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Det er nå bare noen få dager igjen til den første verdenskongressen i forebygging av idretts-
skader i Oslo 23.- 25. juni. Kongressen er fulltegnet med mer enn 550 deltakere fra 55 land.
I forbindelse med kongressen har et spesialnummer med tema idrettsskader blitt publisert i

British Journal of Sports Medicine. Juniutgaven av BJSM inneholder originalarbeider og oversiktsartikler
som dekker alle aspekter ved forebygging av idrettsskader, samt de 154 abstractene som blir presen-
tert på kongressen – les mer om dette på www.ostrc.no/Congress2005.
Årets idrettsmedisinske høstkongress arrangeres i Bergen 3.-6. november med et spennende faglig og
sosialt program, samt mulighet for innsendelse av abstracts og å konkurrere om fagpriser. Vitalprisen
vil i år bli erstattet av NIMI prisen, en fagpris Norsk Idrettsmedisinsk Institutt opprettet i 2004 med
ønske om å stimulere til vitenskapelig arbeid i det idrettsmedisinske miljøet i Norge. De av NIMF og
FFI’s medlemmer som har publisert artikler det siste året oppfordres til å sende inn sitt arbeide i kon-
kurransen om denne prisen. Det oppfordres også at flest mulig av de som vil delta på høstkongressen
melder seg på via kongressens hjemmeside www.idrettsmedisinsk-kongress2005.no – husk påmel-
dings- og abstractfristen som er 1. september.
I dette nummeret skriver Sverre Mæhlum om fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser,
hvor han gir oss et sammendrag av Sosial- og helsedirektoratets anbefalingsrapport på dette temaet.
Anita A. Aadland og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ser på hvordan vi kan tilrettelegge for fysisk aktivitet og
hvilke tiltak som er aktuelle for å fremme økt fysisk aktivitet hos disse menneskene. I artikkelen til
Solfrid Bratland og medarbeidere gis en oppsummering på tilgjengelig litteratur for å avlive noen av
mytene som fortsatt eksisterer om melkesyre og dens rolle under fysisk aktivitet. Nina Beyer tar for
seg sammenhengen mellom funksjon, muskelstyrke og effekt av styrketrening på funksjon hos eldre
mennesker. Lars Engebretsen gir oss et reisebrev fra ISAKOS kongressen i Florida, hvor 50 norske
ortopeder var til stede sammen med 1600 ortopeder fra mer enn 50 land. Niels Gunnar Juel skriver
om svømming i Australia, som er omtrent det samme som skigåing var i Norge en gang. Antidoping
Norges informerer om et nytt forebyggende program for treningssentre, som vil ta dopingproblemet
på alvor. De tilbyr også, som en av de første antidoping-organisasjonen i verden, et system som gjør
det mulig å rapportere utøverinformasjon via internett og SMS. Dette systemet skal gjøre det enklere
for utøvere å rapportere hvor de er, slik de er forpliktet til etter WADAs internasjonale regelverket.
Vi har også fått en ny spalte i NIM. Etter en del henvendelser til redaksjonen kjører vi nå i gang med
spalten klinikern’s hjørne. Dette skal være en side for erfaringer og tips av ren klinisk art. Første ute er
Grethe Myklebust og hun tar for seg pasienter med knesmerter, som er en hyppig pasient hos de 
fleste i privat praksis.

God sommer og god lesning!
Odd-Egil Olsen
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Når dette leses er det kun dager igjen
til The First Congress on Sports
Injury Prevention i Oslo. Det faglige

programmet med internasjonalt anerkjente
forelesere vil kunne sikre at dette blir en kon-
gress med en vinkling som mange flere av
våre medlemmer burde være opptatt av.
Dessverre har det vært slik at ressursforde-
lingen mellom forebyggende og terapeutisk
medisin i altfor liten grad har støttet det fore-
byggende aspektet. Det har vel ligget en tanke

om at hvis det blir for mye forebyggelse, blir det lite terapi – og kanskje ikke noen jobb på meg.
Innen forebyggende medisin er det god dokumentasjon på at det hjelper å stumpe røyken, gå
ned i vekt og spise mer frukt og grønt. Håpet er at man med tiden kan få like god dokumen-
tasjon på at forebyggelse av idrettsskader nytter. Dette både for å hindre lidelse, spare helse-
utgifter og forsterke inntrykket av at fysisk aktivitet er sunt. Kongressens sosiale aspekt med
blant annet båttur på Oslofjorden på St. Hans aften virker forlokkende. All honnør til arrangø-
rene som har nedlagt et stort arbeid med det faglige og sosiale programmet. Disse har også
gjort en formidabel innsats når det gjelder markedsføring av kongressen, noe andre kongress-
arrangører burde ta lærdom av.
Jeg vil gratulere kommende styremedlem i NIMF Thor Einar Andersen som disputerte torsdag
17. og fredag 18. mars på temaet: "How do football injuries occur? - Video analysis of injury situ-
ations and mechanisms in elite football". Dette arbeidet er et viktig bidrag i forståelsen av hvor-
dan fotballskader oppstår og dermed hvordan de kan forebygges.
NIMF styret for øvrig har for tiden fokus på å opparbeide en bedre hjemmeside og på å utar-
beide et nytt prinsipp- og handlingsprogram for foreningen. Jeg vil med dette ønske alle med-
lemmer av foreningen en god sommer.

