelturer/skiturer/gåturer/padletu-
rer/roturer og lignende bør inneholde
minst 4 intervaller med en intensitet opp
mot 90-95% av maksimal hjertefrekvens.
Bruk av staver i forbindelse med fysisk
aktivitet kan ved aktiv bruk øke O2 for-
bruket med rundt 0,5 liter min-1. Det
økte oksygenforbruket vil imidlertid føre

til stigning i blodets melkesyrenivå selv om
det økte oksygenforbruket skyldes mus-
kelarbeid i overkroppen. Det er altså van-
skelig å ta ut ekstra energiforbruk ved å
koble til armbruk. En viss styrkeeffekt kan
man nok oppnå. Minuttvolumet blir den
begrensende faktor hvis man ligger rundt
anaerob terskelsone i arbeidsintensitet i
beinarbeid når armbruk kobles på (4).

Treningsprogram for 
opptreningsfasen
Innsatsen skal alltid være 90-95% av mak-
simal yteevne. Dette gjelder opptrenings-
fasen som varer 2-3 måneder.

Mandag Intervalltrening 45 min inkl.
oppvarming 10 min og nedjog-
ging 5 min

Tirsdag Styrketrening 30 min (først
beina så resten av kroppen)

Onsdag Intervalltrening 45 min inkl.
oppvarming 10 min og nedjog-
ging 5 min 

Torsdag Styrketrening 30 min (først
beina så resten av kroppen)

Fredag Intervalltrening 45 min inkl.
oppvarming 10 min og nedjog-
ging 5 min 

Lørdag Hvile
Søndag Rolig langtur (65-80% av maks

HF) (løpe/gå/sykle/padle/ro/ski-
tur) minimum 60 min

Dette tilsvarer per uke:
48 min løp (e.l.) med høy intensitet
ca 20 min med aktiv hvile
45 min med oppvarming/nedjogging
60 min med løp/langtur (e.l.) med lavere
moderat intensitet
60 min styrketrening
Totalt: 3,6 timer trening i løpet av en
hel uke.

Vedlikeholdsfase
Mandag Styrketrening på beina (evt.

resten av kroppen) 10-15 min.
Tirsdag Intervalltrening 40 min inkl.

oppvarming 5 min og nedjog-
ging 5 min

Onsdag Hvile
Torsdag Styrketrening på beina (evt.

resten av kroppen) 10-15 min.
Fredag Hvile
Lørdag Intervalltrening 40 min inkl.

oppvarming 5 min og nedjog-
ging 5 min

Søndag Langtur (løpe/gå/sykle/padle/
ro/skitur) minimum 60 min
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Dette tilsvarer per uke:
32 min løp (e.l.) med høy intensitet
ca 15 min med aktiv hvile
20 min med oppvarming/nedjogging
ca 30 min med styrketrening
60 min med rolig tur (løp e.l.)
Totalt: 2,6 timer trening i løpet av en
hel uke.

Dette er fra forfatternes side et forslag til
et treningsprogram. I mange tilfeller vil
det være nok å gå (sykle/padle/ro) i ste-
det for å løpe, enten i oppoverbakker
eller på flat mark. Det kan være at en i
starten kan gå noe ned i tid (2-3 minut-
ters intervaller), men det viktigste er at
intensiteten opprettholdes. Dette vil
være den mest effektive måten å påvirke
hjertets pumpeevne på. Det kan være
hensiktsmessig i en startfase å ha flere
lange turer med lavere intensitet, men
det vil ikke ha samme effekt på den sen-
trale aerobe kapasiteten, men vil ha posi-
tiv effekt på det perifere sirkulasjonssy-
stemet og metabolske egenskaper i mus-
kulaturen.

Hvorfor er ikke hard trening
benyttet som slankekur?
Svaret på det kan være enkelt – det er
for slitsomt. De fleste som har gått opp i
vekt har ikke tid, lyst eller ønske om å
slite ofte og hardt nok til at det vil ha god
effekt på hjertets pumpeevne. Dermed
henfaller de ofte til sporadiske gåturer/
løpeturer/sykkelturer som har lavinten-
sitet og ikke gjentas ofte nok, bare for å
bøte på en dårlig samvittighet. Med
økende vekt vil ubehaget ved hard tre-
ning føles verre da en ikke er vant til det.
Det er derfor mange ikke klarer å
gjennomføre lengre treningsperioder
fordi ubehaget i starten av en trenings-
periode er for tung å bære. I tillegg kan
manglende kunnskap av betydningen av å
ha en ”stor motor” og hvordan trene for
å få det være en faktor til at metoden er
lite i bruk.

Et annet tankekors er at mange som
lager kurer for folk som vil slanke seg tar
seg godt betalt for sine råd, kurer, opp-
skrifter og kurs. Det kan være at en tre-
ning i seg selv ikke vil gi samme avkast-
ning hva gjelder penger. Dessverre vil
dette kunne påvirke hva man sier til kli-
entene. Forfatterne mener at mange som
vil slanke seg i større grad kan gjøre dette
i form av trening, sammen med enkle råd
omkring kosthold, noe som vil koste

vesentlig mindre enn mange dietter. I
hovedsak består enhver slankekur av
mindre energiinntak og økt forbruk. Det
betyr for inntaket at en kan spise samme
mengde mat, men at maten inneholder
færre kalorier eller at en spiser samme
type mat, men i mindre mengder. Med
hensyn til forbruk gjelder samme prin-
sipp: høy intensitet over kort tid eller lav
intensitet over lang tid. Forskjellen er at
hvis intensiteten er høy vil yteevnen øke.
Forbruket vil stige på lavere relativ inten-
sitet hvis den aerobe kapasiteten er høy
sammenlignet med lav aerob kapasitet,
som forklart tidligere.

Ofte går rådene for fysisk aktivitet ut
på at man skal finne noe en trives med.
Dette er en forutsetning for at en som
slanker seg skal klare å opprettholde akti-
viteten over flere år. Men like ofte er
rådene at det skal være morsomt og
gjerne med musikk til. Forfatterne våger
den påstanden at hard trening ikke er så
morsomt, og hvis intensiteten er høy nok
er musikk til liten hjelp. For å sette det på
spissen er heller ikke overvekt og hva det
kan føre med seg på ingen måte mor-
somt.Tvert i mot er det svært ubehage-
lig og i sin ytterste konsekvens livstru-
ende. Dette bør være en motivasjonsfak-
tor i seg selv, selv om slik hard trening
krever både høy motivasjon og konsen-
trasjon.

De fleste som klarer å opprettholde
sin vekt over flere år, til tross for redusert
hvilemetabolisme med økende alder, er
enten svært nøye med hva de spiser eller
har høy fysisk aktivitet. De som spiser hva
de vil og allikevel klarer å holde vekten er
ofte mennesker som daglig trener. Ofte
trener de det samme hver gang med
svært lite variasjon i hva de foretar seg.
De enten løper, sykler, går på ski eller
padler, men gjør sjelden flere andre
øvelser som mange oppfatter som mer
morsomt. Det er de som gjør det samme
hele tiden som klarer å holde forbren-
ningen oppe. De samme personene er
også innstilt på at det over kortere peri-
oder er et slit å trene. De finner allikevel
en tilfredsstillelse ved slitet og opprett-
holder den samme aktiviteten gjennom
flere årtier.