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

Jon Olav Drogset
leder NIMF

Her jeg sitter og skriver, kjenner jeg at
jeg gleder meg til den forestående
Verdenskongressen i forebygging av

idrettsskader på Holmenkollen Park Hotell i
Oslo 23.- 25. juni. At kongressen var fulltegnet
med 500 deltakere mer enn to måneder i for-
veien, taler sitt tydelige språk om at arrange-
mentskomiteen har gjort en fantastisk god
jobb. Siden majoriteten av deltakerne kommer
fra Norge er det tydelig at vi som er interes-
sert i idrettsmedisin denne gangen har kjent

vår besøkelsestid og forstått hvilken enestående hendelse dette er. Her vil vi nemlig få en fan-
tastisk oversikt over temaet forebygging av idrettsskader i løpet av bare tre dager, presentert
ved foredrag av hele verdenseliten, som vi ville sagt det på idrettsspråket.
Det ser heldigvis også ut til å bli bra deltakelse på FFIs/IFSPs dagsseminar om rehabilitering og
trening, som finner sted like i forkant av og i tilknytning til Verdenskongressen. Også dette vil bli
en fantastisk begivenhet, med ledende verdenskapasiteter på sine felter som foredragsholdere.
Med tanke på fagets utvikling har det de seinere årene vært mye å glede seg over. På våre
idrettsmedisinske høstkongresser kommer dette tydelig til syne i form av presentasjoner av frie
foredrag av meget høy kvalitet. Dette gjenspeiler naturlig nok i stor grad det gode forsknings-
arbeidet som nedlegges. Imidlertid kan det se ut som om noen nå føler at lista for selv å holde
et foredrag ligger så høyt at de ikke lenger tør å stå fram. Derfor ønsker jeg med dette å slå et
slag for presentasjoner av pasientkasuistikker. Alle som jobber i praksisfeltet vet at det er en
forutsetning for fagutvikling at det drives klinisk rettet forskning. Men det er også meget lærer-
ikt å få dele kunnskap fra det praktiske arbeidet med undersøkelse, behandling og rehabilite-
ring av pasienter. Derfor vil jeg så sterkt jeg kan oppfordre deg som har reflektert over noe
uvanlig eller spennende du har opplevd i klinikken om å stå fram og presentere dette, gjerne
som et fritt foredrag på Høstkongressen eller på FFI seminarene. Jeg vet at det er mange som
kommer til å sette pris på nettopp det! 
Av viktige saker styret ellers arbeider med for tida er selvsagt masterutdannelsen i idretts-
fysioterapi, som forhåpentligvis skal behandles av Fondet i nær fremtid. Vi føler selv vi har en
meget god sak og håper fortsatt på et positivt resultat. Vi er også i gang med å fornye og opp-
datere kravene til titlene ”Autorisert idrettsfysioterapeut FFI” og ”Spesialist i idrettsfysioterapi”.
Men dette skal dere få vite mer om seinere. Dermed ønsker jeg dere alle på vegne av FFI-styret
en riktig god og energifornyende sommer!
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I 2000 utga Sosial og helsedirektoratet
(SHdir) en anbefalingsrapport om fysisk
aktivitet for funksjonsfriske. Det ble i
samband med fremleggingen av denne
rapport påpekt at det var et behov for
en anbefalingsrapport om fysisk aktivitet
for mennesker med funksjonsnedset-
telser. SHdir nedsatte derfor en arbeids-
gruppe bestående av Arne Fagerlie, Per
Morten Fredriksen, Arvid Heiberg, Nils
Hjeltnes, Nina Kahrs, Inge Morisbak,
Sverre Mæhlum, Cecilie Røe, Hilde
Nancy Skaug og Siw Vestengen for å
utarbeide en slik rapport. Ellen Haug fra
SHdir har koordinert arbeidet.

Rapporten, som ble fremlagt i juni
2004, omtaler de største gruppene og
mest vanlige formene for funksjonsned-
settelser samt noen mindre grupper. Det
skal påpekes at det er begrenset med
studier omkring effekt av fysisk aktivitet
innen de enkelte gruppene som er
omtalt i rapporten. Likeledes gjør den
store variasjon i stadie og affeksjonsgrad at
det blir vanskelig med en enhetlig tilnær-
ming til temaet. Man har dog forsøkt å
gradere kunnskapsgrunnlaget som følger:

Nivå 1: Kunnskap som bygger på syste-
matisk metaanalyse av randomiserte kli-
niske forsøk (RCT) eller som bygger på
minst ett RCT.
Nivå 2: Kunnskap som bygger på minst en
godt utformet klinisk studie uten rando-
misering eller som bygger på minst en
annen type godt utformet kvasieksperi-
mentell studie.
Nivå 3: Kunnskap som bygger på andre
godt utformede, ikke eksperimentelle
beskrivende studier, som sammenlig-
nende studier, korrelasjonsstudier og
case studier.
Nivå 4: Kunnskap som bygger på rappor-
ter eller oppfatninger fra ekspertkomite-

er, og/eller klinisk ekspertise hos respek-
tive autoriteter.

I hovedsak er de gitte anbefalinger
fremkommet etter dokumentasjon på
nivå 3 og 4. Det er generelt så stor vari-
asjon i sykdomsgrupper, treningsformer
og sykdomsstadier i de tilgjengelige viten-
skapelige studier at kunnskapsbasert
erfaring kan være vel så valid som forsk-
ningsgrunnlaget når aktivitet skal tilpasses
på individuelt nivå.

Det påpekes også i rapporten at en
viktig målsetting med ulike offentlige
utredninger og stortingsmeldinger de
seneste årene har vært å tilrettelegge slik
at alle grupper i samfunnet gis mulighe-
ten til å leve et aktivt liv. En funksjons-
nedsettelse vil i denne sammenheng
først og fremst være en praktisk vanske-
lighet. Løsningen ligger i å påvirke sam-
spillet mellom miljø, aktivitet og individ.

Det lettest tilgjengelige og oppnåelige
aktivitetsområdet for alle er nærmiljøet.
Det er derfor viktig at slike områder og
anlegg planlegges ut fra forutsetningen
om at de skal være tilgjengelige for alle.
Videre er barnehage og skole sentrale
arenaer for alle barn, og fysisk aktivitet i
skolehverdagen og i kroppsøvingsfaget
bør få oppmerksomhet med tanke på
barns helhetlige utvikling og læring.

Generelle offentlige ordninger og ulike
spesielle virkemidler/ordninger er til god
hjelp for å gi mennesker med funksjons-
nedsettelser et mest mulig likeverdig til-
bud av tjenester som resten av befolk-
ningen.

Alle lesere av Norsk Idrettsmedisin
anbefales å lese rapporten i sin helhet.
Her følger et sammendrag av de ulike
kapitlene som omhandler de ulike funk-
sjonsnedsettelsene (en noe omskrevet
utgave av det sammendrag som finnes i
selve rapporten).