Et par tips
Gjør det enkelt – ikke tenk på når du spi-
ser, hvordan du spiser, hva du spiser
(innenfor visse grenser) og ikke tenk på
at du har lav forbrenning (øk den!).

Beklager, men de som har lavere forbren-
ningen enn det som er normalt (f.eks.
ved hypothyreiodose) har et større
arbeid å gjøre enn de som har normale
verdier av thyroxin – men prinsippet er
det samme - øk forbrenningen. Kvinner
må trene muskelstyrke oftere for å øke
og opprettholde muskelmassen sammen-
lignet med menn på grunn av lavere tes-
tosteronnivå.

Oppsummering
For å kunne gå ned i vekt kreves ofte
både en omlegging av kosthold og økt
fysisk aktivitetsnivå. Når det gjelder kost-
holdet finnes det hyllemeter med littera-
tur som angir til minste detalj hvordan
man skal forholde seg. I forhold til fysisk
aktivitet er ofte henvisningene generelle
og mangelfulle. Det fokuseres ikke på at
økt aerob kapasitet gir økt evne til kalo-
riforbrenning både under og etter akti-
vitet. Når man har fått et visst grunnlag
økes aerob kapasitet hurtigst og mest
effektivt ved hard trening. Intensiteten
bør ligge fra 90-95% av maksimal hjerte-
frekvens, og for å kunne gjennomføre slik
trening over lang nok tid må den foregå
etter intervallprinsippet. Årsaken til at
denne type trening ikke er utbredt skyl-
des at den krever høy motivasjon, opple-
ves ubehagelig og manglende kunnskap
om effekten.

Overvekt er svært ofte et resultat av
for lavt aktivitetsnivå noe som også med-
fører liten muskelstyrke. Ofte er utrente
for svake muskulært til å gjennomføre
aktiviteter som kreves for å bli slankere
uten at de må arbeide opp i mot sin
maksimale kraft. Styrketrening er derfor
ofte påkrevet for å kunne opprettholde
optimalt intensitetsnivå under utholden-
hetstreningen. Jo hardere man trener, jo
mindre tid trenger man å bruke til tre-
ning for å oppnå effekt av treningen.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no
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Dopinglisten, som beskriver hvilke stoffer og metoder som er
forbudt å bruke både i og utenfor idrettskonkurranser, oppda-
teres normalt årlig. Den internasjonale anti-dopingorganisasjo-
nen World Anti-Doping Agency har nylig presentert revidert
utgave av dopinglisten for 2005, som gjelder fra 1.1. 2005 (1).
Den nye listen med forklaringer, samt et sammendrag av
endringene, er lagt ut på nettsidene til Antidoping Norge
(www.antidoping.no). Her finnes også en alfabetisk liste over alle
legemidler som er til salgs i Norge. En del endringer vil få konse-
kvenser for utøvere som bruker legemidler med stoffer på
dopinglisten, og som søker om medisinsk fritak fra dopinglisten.

Aktuelle endringer
Legemidler som inneholder glukokortikoider til dermatologisk
bruk er nå tillatt (S9-gruppen). I dopinglisten for 2004 ble det
krevd et forenklet fritak (2), noe som altså ikke gjelder lenger.

I dopinglisten for 2004 var beta-2-agonister for inhalasjon kun
forbudt i konkurranse (2). Alle beta-2-agonister (formoterol,
salbutamol, salmeterol og terbutalin) blir nå forbudt både i og
utenfor konkurranse (S3-gruppen). Utøvere som deltar i inter-
nasjonale konkurranser må dermed fremlegge dokumentasjon
(forenklet fritak) umiddelbart etter at diagnose og medisinering
er fastsatt. For utøvere som kun deltar i nasjonale konkurranser
innebærer dette i praksis ingen endring; her skal dokumentasjon
innleveres i etterkant av en positiv prøve.
Luteiniserende hormon (LH) og humant choriongonadotropin
(HCG) (S2-gruppen) samt alle antiøstrogene stoffer (S4-grup-
pen) er nå forbudt både hos kvinner og menn både i og uten-
for konkurranse.Tidligere gjaldt forbudet kun menn (2). Det er
vist at disse stoffene kan øke androgennivåene også hos kvinner
og kan således tenkes å være prestasjonsforbedrende hos
kvinner. Blant antiøstrogene stoffer er dette spesielt vist for aro-
matasehemmerne, men hele gruppen er altså nå forbudt for
begge kjønn. Ordinært fritak må derfor søkes ved bruk av slike
legemidler for både kvinner og menn.

Nye stoffer på dopinglisten er 5-alfareduktasehemmere
(blant annet finasterid og dutasterid) (S5-gruppen), som nå er
forbudt både i og utenfor konkurranse. Disse stoffene er vist å
kunne maskere bruk av androgene anabole steroider.Ved bruk
av disse stoffene må det nå søkes om ordinært fritak som må
godkjennes før de kan benyttes. Det smertestillende stoffet fen-
tanyl og dets derivater er lagt til gruppen narkotiske stoffer (S7-
gruppen), som nå omfatter 11 substanser. Dette innebærer at
ordinært fritak må søkes ved bruk av legemidler inneholdende

fentanyl. Dessuten er bruk av adrenalin klargjort noe mer detal-
jert. Adrenalin assosiert med lokalanestetika eller ved lokal
administrering (for eksempel nasalt eller oftalmologisk) er ikke
forbudt. En slik oppklarende tekst har vært etterlyst av flere.

Det er verdt å merke seg at intravenøs infusjon som admi-
nistrasjonsmetode heretter vil bli ansett som manipulasjon og
være forbudt, med mindre legitim akutt medisinsk behandling er
nødvendig. Grenseverdier for bruk av alkohol i enkelte idretter
er også endret. Det anbefales å sjekke hva som gjelder for den
enkelte idretten. Rapporteringsgrenser og regelverket for utø-
vere med positiv dopingprøve med T-E-ratio (forholdet mellom
konsentrasjon av testosteron og epitestosteron) er justert.
Detaljer om dette finnes på www.antidoping.no

Fritak fra dopinglisten
I henhold til dopingbestemmelsene skal enhver utøver som er
medlem av et lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske
komité (NIF) normalt ikke benytte midler og metoder som står
på dopinglisten. Samtidig skal utøvere få drive idrett selv om de
blir syke og må bruke legemidler som inneholder stoffer som er
forbudt i henhold til dopinglisten.
Antidopingarbeidet skal bidra til at idrettskonkurranser
gjennomføres på en rettferdig måte ved at utøvere ikke kon-
kurrerer mot hverandre med stoffer i kroppen som er ulovlige
i henhold til dopinglisten, såfremt dette ikke er begrunnet og

Dopinglisten og fritak på medisinsk grunnlag
AV ANNE CAPPELEN OG PER WIIK JOHANSEN

STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

Tidligere publisert i Tidsskrift for den Norske Lægeforening nr. 2 2005.