Barn og unge med medfødte 
hjertefeil
Mange barn med medfødte hjertefeil har,
grunnet bedret kirurgisk behandling de
senere år fått mulighet til å vokse opp og
leve et tilnærmet normalt liv. Mange vil
dog ha nedsatt arbeidskapasitet. Det er få
studier der man har undersøkt effekt av
fysisk trening. Mye av rådene må derfor
gis på basis av den tilgjengelige kunnskap
om de patofysiologiske forandringer som
er tilstede hos det enkelte barn. Noe av
det viktigste ved tilrettelegging av fysisk
aktivitet for disse barna er å la dem få en
opplevelse av å mestre fysiske belastning-
er og få en generell bevegelseserfaring. I
noen studier har man vist at aerob uthol-
denhet kan bedres gjennom trening også
hos barn med medfødte hjertefeil. Det
anbefales at personer med medfødte
hjertefeil testes fysisk (tredemølle eller
ergometersykkel) før de starter trening-
en. Det er også viktig at de som har
ansvaret for disse barna er kjent med risi-
kofaktorer og ”kjøreregler” i forbindelse
med fysisk aktivitet for denne gruppen.

Personer med bevegelses-
hemninger
Rapporten tar for seg personer med
medfødte eller ervervede deformiteter i
muskel- og skjelettsystemet, bindevevs-
sykdommer, muskelsykdommer og syk-
dom og skade i perifere nerver. Disse
personene taper fysisk kapasitet raskt.
Generelt anbefales derfor gradvis tilven-
ning og opptrening etter inaktive perio-
der; sykdomsforverring eller operasjoner.
Tilstrekkelig restitusjonstid må vektlegges.
Enhver form for bevegelse og aktivitet er
i de fleste tilfeller bedre enn total inakti-
vitet.

Fysisk aktivitet ved deformiteter i muskel-
og skjelettsystemet bør stort sett foregå
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etter generelle treningsprinsipper. Aktivi-
teter for å bedre styrke, utholdenhet og
kondisjon anbefales. Type, varighet og
omfang av aktivitetene må tilpasses indi-
viduelt. Det er viktig å vektlegge variasjon
av treningen. Overbelastning av ikke affi-
sert ekstremitet er en fare. Mange vil ha
økte energikrav ved bevegelse, og råd
om aktivitet bør gis på bakgrunn av indi-
viduell kapasitet. Bevegelse anbefales for
å unngå tilstivning av ledd ved amputasjo-
ner. Ved sårdannelse bør amputasjons-
stumpen avlastes under fysisk aktivitet.

Ved leddskader i rygg og bekken bør det
i akutt fase daglig gjennomføres bevege-
lighetstrening og isometrisk styrketre-
ning. Affiserte ledd må beskyttes mot
overbelastning og for stor vektbæring.

Affeksjonsgraden varierer meget ved
de ulike bindevevssykdommene. Det er
derfor vanskelig å komme med generelle
råd for å angi hvor stor grad av fysisk akti-
vitet som anbefales.

Selv om god dokumentasjon for anbe-
falinger mangler, viser praktiske erfaringer
at de fleste personer med muskelsyk-
dommer og sykdom eller skade ii perifere
nerver har et aktivitetspotensiale. Både
frisk og svekket muskulatur kan vanligvis
trenes, men tilrettelegging og tilpasning er
nødvendig. Det anbefales dynamisk tre-
ning, på submaksimal belastning og varia-
sjon i treningsinnhold. Intervalltrening
fungerer ofte bedre enn ”langkjøring”. Å
rasjonalisere med kreftene ved å bruke
tekniske hjelpemidler er gunstig.
Aktivitetsformer som får mobilisert så
store deler av kroppen at treningen gir
kaloriforbrenning og utholdenhetstrening
bør prioriteres.

Ved perifere nerveskader anbefales tøy-
ning og passive bevegelser, og aktive
øvelser så snart det lar seg gjennomføre.
Man bør unngå ytterstilling av ledd ved
styrketrening og støtprovoserende aktivite-
ter. Det er viktig å være oppmerksom på
tegn på overtrening, men for de fleste pasi-
enter er inaktivitet oftest en større fare.

Blødersykdom
Blødersykdom er en fellesbetegnelse på
en rekke arvelige tilstander med økt
blødningstendens. Ledd- og muskelblød-
ninger er et grunnleggende trekk ved
sykdomsbildet, og flere serieblødninger
kan være starten på lengre immobilise-
ring. Leddblødninger er smertefulle og
medfører at leddene gradvis ødelegges
på grunn av innvekst av bindevev.

Moderne behandling med tilførsel av fak-
tor har bedret muligheten for deltagelse
i fysisk aktivitet for personer med blø-
dersykdom de seneste årene, og aktivi-
tetsnivået hos de fleste har økt.

Det er ukjent hvilken nettoeffekt fysisk
aktivitet gir ved blødersykdommer.
Personer med blødersykdom vil ha gene-
rell nytte av å være i bevegelse da ledd
og muskelstyrken bedres gjennom akti-
vitet. Forsiktighet tilrås med hensyn til
aktivitet som medfører kroppskontakt av
plutselig og uberegnelig art som lett
utsetter ledd og muskler for skade.
Gradvis tilvenning og opptrening er vik-
tig, og aktivitetstype bør velges etter
leddstatus. Oppvarming, nedtrapping og
uttøyning er nødvendig. Et tilpasset opp-
legg må balanseres mellom forsiktighet
og overstrekking som kan medføre blød-
ning. Forbigående immobilisering kan i
perioder være hensiktsmessig.

Cystisk fibrose
Cystisk fibrose (CF) er en medfødt, arve-
lig og progressiv sykdom som særlig ram-
mer lungene og tarmfunksjonen. Fysisk
aktivitet og lungefysioterapi er ansett
som en svært viktig del av behandlingen.
Nytteverdien av fysisk aktivitet har blant
annet vært å opparbeide så god fysisk
utholdenhet som mulig, slik at man har
noe å gå på i dårlige faser. Aktivitets-
økning og intens lungefysioterapi har
sammen med adekvat ernæring og inten-
siv antibiotika behandling gitt lengre og
bedre liv for de som er rammet.

Hos små barn anbefales ulike former
for lek. Større barn bør læres mer syste-
matiske treningsformer og idrettsaktivite-
ter. Det ideelle er antakelig intervallpre-
gete aktiviteter hvor barna kan hoste
opp slimet i pausene. Unge og voksne
med CF anbefales mest mulig ”normale”
sportsaktiviteter, eksempelvis fotball, jog-
ging, svømming, aerobic, sykling m.m.
Ideelt sett bør slike kondisjonsfrem-
mende aktiviteter kombineres med noe
styrketrening og bevegelighetstrening/
tøyninger.

Hjerneskader og -sykdommer
Hjerneskader og -sykdommer påvirker
ulike områder av hjernen på forskjellige
måter. En systematisk gjennomgang av lit-
teraturen viser at effekten av spesifikk
funksjonstrening for CP, hjerneslag og
traumatisk hjerneskade er sammenfal-
lende. Personer med hjerneskade vil ofte

være i dårlig form. Kombinasjon av effek-
tiv spesifikk funksjonstrening og kondis-
jonstrening i et livsløpsperspektiv vil tro-
lig best forbedre motoriske ferdigheter
og motvirke funksjonssvikt, smerter og
økt trettbarhet hos personer med hjer-
neskade.

Ved kondisjonstrening kan det ved
motoriske problem være fornuftig å
velge teknisk enkle aktiviteter.
Styrketrening bør vektlegges. Spesifikk
funksjonstrening i svekket hånd med
inaktivering av frisk hånd, er trolig effektiv
trening av håndfunksjon hos hemiplegi-
kere. Passiv tøyning har mindre effekt enn
antatt. Gangtrening kan forbedre gang-
funksjon og spesifikk balansetrening kan
forbedre balanse i den aktuelle aktivitet.
Hvilke treningsformer som er mest effek-
tive for å trene ulike ferdigheter er fort-
satt ukjent.

Forbedring av spesifikke motoriske fer-
digheter er rapportert å øke generell
fysisk og sosial funksjonsevne så vel som
selvfølelse for enkelte, men det er ikke
nok dokumentasjon for generalisering.
Etter hjerneslag anbefales det spesielt
trening for å forebygge fall ved tilrette-
legging av fysisk aktivitet. Betydningen av
dette øker med stigende alder. Ved trau-
matisk hjerneskade kan personer med
kognitive problemer/endret personlighet
trenge ekstra oppfølging, og ved kondis-
jonstrening bør eventuelle fysiologiske
avvik følges opp. Målet bør være lystbe-
tont trening i et livsløpsperspektiv, med
realistiske og motiverende delmål.

Synshemning
Regelmessig fysisk aktivitet hos personer
med en synshemning fører til de samme
positive fysiologiske- og ferdighetsmessi-
ge forbedringer som for seende perso-
ner. Når en person mister evnen til å se,
medfører dette begrensninger i erfaring-
er, i bevegelsesevne og i samspillet med
andre mennesker. Personer med en syns-
hemning opplever ofte mangel på infor-
masjon og feedback fra omgivelsene, der-
for kan det være ekstra viktig å bli stimu-
lert gjennom fysisk aktivitet. Tilpasset
fysisk aktivitet gir mulighet til å øke antall
og omfang av bevegelseserfaringer, som
gjør den enkelte bedre rustet til å kunne
bevege seg mest mulig fritt.

Det viktigste ved tilrettelegging av
fysisk aktivitet for personer med en syns-
hemning er å være kreativ. Har man et
trygt og godt miljø rundt personen er
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det utrolig hvilke muligheter for fysisk
aktivitet som finnes. Ved tilrettelegging
skal man forebygge eventuelle uhell ved å
ta nødvendige forhåndsregler, men ikke
fjerne ”alle potensielle farer” ved aktivite-
ten. Personer med skader på øynene
som gjør at netthinner eller linser kan
løsne bør unngå høyintensitets aktiviteter
som hopping. Dersom personen har kik-
kertsyn bør man unngå trening i mørket.
Gode ledsagerteknikker for den aktuelle
idretten er en fordel. I rapporten gis en
liste over viktige forhold å ta hensyn til i
tilretteleggingen.

Hørselshemning
Tidspunkt for hørselstapet og i hvilken
grad det inntreffer vil gi ulike konsekven-
ser av en hørselshemning. Bortsett fra
hørselstap som er forbundet med spesi-
elle skader, og praktiske forhold rundt
tekniske hjelpemidler, er hørselshemning
i seg selv ikke noe hinder for fysisk akti-
vitet på lik linje med andre. En hørsels-
hemning kan virke inn på psykisk og sosi-
al tilpasningsevne. Fysisk aktivitet kan
bidra til å forhindre isolasjon dersom
opplæringen/treningen foregår med en
tilrettelagt kommunikasjonsform. I kom-
munikasjonen mellom døve og hørende
anbefales det å spille på gester, enkelt
tegnspråk, og/eller andre sanser.
Synssansen blir et viktig hjelpemiddel.
Det er viktig å etablere øyekontakt før
man starter å kommunisere.Viktig infor-
masjon bør gis på forhånd, helst skriftlig.
Etabler gjerne et system for fast kontakt
med en kommunikasjonshjelper. Det kan
være nyttig for å kunne enhåndsalfabetet
eller litt tegnspråk.

Multippel sklerose
Det er like viktig for personer med
multippel sklerose (MS), som for befolk-
ningen ellers å opprettholde muskelakti-
vitet, styrke og kondisjon. Nedsatt fysisk
form er dog vanlig hos personer med
MS. Årsakene er mange. Personer med
MS begrenser ofte sin fysiske aktivitet for
å minske sin opplevelse av trøtthet og
unngå økt kroppstemperatur, ikke sjelden
etter råd fra helsepersonell som vurde-
rer at pasientens energi bør spares til
aktiviteter i dagliglivet. Begrensning av
fysisk aktivitet leder dog lett til ytterligere
svakhet, trøtthet og andre helserisikoer
og dessuten til dårligere muligheter til å
utøve fritidsaktiviteter. Daglige aktiviteter
som turer og bassengtrening med perio-

der av hvile/innhentning anbefales.
Egnede treningsformer er trening i hjem-
memiljøet utformet av fysioterapeut
samt trening på fysikalske institutter, som
for eksempel gåtrening, ”land-” eller
vanngymnastikk. Trening bør skje i inter-
valler og i et svalt miljø. Ved høy utetem-
peratur og i varme lokaler kan personer
med MS som plages av varmeintoleranse
dusje med kaldt vann før og etter trening.
Forsiktighet bør utøves ved trening i for-
bindelse med akutt forverring frem til
symptomene bedres, og ved urinvegsin-
feksjoner og kortisonbehandling.