Det er alltid idrettsutøvers ansvar hva han/hun inntar av ulike stoffer/legemidler. Men også
legene har et ansvar: Leger må ikke forskrive legemidler som står på dopinglisten til idretts-
utøvere med mindre dette er legitimert i et medisinsk fritak. Leger må derfor kjenne til og 
etterleve regelverket på dette området.
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godkjent i et medisinsk fritak. Det er derfor vesentlig at utøver
har søkt om ordinært fritak slik at bruk av eventuelle legemid-
ler inneholdende forbudte stoffer er godkjent før utøveren kon-
kurrerer. Samtidig vil det for en stor gruppe utøvere på
mosjonsnivå være meningsløst å belaste legestanden med en
mengde legeerklæringer som i praksis sjelden ville benyttes.

Antidoping Norge har derfor utarbeidet fritaksordninger slik
at utøvere på medisinsk grunnlag kan bruke midler som inne-
holder stoffer på dopinglisten i forbindelse med medisinsk
behandling (3). Fritaksordningen er basert på et internasjonalt
regelverk som i utgangspunktet skal gjelde alle utøvere, men
som først og fremst er rettet mot utøvere som konkurrerer på
internasjonalt nivå (4). Det har derfor vært behov for en viss til-
lemping av regelverket for utøvere som konkurrerer på nasjo-
nalt nivå og for breddeidretten, slik at hensikten med regelver-
ket ivaretas, samtidig som verken utøvere eller legestanden blir
unødvendig belastet.

I tillegg til topputøvere som deltar i konkurranser på interna-
sjonalt nivå, omfatter organisert idrett på nasjonalt nivå en uens-
artet gruppe idrettsfolk. Her finnes alt fra utøvere som deltar i
norgesmesterskap, kretsmesterskap og klubbmesterskap, via
merkejegere i Birkebeiner'n til bedriftsidrett, barneidrett og
mosjonister. Utøvere er derfor kategorisert i tre grupper i for-
hold til fritak fra dopinglisten på medisinsk grunnlag. Den første
gruppen omfatter utøvere som deltar i internasjonalt arranger-
te konkurranser, den andre gruppen utøvere som deltar i nasjo-
nalt arrangerte konkurranser og den tredje gruppen barn
under 13 år, utøvere som kun deltar i bedriftsidrett og mosjo-
nister som ikke konkurrerer.

Det finnes to typer fritak, forenklet fritak og ordinært fritak.
Forenklet fritak gjelder kun for bruk av beta-2-agonistene for-
moterol, salbutamol, salmeterol og terbutalin når disse gis som
inhalasjon, samt for legemidler som inneholder glukokortikoider
til lokal bruk (inhalasjon, subkutan injeksjon mot sener/muskel-
fester, injeksjon i ledd etc). Et forenklet fritak krever ingen søk-
nadsprosess, men kun en dokumentert informasjon fra utøvers
lege. For ordinært fritak er det satt krav til søknad, saksbehand-
ling og frister. For legemidler med glukokortikoider som gis
oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, må det søkes om
ordinært fritak.

Utøvere i internasjonale konkurranser
Utøvere som skal delta i internasjonalt arrangerte konkurranser,
må undersøke med sitt internasjonale særforbund om detaljer i
regelverket, hvilke skjemaer som skal benyttes og hvor utfylte
skjemaer skal sendes. Dette gjelder både for forenklet og ordi-
nært fritak.

Utøvere i nasjonale konkurranser
Ved forenklet fritak for utøvere som skal delta i nasjonalt arran-
gerte konkurranser, er det ikke nødvendig å fylle ut fritaksskje-
ma før Antidoping Norge ber utøver om å sende dette inn, nor-
malt etter en eventuelt positiv dopingprøve. Skjema for forenk-
let fritak finnes på www.antidoping.no, fylles ut av legen, signe-
res av både legen og utøver og sendes til Antidoping Norge. Et
forenkelt fritak kan vurderes i etterkant av medisinsk fagkomité
og fritaket kan inndras dersom vilkårene ikke er oppfylt.

Ved søknad om ordinært fritak for utøver som skal delta i
nasjonalt arrangerte konkurranser, må utøver søke om fritak

umiddelbart etter at diagnose er fastsatt dersom medisinering-
en inneholder stoffer som er forbudt i henhold til dopinglisten.
I akutte tilfeller må det søkes om fritak i etterkant av medisine-
ringen. Skjema for ordinært fritak finnes på www.antidoping.no,
skal fylles ut av legen, signeres både av lege og utøver og sen-
des til Antidoping Norge. Eventuelle resultater fra tester og
undersøkelser som bekrefter/underbygger diagnosen, i den grad
dette er relevant, vedlegges søknaden.Ved innvilget fritak utste-
des et sertifikat hvor både fritaket og gyldighetsperioden frem-
kommer. Avgjørelser om fritak kan påklages.

Barn og mosjonister
For barn under 13 år, utøvere som kun deltar i bedriftsidrett og
mosjonister som ikke konkurrerer, skal skjema for både forenk-
let og ordinært fritak kun fylles ut og sendes inn dersom
Antidoping Norge ber om dette, normalt etter en eventuelt
positiv dopingprøve. Barn under 13 år som har fått dispensasjon
fra barneidrettsbestemmelsene, skal følge ordinært regelverk
som over.

Konsekvenser av manglende fritakssøknad
Flere utøvere, leger og foresatte har uttrykt bekymring for hva
som skjer dersom en utøver som deltar i konkurranser på lokalt
nivå, og som ikke har søkt om ordinært fritak, avlegger positiv
prøve når det gjelder et stoff som står på dopinglisten. Når det
foreligger en positiv prøve, er Antidoping Norge pålagt å under-
søke om det foreligger grunnlag for medisinsk fritak fra doping-
listen. Dersom en utøver, gjennom sin lege, kan dokumentere at
det foreligger grunnlag for fritak, vil utøver bes om å søke om
ordinært fritak. Dersom fritaket innvilges, vil saken høyst sann-
synlig henlegges.

Det er verdt å merke seg at lovene for Norges Idrettsforbund
og Olympiske komité fastslår at manglende kjennskap til
dopingbestemmelsene, etter at disse er gjort kjent, ikke er straf-
febefriende eller straffenedsettende. Det betyr at dersom frita-
ket ikke innvilges, vil en positiv prøve anses som et potensielt
brudd på dopingbestemmelsene.

Allergiplager
Flere har uttrykt bekymring i forhold til allergimedisiner som
inneholder glukokortikoider, spesielt der hvor allergiplagen blir
så sterk at legemidler som innholder glukokortikoider må admi-
nistreres systemisk (intravenøst, intramuskulært, oralt eller rek-
talt). Antidoping Norge anbefaler i slike tilfeller utøver å søke
om fritak i god tid før våren kommer, dersom det er sannsynlig
at allergien kan bli så plagsom at inhalasjonspreparater eller
standardbehandling med antihistaminer ikke er tilstrekkelig.

Referanser
1.World Anti-Doping Agency. Prohibited list 2004.
www.wada-ama.org/docs/web/standards_harmonization/code/
list_standard_2004.pdf (17.11.2004).
2.World Anti-Doping Agency. Prohibited list 2005.
www.wada-ama.org/docs/web/research_science/prohibited
substances/2005%20list/list_2005 pdf (17.11.2004).
3. Stiftelsen Antidoping Norge. Regler om medisinsk fritak fra
dopinglista. www.antidoping.no/t2.asp?p=49111 (30.11.2004).
4. World Anti-Doping Agency. World anti-doping code 2004.
www.wada-ama.org (30.11.2004).
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De siste ni årene har antallet dopingprøver steget jevnt og
trutt fra drøye 2000 i 1996 til 3092 i fjor. 2004 er det før-
ste hele driftsåret til ADN, som overtok ansvaret for
dopingtestingen fra Norges Idrettsforbund og Olympiske
komité 1. juli 2003.

Ski er den idretten der vi har testet mest med 312 prø-
ver, tett fulgt av fotball med 300 prøver. Deretter har vi fri-
idrett (262), kampidretter (209) og styrkeløft (192).

Den største økningen i antall prøver finner vi i de min-
ste idrettene i kategorien ”andre” der antall prøver økte
fra 377 i 2003 til 497 i 2004. – Dopingkontroller i små
idretter krever at vi har stort fokus på dette arbeidet, og
setter oss klare mål.Vi er godt fornøyd med denne økning-
en, sier Solheim.

Norge har alltid tatt en god del dopingkontroller på
oppdrag fra WADA og internasjonale særforbund. Dette
er stort sett kontroller av utenlandske utøvere.

Arbeidet innen informasjon og forebygging økte også i
2004. Antall foredrag og stands er mer enn doblet i for-
hold til 2003. ADN har holdt 162 foredrag for ledere, tre-
nere og utøvere og hatt 29 stands på idrettsarrangement.
Besøk på våre nettsider www.antidoping.no har også hatt
en jevn økning og i desember hadde vi gjennomsnittelig
500 besøk per dag.

Ny rekord i antall dopingprøver
Aldri før har norske idrettsutøvere blitt testet så mye. I 2004 tok Antidoping Norge (ADN) 3092
dopingprøver av norske idrettsutøvere, 158 flere enn året før. –Vi er svært godt fornøyd med
fjorårets testing. En stor del av økningen skyldes at vi har tatt flere prøver i de minste idrettene,
sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.

Antall prøver fordelt på idrettsgrener
fra 2002 til 2004

2002 2003 2004
Basketball 78 100 91
Bokse 68 57 72
Bryte 52 47 37
Sykkel 163 149 134
Fotball 240 305 300
Friidrett 291 241 262
Håndball 169 138 163
Ishockey 162 200 173
Kampidretter 148 186 209
Padle 69 53 115
Ro 41 89 82
Ski 344 387 312
Skiskytter 121 144 127
Skøyte 85 53 109
Styrkeløft 154 151 192
Svømme 121 175 141
Vektløfting 62 82 76
Andre 307 377 497

Kilde: www.antidoping.no
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– Det har vært en fantastisk interesse fra hele verden for denne første ver-
denskongressen om forebygging av idrettsskader, forteller professor Roald
Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning. Roald er leder for fagkomiteen, og
har vært ansvarlig for å sette sammen det beste fra mange utmerkede for-
slag til symposier og temaer.

– Alle så nær som én forespurte forelesere har takket ja, de aller beste på
sine områder. Mer enn 75 ledende eksperter kommer til Oslo i juni, og vil
dele sine erfaringer med skadeforbygging for et internasjonalt publikum
bestående av trenere, fysioterapeuter, leger og forskere, fortsetter Roald.

– Abstractene viser også hvor stor interesse det er. Nye data fra om lag
150 forskningsprosjekter fra mer enn 30 land vil bli presentert, og det vil
være et 30-talls verksteder hvor man bl.a. kan lære konkrete skadeforebyg-
gende treningsprogram, understreker Roald. For øvrig arrangeres det en
egen pre-kongress for idrettsfysioterapeuter dagen før kongressen, den 22.
juni (se side 32 for mer informasjon).

– Vi vil svært gjerne at det norske idrettsmedisinske miljøet skal få maksi-
malt utbytte av kongressen, og håper på god deltakelse fra idrettsleger og
idrettsfysioterapeuter, samt andre med interesse for forebyggende idretts-
medisin, påpeker Roald.

Kongressen vil dekke risikofaktorer og skademekanismer for idrettsskader, og
metoder for skadeforebygging. – Kongressen vil se på temaet med ulike per-
spektiver – medisin, psykologi, idrettsfag, biomekanikk, psykologi, m.m. sier
Roald. Paneldebatter vil summere opp symposier på viktige temaområder.

Program
Fagkomiteen består av en anerkjent gruppe forskere og klinikere fra hele ver-
den. Komiteen står ansvarlig for å utarbeide det endelige programmet, som
vil inneholde:
- Oversiktsforedrag av kjente klinikere og forskere om sentrale temaer knyt-
tet til forebygging av idrettsskader.
- Symposier med inviterte forelesere og foredrag om forebygging av spesi-
fikke skadetyper, bl.a. ankelskader, leddbåndskader i kneet (inkludert fremre
korsbånd), hode og nakkeskader, hamstringstrekk, og lyskeskader. Disse sym-
posiene vil omhandle:
- Risikofaktorer, skademekanismer og metoder for forebygging.
- Oversiktsforelesninger om metodespørsmål i skadeforebyggende forskning:
Studiedesign, skaderegistreringsmetoder, gjennomføring av intervensjonsfor-
søk, statistiske metoder, etc.
- Symposier med inviterte forelesere og foredrag om forebygging av skader
i spesifikke idretter, bl.a. fotball, håndball, basketball, ishockey, racketidretter,
alpint og snowboard, volleyball. Disse symposiene vil omhandle:
- Skademønster og skademekanismer
Metoder for forebygging vil også bli presentert gjennom frie foredrag og postere.

Snart fulltegnet
– Men skal du komme med på kongressen så gjør vi oppmerksom på at det
haster med å melde seg på. Det maksimale deltakerantallet er satt til 500, og
det nærmer nå seg raskt fulltegnet, forteller Fredrik Bendiksen, som er presi-
dent og leder av organisasjonskomiteen. Han påpeker videre at deltagerbe-
grensningen er uavhengig av om en trenger hotellrom eller ikke.

For informasjon og påmelding, gå til: www.ostrc.no/congress2005

Verdenskongress om forebygging
av idrettsskader snart fulltegnet!
Om tre måneder arrangerer Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole verdens
første fagkongress om forebygging av idrettsskader noensinne.“The First World Congress on
Sports Injury Prevention” vil finne sted 23.-25. juni 2005 på Holmenkollen Park Hotell.
Kongressen har et maksimalt deltakerantall på 500, og nærmer seg raskt fulltegnet.