Parkinsons sykdom
Vår viten om effekt av trening for perso-
ner med Parkinsons sykdom er begren-
set. Det er dog liten grunn til å tro at
fysisk aktivitet påvirker utvikling eller pro-
gresjon av sykdommen. Kondisjon, styrke
og gangfunksjon kan sannsynligvis trenes.
Man antar at det er gunstig å starte med
regelmessig fysisk aktivitet tidlig i forløpet
for å motvirke reduksjon i funksjonsnivå
når sykdommen progredierer. Fysisk form
og funksjonsnivå kan påvirke evnen til å
klare seg i dagliglivet. Det er ikke grunn til
å tro at trening kan være skadelig, med
mindre det foreligger andre sykdommer
som følge av alder. Ved falltendens som
følge av motorisk funksjonshemming eller
ortostatisk blodtrykksfall bør forebyg-
gende tiltak igangsettes. Treningen bør
sannsynligvis gjennomføres ved jevn og
høy virkning av Levodopa, vanligvis ca. en
time etter medisinering. Eventuelle avvi-
kende fysiologiske responser som følge
av sykdom, medisinering eller bivirkning-
er av medisiner må kontrolleres. For å
unngå krumning i rygg, anbefales det akti-
viteter som hindrer framoverbøyning av
overkroppen, og trening på tredemølle
eller vei anbefales fremfor sykkel hvis
balansen tillater det.

Traumatiske ryggmargskader
Man skiller mellom personer med tetra-
plegi, paraplegi samt inkomplett skadde
med mer eller mindre gjenstående gang-
funksjon. Pasienter med ryggmargsskader
har like stort behov og samme gode
effekt av fysisk trening som andre. Etter
avsluttet rehabilitering skal disse perso-
nene ses på som friske individer, men
med en gjenstående funksjonsnedset-
telse. Graden av lammelser medfører
dog at disse individene, spesielt personer
med tetraplegi, har en begrenset musku-

lær kapasitet til  å belaste sirkulasjonsap-
paratet med for å forbedre kondisjonen.
Den lamme kroppen kan fikseres for å
utnytte maksimal muskelstyrke uten at
personen mister balansen. Flere sympto-
mer med kobling til ryggmargsskaden,
som spastisitet, smerte, kontrakturer
med mer, kan vanskeliggjøre trening, men
er ikke et absolutt hinder for trening.
Redusert neurologisk funksjon er et var-
selssignal og bør føre til at personen
søker seg til en spesialavdeling for utred-
ning innen treningen fortsetter.

Utviklingshemninger
Utviklingshemninger er en samlebeteg-
nelse for ulike diagnoser, syndromer og
sykdommer som påvirker individets
utvikling. Å drive fysisk aktivitet for men-
nesker med en utviklingshemning gir
mange utfordringer fordi det dreier seg
om en gruppe med svært forskjellige
utgangspunkt, utviklingsmuligheter og
funksjonsnivå. Hos noen er bevegelsesev-
nen nedsatt eller skadet, mens andre har
alle bevegelsesmønstre intakt, men
mangler evne til aktiv, planlagt og målret-
tet bevegelse. Det er nødvendig med
systematisk og langsiktig stimulering, tre-
ning og støtte for at denne gruppen skal
kunne utvikle og utnytte sine ressurser.

Mange mennesker med en utviklings-
hemning sliter med motivasjon og forstå-
else for innholdet i oppgaver. Det er der-
for spesielt viktig å ha øvelser som er til-
rettelagt med utgangspunkt i den enkel-
tes forutsetninger. God tid og positive
tilbakemeldinger er også vært viktig.
Store mengder muntlig informasjon bør
unngås. Enkle øvelser, gode øvingsbilder
og mye visuell demonstrasjon kan være
hensiktsmessig. Det å skape trygghet i situ-
asjonen er viktig for at gruppen skal opp-
leve mestring i aktivitetene. Instruktøren
bør legge vekt på lystbetont aktivitet og
læring gjennom lek. Aktivitetens mål må
være å ha det gøy, mestre aktivitetene og
ha gode opplevelser.
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I år 2000 la Sosial- og helsedirektoratet
(SHdir) fram anbefalingsrapporten Fysisk
aktivitet og helse. Anbefalinger. Rapporten
var utarbeidet av en arbeidsgruppe, ledet
av prof. Sigmund B. Strømme. Rapporten
presenterte kunnskapsbaserte anbefa-
linger om fysisk aktivitet for barn, unge,
voksne og eldre. Videre inneholdt rap-
porten anbefalinger om bruk av fysisk
aktivitet i forhold til de største sykdoms-
gruppene. De ulike kapitlene i rapporten
ble presentert som artikler i Tidsskrift for
den norske Lægeforening, og disse ble til
slutt samlet i et eget temahefte i regi av
tidsskriftet. Rapporten var også grunnla-
get for en kursrekke i aktivitetsmedisin i
regi av SHdir og Den norske
Lægeforening. I løpet av ett par år holdt
vi 28 aktivitetsmedisinkurs på ulike steder
i landet, der nærmere 2000 leger og
fysioterapeuter tok del. Å få en grundig
gjennomgang om effekt av fysisk aktivitet
generelt – og i forhold til spesifikke diag-
noser – ble svært godt mottatt.