Fagkomité
• Roald Bahr, MD PhD, Professor & Chair, Oslo Sports Trauma 

Research Center, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo,
Norway (president)

• Karl Peter Benedetto, MD PhD, Professor, Department of 
Trauma Surgery & Sports Medicine, Akademisches 
Lehrkrankenhaus Feldkirch, Feldkirch, Austria; President, European
Society of Sports traumatology Knee surgery and Arthroscopy

• John A. Bergfeld, MD, Director, Cleveland Clinic Sports Health,
Cleveland, Ohio; 1st Vice President, International Society of 
Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine 
(ISAKOS)

• Bruce Beynnon, PhD, Professor, Department of Orthopaedic 
Surgery, University of Vermont, Burlington,Vermont

• Jiri Dvorak, MD, Professor of Neurology, Schulthess Clinic Zurich,
Switzerland, Chairman, FIFA Medical Assessment and Research 
Center (F-MARC); Deputy Editor, Spine

• Lars Engebretsen, MD PhD, Professor & Co-Chair, Oslo Sports 
Trauma Research Center ; Chair, Orthopeadic Center, Ullevål 
University Hospital, Oslo, Norway

• Jo Hannafin, MD PhD,Associate Attending Surgeon and Director 
of Orthopaedic Research, Hospital for Special Surgery,Associate 
Professor of Orthopaedic Surgery, Cornell University Medical 
College, New York, USA; Chair, Research Committee, American 
Orthopaedic Society for Sports Medicine

• Jon Karlsson MD PhD, Professor, Göteborg University; Head,
Orthopaedic Research Department, Sahlgrenska Academy,
Göteborg, Sweden

• Michael Kjær, MD PhD, Professor & Head, Sports Medicine 
Research Center, University of Copenhagen, Bispebjerg Hospital,
Copenhagen, Denmark; Editor-In-Chief, Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports

• Gijs Langevoort, MD, Orthopaedic & Sports Medicine,
LanConMedics , Zwolle, Netherlands; President, Medical 
Commission, International Handball Federation 

• Paul McCrory, MD PhD, Director, Head Injury Service, Box Hill 
Hospital, Melbourne, Australia; President, Australian College of 
Sport Physicians; Editor-In-Chief, British Journal of Sports Medicine

• Willem Meeuwisse, MD PhD, Professor, University of Calgary,
Sport Medicine Centre, Calgary, Canada; Editor-In-Chief, Clinical 
Journal of Sport Medicine

Organisajonskomitè
- Fredrik S Bendiksen (president)
- Gerhard Heiberg (ærespresident)
- Sverre Mæhlum
- Hilmar Auran
- Kari Authen Moe
- Randi Dybevold
- Tone Øritsland
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Odd-Egil Olsen er født 18. juni 1968 og oppvokst i
Kvalsund/Hammerfest. Han er utdannet fysioterapeut, spesialist
i rehabilitering med fordypning i ortopedisk fysioterapi. Han har
jobbet som fagledende fysioterapeut ved ortopedisk og medi-
sinsk avdeling på sykehus. Han har vært aktiv langrennsløper
under nasjonalt nivå, og har også drevet med orientering og
løping.

Odd-Egil Olsen startet sin stipendiatperiode ved Senter for
idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole i januar 2001.
Professor dr. med. Roald Bahr ved Norges idrettshøgskole har
vært hans hovedveileder og professor dr. med. Lars Engebretsen
biveileder. Bedømmelseskomiteen består av professor dr. med.
Ejnar Eriksson (førsteopponent), Stockholm, professor dr. philos.
Inger Holm (andreopponent), Rikshospitalet og professor dr.
med. Arne T. Høstmark (leder), Norges idrettshøgskole.

Avhandlingen omfatter fire studier der formålet var å under-
søke om det er sammenheng mellom gulvdekke (friksjon) og
risikoen for fremre korsbåndskader i håndball, beskrive skade-
mekanismer for fremre korsbåndskader og skadeforekomsten i
juniorhåndball, for så å utvikle og prøve ut et treningsprogram
med øvelser for å forebygge kne- og ankelskader på juniornivå.

Underlag og skademekanismer
Undersøkelsene viser at forekomsten av fremre korsbåndskader
blant kvinner er 2-3 ganger høyere på kunstdekker enn på parkett-
dekker, mens ingen slik sammenheng ble funnet for menn. Fremre
korsbånd ryker hovedsakelig i en finte (60%) eller landingssituasjon
(20%) ved at spillerne får en valgus kollaps på nesten strakt kne
kombinert med ut- eller innadrotasjon av leggen, uten at dette er
direkte forårsaket av kontakt med en annen spiller.

Skader og forebygging i juniorhåndball
Undersøkelsen viser videre at skadeforekomsten i juniorhåndball
er like høy som i seniorhåndball, og at kne- og ankelskader utgjør
om lag halvparten av de akutte skadene. Skader skjer hyppigst i
angrep hos bak- eller vingspillere i finter, landinger eller vending-
er. I den forebyggende randomiserte kontrollerte studien blant
1837 gutte- og jentespillere gjennomførte halvparten av spiller-
ne et 15-20 min program med håndballrelevante øvelser med
vekt på teknikk, styrke og balanse som del av oppvarmingen.
Resultatene viser at et strukturert oppvarmingsprogram kan hal-
vere antall akutte kne- eller ankelskader, og at alvorlige skader
kan reduseres ytterligere. Forebyggende trening bør inkluderes
som en naturlig del av treningen hos yngre utøvere i håndball, så
vel som i fotball, basketball og volleyball.

Les mer om Odd-Egils prosjekter på: www.klokeavskade.no

Odd-Egil Olsen disputerer!
Odd-Egil Olsen vil forsvare sin doktorgrad ved Senter for idrettsskadeforskning.Temaet for
avhandlingen er: Skader i håndball – risikofaktorer, skademekanismer og forebygging.
Disputasen vil finne sted mandag11. april 2005 kl. 13.00 i auditorium A ved Norges idretts-
høgskole med prøveforelesning over oppgitt emne kl. 10.15-11.00. Både prøveforelesninger og
disputas er åpne for publikum.

Odd-Egil Olsen forsvarer sin doktorgrad 11. april

Skriv i 
NORSK IDRETTSMEDISIN!

Vi håper flere av medlemmene vil bidra med innlegg og
at vi får noen debatter i bladet. Innlegg bør ikke være
lenger enn 500 ord eller 3000 tegn. Forkortelser/-
endringer som går ut over det ortografiske, gram-
matikalske eller det å gjøre setninger mer forståelige,
sendes til forfatter før trykking for godkjennelse. Kom
gjerne med forslag til tittel, eller så lager vi dette i
redaksjonen. Frister for innsendelse, se utgivelsesplan
side 35.
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John P Fulkerson
Disorders of the Patello-Femoral Joint (4:th ed)
Lippincott Williams and Wilkins
374 sidor
Pris: $129
ISBN: 0-7817-4081-9

En klassisk bok, som nu utkommer för fjärde gången, ungefär 15
år efter att den första utgåvan publicerades. Jag minns den för-
sta utgåvan mycket väl, var då själv mitt uppe i studier av patel-
lo-femorala leden, och boken var mycket välkommen. Det var
en relativt komprimerad och kortfattad bok skriven av en enda
författare; John P Fulkerson. Fortfarande är det samma huvud-
författare, som har skrivit praktiskt taget hela boken (endast fyra
medförfattare, som bidrar endast i en begränsad utsträckning).
Boken bär därmed en stark personlig prägel, men sammantaget
bidrar det faktum att boken skrivs av endast en författare (något
som i dag är mycket ovanligt) till att den röda tråden blir klar och
hela boken homogen. Jag anser att detta är en klar styrka.

Dominans av kirurgi
Patello-femorala leden har genom åren förbryllat knäkirurger
och trots en relativt stor mängd studier avseende till exempel
patello-femorala smärttillstånd, speciellt kirurgisk behandling, är
många aspekter fortfarande okända och smärttillståndet svår-
behandlat. Boken, som är mycket heltäckande, är indelad i 13
kapitel, med en klar dominans av kirurgi. De första tre kapitlen
handlar om beskrivning av normal anatomi, biomekanik, samt
klinisk undersökning. Speciellt kapitlet om patellas mekanik är
väl skrivet, med en noggrann analys av kontakt area och dyna-
mik. Patellan rör sig med ett komplicerat kraftspel gentemot
ledytan på lårbenet, något som endast delvis kan fångas med
radiologiska metoder. Det sistnämnda beskrivs i ett utomor-
dentligt noggrant och väl skrivet kapitel, där såväl standard
metoder (slät-röntgen med standardiserad vinkelmätning, något
som tyvärr används endast i begränsad utsträckning idag), som
mer avancerade metoder, till exempel magnetkamera och iso-
topundersökningar beskrivs. Speciellt intressant är slutet på
kapitlet, som beskriver ”practical algorithm for imaging the
patello-femoral joint”, det vill säga klara kliniska riktlinjer, byggda
på evidens. Även det korta avsnittet om radiologisk utvärdering
hos barn och ungdomar är mycket värdefullt. Artroskopi av
patello-femorala leden beskrivs i detalj framför allt i syfte att
beskriva kirurgiska alternativ, såsom debridement, lateral relea-
se, realignment (som med modern teknik kan göras artrosko-
piskt, även om metoden sannolikt inte är i frekvent bruk), artro-
plastik, samt resektion av plika och synovia. Här är författaren
ute på något halare is. Endast ett fåtal randomiserade kontroll-
erade studier som med god säkerhet förvissar om nyttan av
olika kirurgiska metoder, som till exempel proximal realignment,
finns i litteraturen. Fulkerson påpekar rätteligen att noggrann

anamnes och klinisk undersökning är grunden för att kunna
behandla patello-femorala besvär framgångsrikt. Med andra ord,
det finns inget som ersätter en korrekt och väl underbygd diag-
nos. Det bör också påpekas att även om det är tekniskt fullt
möjligt att utföra medial duplikation med artroskopis teknik, så
saknas evidens för att en dylik operation är överlägsen annan
behandling, åtminstone än så länge. Sannolikt beror en relativt
stor del av de patello-femorala besvären på dysplasi, som anti-
gen kan förekomma på femur, eller av själva patellan. Det sist-
nämnda är sannolikt vanligare och är relativt väl studerat. Ett
komprimerat, men väl skrivet kapitel om patellas olika formva-
rianter, samt olika lägen (malposition) innefattar även korta
avsnitt om behandling, speciellt kirurgi. Kapitlet om ”non-arthri-
tic anterior knee pain” innehåller klassisk kunskap om plika,
synovit, patellarsene-tendinit (hopparknä; kallas något förvå-
nande för ”tendinit”, trots att det sedan flera år är väl känt att
det handlar om tendinos och är inte en inflammatorisk sjuk-
dom), ITFBS (löparknä) och fortledd smärta. Främre knäsmärta
efter operation, till exempel korsbandsrekonstruktion med
patellarsenegraft nämns endast mycket sporadiskt, trots att det
är väl känt att problemet är mycket vanligt och ofta svårbe-
handlat. Kapitlet beskriver väl kända fakta, som till stor del byg-
ger på empirisk erfarenhet, och mindre på evidens. Inget nytt
framkommer.

Intressanta fallbeskrivningar
I tre relativt utförliga kapitel beskrivs ”patellar tilt compression”,
”excessive lateral pressure syndrome”, patella subluxation och
slutligen luxation. Det är rimligt att se dessa fenomen som en

Bästa boken om patello-femorala leden
Klassiker om knäet utgiven för fjärde gången
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naturlig följd av varandra. Här har förfat-
taren den goda smaken att beskriva natu-
ral förloppet (vid lateral tilting).Tyvärr är
natural förloppet av olika patello-femora-
la besvär relativt okänt, sannolikt bero-
ende på det stora intresset för kirurgisk
behandling.Visserligen ifrågasätts det late-
rala kompression syndromet, men den
kliniska beskrivningen är mycket tydlig
och behandlings-algorithmen klar. Ett
antal intressanta fallbeskrivningar ökar
det pedagogiska värdet. Även i kapitlet
om patellar subluxation beskrivs natural
förloppet relativt detaljerat. Uppen-
barligen är korrelationen mellan radiolo-
giska fynd och kliniska symtom inte kon-
stant, vilket författaren påpekar. Bokens
klara kirurgiska inriktning syns väl i detta
kapitel, trots påståendet att flertalet pati-
enter med patellar subluxation svarar
positivt på icke-kirurgisk behandling, så
ägnas endast 16 rader åt beskrivning av
denna behandlingsform, medan inte min-
dre än 8 olika kirurgiska metoder
beskrivs i detalj på nio sidor. Även om
det finns ett mycket stort antal studier
som beskriver kirurgiska metoder, speci-
ellt avseende korttidsresultat är randomi-
serade kontrollerade studier med lång
uppföljningstid ovanliga. I kapitlet om
patellar luxation beskrivs orsaker till
artrosutveckling och möjlighet att före-

bygga och behandla artros diskuteras.
Kapitlet är väl skrivet och heltäckande,
och det beskriver dessutom i detalj
moderna kirurgiska behandlingsmöjlighe-
ter. En nyhet är kapitlet om broskskador
hos patienter med patello-femoral smär-
ta. Korrelationen mellan själva broskska-
dan och de kliniska symtomen är ofta
svag, varför kausal behandling ofta är svår.
Moderna behandlingsmetoder såsom
mosaikplastik och odlade broskceller
nämns kortfattat, avsaknaden av rando-
miserade studier är påfallande här.
Slutligen följer två kapitel om dels icke-
operativ behandlig och dels operativ
behandling av patello-femorala artikulära
skador. I det förstnämnda beskrivs visser-
ligen olika metoder, till exempel ortoser,
tape och muskelträning.Tyvärr är kapitlet
något ytligt och kortfattat, speciellt avse-
ende träningen, som av flertalet forskare
inom detta fält anser vara hörnstenen i
behandling. Kapitlet om den kirurgiska
behandlingen är däremot detaljrikt och
ger en god överblick över de vilka ope-
rativa behandlingsmöjligheter som står till
buds, möjligheter och begränsningar.