I etterkant framkom det ønske om en
tilsvarende anbefalingsrapport som skulle
fokusere på fysisk aktivitet i forhold til
mennesker med ulike typer funksjons-
nedsettelser. En arbeidsgruppe ledet av
dr.med. Sverre Mæhlum ble nedsatt, og
rapporten Fysisk aktivitet for mennesker
med funksjonsnedsettelser. Anbefalinger 
ble lagt fram våren 2004. Rapporten
omhandler 11 diagnosegrupper, og gir
spesifikke anbefalinger om bruk av fysisk
aktivitet i forhold til gitt diagnose.

Tiltak for å fremme økt fysisk
aktivitet hos mennesker med
funksjonsnedsettelser
I desember 2004 la helseministeren fram

Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-
2009). Gjennom planens 108 konkrete
tiltak skal man begrense de faktorer som
medfører fysisk inaktivitet, og fremme
fysisk aktivitet i befolkningen. Økt fysisk
aktivitet skal oppnås gjennom en samlet
strategi som omfatter tiltak på flere sam-
funnsområder og arenaer – i barnehager,
skoler, arbeidsplasser, transport, nærmiljø
og fritid. Dette krever samarbeid mellom
ulike sektorer og forvaltningsnivåer, og
åtte departementer står sammen om
utformingen og oppfølgingen av planen.

Arbeidet for å fremme fysisk aktivitet
hos mennesker med funksjonsnedset-
telser har flere dimensjonene, bl.a.:

• Påvirke muligheten til å være generelt
fysisk aktiv

• Bruk av fysisk aktivitet i behandling,
habilitering og rehabilitering

Handlingsplan for fysisk aktivitet ivaretar
begge dimensjonene. Som rapporten
Fysisk aktivitet for mennesker med funk-
sjonsnedsettelser. Anbefalinger påpeker, er
det begrenset med forskning og kompe-
tanse på dette feltet når det gjelder effekt
av tiltak.

Påvirke muligheten til å være
fysisk aktiv
En viktig målsetting som gjenspeiles i
ulike offentlige utredninger og stortings-
meldinger de seneste årene, er å tilrette-
legge slik at alle grupper i samfunnet gis
muligheten til å leve et aktivt liv. En funk-
sjonsnedsettelse vil i denne sammenheng
først og fremst være en praktisk vanske-
lighet. Løsningen ligger i å påvirke sam-
spillet mellom miljø, aktivitet og individ.

Det lettest tilgjengelige og oppnåelige
aktivitetsområdet for alle er nærmiljøet.
Det er derfor viktig at slike områder og
anlegg planlegges ut fra forutsetningen
om at de skal være tilgjengelig for alle.
Videre er barnehager og skoler sentrale
arenaer for alle barn, og fysisk aktivitet i
skolehverdagen og i kroppsøvingsfaget
bør få oppmerksomhet med tanke på
barns helhetlige utvikling og læring.

Generelle offentlige ordninger og ulike
spesielle ordninger og virkemidler er til
god hjelp for å gi mennesker med funk-
sjonsnedsettelser et mest mulig likeverdig
tilbud av tjenester i forhold til resten av
befolkningen. Det er et offentlig ansvar å
legge til rette for aktivitetstilbud i gråso-
nen mellom tjenesteapparatet og idret-
ten; ikke minst det å følge opp personer
med nedsatt funksjonsevne når disse ikke
lenger følges opp av helsetjenesten.

• Universell utforming.
Universell utforming vil si å utforme
produkter og omgivelser på en slik
måte at de kan benyttes av alle men-
nesker, i så stor utstrekning som mulig,
uten behov for tilpassing eller spesiell
tilrettelegging. Prinsippet om universell
utforming er sentralt i arbeidet med å
sikre omgivelser som fremmer fysisk
aktivitet.
Strategien for universell utforming i
arealplanlegging og boligutforming
med relevans for fysisk aktivitet skal
implementeres i form av et samarbeid
mellom flere departementer.

• Midler til aktivitetsutstyr.
Det finnes mange offentlige støtteord-
ninger som kan hjelpe personer med
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funksjonsnedsettelser til å utnytte akti-
vitetstilbud på en optimal måte. Dette
omfatter for eksempel transporttje-
nester og stønad til hjelpemidler for
trening, stimulering og aktivisering 
for personer mellom 18 til 26 år. Det
arbeides nå for å fjerne eller øke
aldersgrensen for ordningen om stø-
nad for hjelpemidler til trening, stimule-
ring og aktivisering av personer med
nedsatt funksjonsevne.

• Midler til frivillige organisasjoner som
fremmer fysisk aktivitet blant inaktive.
Fra og med 2004 har SHdir gitt til-
skuddsmidler til frivillige organisasjoner
for å bedre folkehelse gjennom økt
fysisk aktivitet. Dette skal gjøres ved å
tilrettelegge for grupper som i dag er
lite fysisk aktive og faller utenfor de
ordinære aktivitets- og idrettstilbu-
dene. Det gis 9-10 mill. kr. årlig til dette
formålet.

• Treningskontakter.
Gjennom målrette bruk av støttekon-
takter og fritidsassistenter kan sosial-

tjenesten bidra til at den enkelte bru-
ker blir mer motivert til å være fysisk
aktiv.
SHdir innhenter og systematiserer
gode modeller og eksempler knyttet til
rekruttering, organisering og oppføl-
ging av støttekontakter og fritidsassis-
tenter. Disse eksemplene skal spres, og
muligheten for å benytte disse ord-
ningene som treningskontakter skal
gjøres lettere tilgjengelig for kommu-
nene.

Bruk av fysisk aktivitet i 
habilitering og rehabilitering
I en rehabiliteringssituasjon er det viktig
at fysiske evner og muligheter utnyttes
for å styrke evnen til egenomsorg og 
selvstendighet. Fysisk aktivitet vil derfor
være viktig både for å oppnå best mulig
funksjonsdyktighet, sosial tilhørighet og
god psykisk helse.

Flere helseinstitusjoner tilbyr opptre-
ning av personer med funksjonsnedset-
telser. Dersom et treningsopphold skal
bidra til å gi pasientene et varig bedret
funksjonsnivå, krever dette god oppføl-

ging i lokalmiljøene. Dette betinger blant
annet økt kunnskap om bruk av fysisk
aktivitet i forhold til ulike diagnosegrup-
per, og bedre kontinuitet i behandlingstil-
bud mellom første- og andrelinjetjenes-
ten. Ulike tiltak skal gjøres for å imple-
mentere rapporten Fysisk aktivitet for
mennesker med funksjonsnedsettelser.
Anbefalinger på ulike arenaer:

• Kartlegge bruk av fysisk aktivitet i
behandling og rehabilitering.
Vi har for liten kunnskap om hvordan
og i hvilke omfang helsetjenesten bru-
ker fysisk aktivitet som ressurs i
behandling, habilitering og rehabilite-
ring. SHdir skal derfor i 2005 gjennom-
føre en kartlegging av helsetjenestens
bruk av fysisk aktivitet både i behand-
ling, habilitering og rehabilitering.
Resultatet fra kartleggingen vil være
viktig i framtidig strategiutforming på
dette feltet.

• Artikkelserie og temahefte i Tidsskrift for
den Norske Lægeforening.
Høsten 2005 vil de ulike kapitlene i
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Oppdatert dopingliste
Dopinglista er oppdatert med tre nye legemidler:
Nebido, Palladon og Giona Easyhaler.

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

Nye legemidler inn på lista:
Nebido
Dette legemiddelet brukes som substitusjonsbehandling hos menn ved påvist testosteronmangel. Nebido inneholder det for-
budte stoffet testosteron og tilhører klasse S1 - Anabole stoffer.

Palladon
Dette er ett morfinliknende middel som brukes som smertestillende i behandlingen av sterke smerter. Palladon inneholder det
forbudte stoffet hydromorfon og tilhører klasse S7 - Narkotiske stoffer.

Giona Easyhaler
Dette legemiddelet brukes ved inhalasjon til behandling av lett, moderat og alvorlig vedvarende astma. Giona Easyhaler inne-
holder det forbudte stoffet budesonid og tilhører klasse S9 - Glukokortikoider.

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

anbefalingsrapporten bli publisert som
artikler i Tidsskrift for den norske
Lægeforening. Det blir en artikkelserie
på 11 artikler, som til slutt skal samles
og utgis som et eget temahefte i regi
av Tidsskrift for den norske Læge-
forening og SHdir.
SHdir arbeider også for å få presentert
rapportens innhold i andre aktuelle
helsefaglige tidsskrifter.

• Økt fokus på fysisk aktivitet i helsefaglige
grunnutdanninger.
Politiske føringer tilsier at man skal
styrke undervisningen om fysisk akti-
vitet og helse i grunnutdanningene og i
videre- og etterutdanningstilbudene til
leger og annet helsepersonell. Vi har
startet dette arbeidet i dialog med lan-
dets fire medisinske fakulteter. Det er
foretatt en kartlegging vedrørende
omfang av fysisk aktivitet i de medisin-
ske grunnutdanningene. Ut fra ønsker
hos fakultetsledelsen kartlegger vi nå
kunnskapsnivået hos avgangskullene
vedrørende bruk av fysisk aktivitet i
forebygging, behandling og habilitering/
rehabilitering. Resultatene herifra skal
brukes i den videre dialog med fakulte-
tene. Rapporten og temaheftet som
skal utgis i Tidsskrift for den norske
Lægeforening vil være en viktig del av

kunnskapsgrunnlaget som skal presen-
teres for medisinerstudentene.
SHdir vil høsten 2005 henvende seg 
til sykepleierhøgskolene, helsesøster-
utdanningene og fysioterapiutdanning-
ene for å få tilsvarende prosess i gang
der.

• Nasjonal plan for rehabilitering.
SHdir arbeider med en Nasjonal plan
for rehabilitering, der et utkast skal
foreligge 1. oktober 2005.Tiltak innen-
for habilitering skal inkluderes der det
er relevant. Planen skal legge føringer
for hvordan en kan videreutvikle reha-
biliteringstjenester til ulike pasientgrup-
per. Det skal legges særskilt fokus på
spesialisthelsetjenesten, opptreningsin-
stitusjonene og helsesportsentrene.
Forventninger til spesialisthelsetjenes-
ten og videre kommunene i framtidig
habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
skal framgå av rapporten. Det skal leg-
ges til rette for bedre samhandling
mellom spesialist- og kommunehelse-
tjenesten for oppfølging av aktivitetstil-
tak. Gjennom nasjonal plan for rehabi-
litering vil SHdir foreslå nødvendige til-
tak for å sikre at bruk av fysisk aktivitet
blir vektlagt både i habilitering og reha-
bilitering, og innholdet i rapporten
Fysisk aktivitet for mennesker med funk-

sjonsnedsettelser. Anbefalinger vil være
et viktig kunnskapsgrunnlag i dette
arbeidet.

• Spesialisthelsetjenesten.
Det er fastsatt at spesialisthelsetjenes-
ten skal fremme folkehelse og motvir-
ke sykdom, skade, lidelse og funksjons-
hemming. Det er avgjørende at det til-
rettelegges for fysisk aktivitet som er
tilpasset den enkelte pasient som en
del av behandlings-, habiliterings- og/
eller rehabiliteringsopplegg.
Forskrift om habilitering og rehabilite-
ring, med hjemmel i spesialisthelsetje-
nesteloven, pålegger de regionale hel-
seforetakene å sørge for at habilitering
og rehabilitering inngår i foretakets til-
bud. Fysisk aktivitet og trening skal
være en viktig del av en rehabiliterings-
prosess for enkelte brukere.
Rapporten med dens konkrete anbefa-
linger vedrørende bruk av fysisk akti-
vitet i forhold til de ulike diagnosene, er
svært nyttig for å sikre nødvendig
kunnskap hos ulike helsefaglige perso-
nalgrupper.
Foruten å spre selve rapporten til ulike
deler av helsetjenesten, planlegger
SHdir å lage diagnosespesifikke kort-
versjoner for å gjøre stoffet tilgjengelig
for flest mulig.