Skriven av ledande forskare
Sammantaget är detta en bra bok, den 
är väl skriven med en klar röd tråd, vilket
inte minst beror på att boken är 

(i huvudsak) skriven av en enda förfat-
tare. Denna författare, John P Fulkerson
är också tvivelsutan en av världens
ledande forskare inom fältet patello-
femorala sjukdomar. Även om boken har
en klar tyngdpunkt mot kirurgisk behand-
ling finns en balans, med avseende på
natural förlopp och icke-kirurgisk
behandling. Boken är rikligt illustrerad,
dock helt utan färgbilder. Referenslistorna
är väl uppdaterade och ett användbart
sakregister finns. Det allra mesta av den
samlade kunskapen om patello-femorala
sjukdomar finns i denna bok. Jag rekom-
menderar boken till de som vill fördjupa
sin kunskap om hur patienter med patel-
lo-femorala besvär bäst behandlas.

Några begränsningar? Ja, boken är inte
särskilt pedagogisk, är relativt svårläst,
behandlingsalgoritmer och faktarutor är
få, nyheter som bygger på väl genomför-
da (randomiserade kontrollerade) studi-
er är få och artroplastik av patello-femo-
rala leden beskrivs inte. Trots detta är
boken den överlägset bästa samlade tex-
ten som finns inom det aktuella området.

Jon Karlsson
Professor, Göteborg

Kilde: Svensk IdrottsMedicin nr 1 2005

Rundt halvparten av barna sykler eller
går daglig til skolen når de begynner i 1.
klasse. Når de er klare for videregående
i 16-årsalderen, har andelen sunket til
det halve - en fjerdedel. Halvparten av
samtlige barn og unge går eller sykler
aldri til skole eller jobb.Tallene kommer
frem i en stor barne- og ungdomsunder-
søkelse Norges Idrettsforbund og Norges
Olympiske komité presenterte i formid-
dag.

Gidder ikke
Grunnene barna oppgir for ikke å ta
bena fatt, er enten at skoleveien er for
lang, eller for farlig. Men en betydelig

andel, særlig blant ungdom i Oslo og
gutter i alderen 16- 20 år, sier rett ut at
de ikke har lyst til å gå eller sykle.
- Tallet er både overraskende og nedslå-
ende, sier rådgiver i Norges Idretts-
forbund, Rune Titlestad.
- Hverdagsaktivitetene, å gå til og fra
skole og butikk, gå i trapper og lignende,
er det alle aldersgrupper vil ha størst
utbytte av. Å legge til rette for trygge
skoleveier blir derfor viktig, sier han.

Tidspress
Undersøkelsen tar også for seg hvordan
norske barn faktisk beveger seg. Rundt
en tredjedel deltar i organisert idrett.

Deltagelsen er økende blant jenter og i
de yngste aldersgruppene.At det ikke er
gøy lenger, er den viktigste årsaken når
barn velger å slutte med idrett. For liten
tid er også en viktig grunn til frafall, og
grunnen blir viktigere med økende alder.

Fotball, håndball og ski er de mest
populære idrettene for barn og ungdom
som er med i idrettslag. Når barn driver
idrett på egen hånd, er det grunnleg-
gende aktiviteter som sykling, fotturer,
fotball, svømming og skøyter som domi-
nerer.

Kilde: www.aftenposten.no

Halvparten blir kjørt til skolen
Halvparten av alle barn og unge i Norge går eller sykler aldri til skolen eller jobben. Rundt en
tredjedel av dem deltar i organisert idrett.
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IFSP and FFI
SYMPOSIUM om

“Skaderehabilitering”

Onsdag 22. juni, 2005
Holmenkollen Park Hotell, Oslo

IFSP (International Federation of Sports Physiotherapy) arrangerer sammen med FFI (Faggruppen for Idrettsfysioterapi)
et dagsseminar i Oslo i forkant av Verdenskongressen i Forebygging av Idrettsskader.Vi er stolte av å kunne presentere
anerkjente internasjonale fagpersoner og foredragsholdere fra inn – og utland. De er alle involvert i både klinikk og
forskning og har lang erfaring innen sine arbeidsfelt. Seminaret vil være rettet mot alle fysioterapeuter som jobber med
aktiv rehabilitering, og det legges stor vekt på klinisk overføringsverdi.

FORELESERE

Laetitia Dekker-Bakker, PT, MSM. BSc in Physiotherapy 1977. Private Practitioner in (Sports) Physiotherapy in the
Netherlands since 1977.

Michael Voight, DHSc, PT, OCS, SCS, ATC. Professor Belmont University, School of Physical Therapy, Nashville,
Tennessee, USA.

Mario Bizzini, BSc, PT, MSc in Musculoskeletal Orthopaedics/Sports Physiotherapy. Working in the Research
Department of the Schulthess Clinic in Zürich.

Erik Witvrouw, PT, PhD, RPT. Graduated in 1998 as doctor in Physical Therapy, and from 1999 assistant Professor at
the Department of Rehabilitation Sciences & Physiotherapy at the Ghent University in Belgium.

Grethe Myklebust, PT, PhD. Postdoc fellow at the Oslo Sports Trauma Research Center, Oslo, Norway. Authorized
as Specialist in Sports Physiotherapy by the Norwegian Physiotherapy Federation and as Sports Medicine Physical
Therapist by the Norwegian Society of Sports Physiotherapy.

Peter McNair, PT, PhD. Director of the Physical Rehabilitation Research Centre and professor of Physiotherapy at
the Auckland University of Technology.

Kari Bø, PT, Msci, PhD. Professor at the Department of Sports Medicine at the University of Sport and Physical
Education, Oslo, Norway.Vice president of the Norwegian Association of Sports Physiotherapists.

Hans Lund, PT, PhD. Since 1998 worked as a researcher at The Parker Institute, Frederiksberg Hospital’s Research
Unit in Rheumatology, Denmark.

May Arna Risberg, PT, PhD. Senior Researcher at Center for Clinical Research at Ullevaal University Hospital, Oslo,
Norway. Research Director of NAR/Orthopedic Center, Ullevaal University Hospital.

Mark S. DeCarlo, MHA, PT, SCS,ATC. Chief Operating Officer at Methodist Sports Medicine Center in Indianapolis,
Indiana. BSc in Secondary Education/Athletic Training from West Virginia University.

Kim Bennell, BAppSci (physio), PhD. Associate Professor, Director of the Centre for Health, Exercise and Sports
Medicine, School of Physiotherapy, University of Melbourne, Australia.

INFORMASJON
For mer informasjon om symposiumet og foreleserne se: www.idrettsfysioterapi.no
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Program

09.00am – 09.30am Opening.
IFSP and the impact of the SPA (Sport Physiotherapy for All) project for
sports physiotherapists world wide
Laetitia Dekker-Bakker, President IFSP

09.30am – 10.15am The science of hip rehabilitation following arthroscopy
Michael Voight 

10.15am – 10.45am Rehabilitation of femoro-acetabular impingement
Mario Bizzini

10.45am – 11.00am Coffee break

(parallel sessions)
11.00am – 11.45am Optimal rehabilitation Why is prevention of ACL- 

of athletes with anterior injuries necessary? 
knee pain What are the consequences?
Erik Witvrouw Grethe Myklebust

11.45am – 12.45pm Lunch

(parallel sessions)
12.45pm – 01.30pm To stretch or not to The Female Athlete and 

stretch in rehabilitation? pelvic floor dysfunction
Peter McNair Kari Bø

01.30pm – 02.15pm Patients with knee osteoarthritis. How do we best rehabilitate them?
Hans Lund

02.15pm – 02.30pm Coffee break

02.30pm – 03.15pm Clinical and biomechanical changes in knee function following
ACL injury and rehabilitation
May Arna Risberg

03.15pm – 04.00pm The science of ACL rehabilitation – the accelerated program experience
Mark DeCarlo

04.00pm – 04.15pm Coffee break

04.15pm – 05.00pm Preventing osteoporotic fracture: a lifespan approach and the role of
physical activity
Kim Bennell

05.00pm – 05.30pm Discussion and closing

PÅMELDING
Se påmeldingsskjema neste side.
Påmeldings- og betalingsfrist: 1. juni 2005
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PÅMELDINGSSKJEMA
IFSP Symposium, onsdag 22. juni, 2005

Holmenkollen Park Hotell, Oslo

Personalia

Etternavn: Fornavn:

Firma/Organisasjon:

Privat adresse:

Telefon arbeid: Fax:

Telefon privat:

Mobiltelefon:

Email adresse:

Symposiumavgift, inklusive lunsj og kaffe/te i pausene: NOK 1200.-

Dette registreringsskjemaet returneres i utfylt stand til:
Fysioterapeut Bjørn Fossan, Olympiatoppen 
Fax nr: 0047 22025750 

Symposiumavgiften overføres til:
Faggruppen for Idrettsfysioterapi
Innbetalingen merkes: ”IFSP Symposium”
Bankkonto: 1602 59 27056
Husk også å oppgi fullt navn og adresse!

NB!  Vi gjør oppmerksom på at kun registrert betaling fungerer som  endelig
påmelding til symposiet!

Hotell  (m/frokost)   (betales direkte til hotellet ved avreise)

Enkeltrom           Pris pr. døgn         Dobbeltrom         Pris pr. døgn

Holmenkollen Park Hotel                                         NOK 1295                                    NOK 1395 

Ankomstdato: Avreisedato:

Navn på ledsager dersom
dobbeltrom:

Dato og underskrift:
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Innmelding
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................

Adresse:.........................................................................................

Postnr. og postadresse: .........................................................

Student:..........................................................................................

Ferdig (år):....................................................................................

Melding om innmelding eller ny adresse sendes til:

FYSIOTERAPEUTER:
NFF v/Kristin Stormo
Pb. 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
kristin.stormo@fysio.no
__________________________________

LEGER:
Marianne Olsen
Nycomed Pharma a/s, Pb. 205, 1372 Asker
mols@nycomed.com

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

ANNONSEPRISER  2005
Side Sort/hvitt 4-farger
1/1 5.500,- 7.000,-
2/3 4.200,- 5.500,-
1/2 3.000,- 4.000,-
1/3 2.200,- 3.000,-
1/4 1.800,- 2.500,-
1/8 1.500,- 2.000,-

STILLINGSANN.: UTGIVELSESPLAN 2005
1/4-1/2 side: 1.000,- Utgave Matr.frist Utgivelse
1/8-1/4 side: 500,- Nr. 2 01.05.05 15.06.05
Prisene er eks. MVA Nr. 3 01.09.05 15.10.05

Nr. 4 01.11.05 15.12.05

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

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmed-
isin, er nå inne i sitt 20. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.

Opplaget er på 2200 eksemplarer, og tidsskriftet sendes, i tillegg til leger og fysioterapeuter, også til
sykehus og høgskoler, samt sykepleiere innen aktivitets- og idrettsmedisin.

Vår redaksjonskomite har knyttet til seg en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innen-
for viktige felt innen idrettsmedisin, noe som sørger for et innhold med høy kvalitet og aktualitet.

Høres det interessant? Kontakt tidsskriftets annonseansvarlig:
Hilde Fredriksen, Toppidrettsenteret, Pb. 4004 Ullevål Stadion, 0806 Oslo, 
tlf. 22025745, fax. 22025750, e-post: Hilde.Fredriksen@nif.idrett.no
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www.idrettsmedisinsk-kongress2005.no

BERGEN 3.-6. NOVEMBER 2005

Idrettsmedisinsk

høstkongress Bergen

03.-06.11.2005
Kongresshotell Sas Hotell Bryggen
Foreløpige temaer:
Kne:
– Bruskskader
– Ligamentskader
– Aktiv rehabilitering konservativt/operativt
– Senskade – problematikk
– Status nyere forskning innen kneproblematikk
– Radiologisk diagnostikk
Treningsfysiologi / Aktivitet og helse:
– Inflammasjon vs. degenerasjon
– Trening med eller uten smerte?
– Dosering av trening for utrente / trente / toppidrettsutøver
– Overtrening i et fysiologisk og psykologisk perspektiv
– Up-date tøyning av muskulatur / sener
Nytt innen doping



For informasjon og pamelding:

www.ostrc.no/congress2005

o

KONGRESS KALENDER

APRIL
3 – 7: Hollywood, FL USA

5th Biannual Meeting of the
ISAKOS
Info: www.isakos.com

22 – 24: Karlstad, Sverige
Svensk Idrottsmedicinsk Förening (IMF)
vårmöte
Info: www.svenskidrottsmedicin.se

JUNI
1 – 4: Nashville,Tennessee, USA

52nd Annual Meeting of the American
College of Sports Medicine (ACSM)
Info: www.acsm.org

22: Oslo, Norge
IFSP and FFI Symposium Current
Concepts of Rehabilitation of Sports Injuries
Se annonse side 32.

23 – 25: Oslo, Norge
1th World Congress on Sports 
Injury Prevention
Info: www.ostrc.no

JULI
14 – 17: Keystone, CO, USA

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

OKTOBER
13 – 15: Lemesos, Kypros

4th European Sports Medicine Congress
Info: www.fims.org

NOVEMBER
3 – 6: Idrettsmedisinsk høstkongress,

Bergen 2005
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2005.no

2006
MAI
24 – 27: Innsbruck, Østerrike 

12th ESSKA 2000 Congress 
Info: www.esska2006.com

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre. Tips oss om kongresser og seminar som kan være
av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan planlegge sin deltakelse i god tid.



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

-BLAD

Vi ønsker alle en skadefri påske!