FYSISK AKTIVITET



Introduksjon
Allerede i 1780 oppdaget den svenske kjemikeren Carl
Wilhelm Scheele melkesyren (1). I løpet av årene som har gått
siden da, har hypoteser rundt melkesyre/laktat blitt reist, bekref-
tet og deretter motbevist. Kunnskap som har vært ansett som
”sannheter” har fått beina slått vekk under seg på grunn av util-
strekkelig metodisk kvalitet og/eller ukorrekte slutninger fra for-
skernes side. Det har blant annet lenge vært en utbredt opp-
fatning av laktat som sluttprodukt fra glykolysen samt at melke-
syre/laktat er hovedårsaken til muskulær tretthet (2,3). I løpet av
de siste 10-30 årene har forskere gjort funn som helt eller del-
vis forkaster disse oppfatningene. Til tross for disse funnene
eksisterer fortsatt oppfatningen om melkesyre som ”synde-
bukk” i den fysisk aktive delen av befolkningen.

Hensikten med denne artikkelen er derfor å oppsummere til-
gjengelig litteratur på dette feltet for å avlive noen av mytene som
fortsatt eksisterer om melkesyre og dens rolle under fysisk aktivitet.

Laktatets metabolske rolle
Tiden fra 1930-tallet og frem til begynnelsen av 1970-tallet er
en periode innen laktatforskningen som kan kalles ”sluttpro-
duktepoken” (4). Denne epoken oppsto blant annet etter at
forskerne Archibal Vivian Hill og Otto Fritz Meyerhof gjennom-
førte flere studier på laktat, muskelkontraksjon og O2 på 1910-
1920-tallet. De trakk blant annet slutning om laktatdannelse
som indikator på O2 -mangel samt laktatfjerning som årsak til
O2 -gjelden (5). Disse forskerne fikk i 1922 nobelprisen i fysio-
logi på bakgrunn av sine arbeider med varmeproduksjon i mus-
kulatur og forholdet mellom O2 forbruk og laktatmetabolisme i
muskulaturen (6). Margaria med flere fremsatte i 1933 hypote-
sen om en rask, alaktacid O2 – gjeldsfase hvor fosfagen ble gjen-
oppbygd og en treg, laktacid O2 – gjeldsfase som innebar ana-
erob glykolyse på bakgrunn av studier på mennesker som løp
ulike distanser (5,7). I denne ”sluttproduktepoken” ble laktat
sett på som et glykolytisk sluttprodukt som følge av hypoksi,
samt primærårsak til den trege O2 gjeldsfasen.

Laktatskyttelhypotesen
Allerede på 1940-tallet ble teknikker med merket laktat tatt i
bruk for å undersøke laktatmetabolismen (8). Denne teknikken
ble videreutviklet på 1950-, 1960- og 1970-tallet, og på grunnlag
av kunnskap ervervet ved bruk av isotopmarkører ble laktatskyt-
telhypotesen fremsatt i 1984 (7). Det er funnet utvekslingssteder
av laktat mellom mange av kroppens organer, blant annet mellom
aktive muskler, aktive/inaktive muskler og muskelsystemet/blodsy-
stemet. Studier med bruk av cellefraksjoneringsteknikker har også
lokalisert laktatdehydrogenase i mitokondriene samt en evne i
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Figur 1. Skisse over tre mulige laktatskytler (19). 1) Laktat kan reoksideres til
pyruvat og benyttes i cellen hvor det ble produsert. 2) Laktat kan transporteres
og benyttes av en nabocelle. 3) Laktat kan transporteres via blodet og til en celle
som har behov for, og metabolsk kapasitet til, å benytte det som energikilde.

Helt siden 1907 har melkesyre blitt sett på som ”syndebukken” i forhold til muskulær tretthet
ved arbeid. Ettersom melkesyreverdiene øker radikalt ved anaerob trening har det vært lett å
trekke slutning om årsakssammenheng. Selv den dag i dag har mange den samme oppfatningen
av melkesyre som for 100 år siden. Nyere forskning tegner imidlertid et mer nyansert bilde av
melkesyrens rolle i forhold til den arbeidende organismen. Er det på tide at folks syn på melke-
syre bør forandres? Står gamle sannheter for fall? 



mitokondriene til å oksidere laktat (7). For den arbeidende orga-
nismen har studier vist dobbelt så stort laktatopptak som gluko-
seopptak i aktive muskler på en intensitet på 42% av VO2 maks,

samtidig som laktatet blir tilnærmet komplett oksidert (2). Dette
tyder på at laktat representerer en viktig energitilførsel for aktive
muskler, eksempelvis kan én muskel produsere laktat som tas opp
som energi i en annen muskel (figur 1).

Lenge ble det trodd at laktat diffunderte fritt gjennom celle-
membranen fordi nøyaktig transport er vanskelig å oppdage i
intakte muskler. I de senere år har det vist seg at laktatskyttel
forutsetter monocarboxylat-transportører (MCT) i membrane-
ne laktat forserer (2). MCT finnes i ulike isoformer, blant annet
er MCT1 funnet i både sarcolemma og mitokondrie i skjelett-
og hjertemuskulatur hos mennesker. Ulike studier har funnet at
MCT1 øker ved trening, og at denne effekten førte til økt lak-
tatfjerning fra muskulaturen under arbeid (7). MCT1 er funnet i
alle muskelfibertyper, mens MCT4 er klart størst i type II fibrer
(9). Ut fra dagens kunnskap er laktatskyttelhypotesen foreslått
forandret til ”celle-til-celle”-laktatskyttel siden laktat kan gå fra
en celle til en annen og fungere som energikilde (7). Figur 2 skis-
serer laktatmetabolismen i skjelettmuskulatur (2).

Melkesyre og muskulær tretthet
Muskulær tretthet kan defineres som sviktende evne til å opp-
rettholde kraftproduksjon og/eller -utvikling under hardt arbeid
(10). På bakgrunn av en studie på froskemuskler in situ fremsat-
te Fletcher & Hopkins (11) hypotesen om melkesyre som årsak
til muskulær tretthet. Denne hypotesen ble bekreftet i flere
senere studier, en av de som tok til ordet for melkesyre som en

”tretthetssubstans” var den tidligere nevnte nobelprisvinneren
AV Hill. Hypotesen om melkesyre ble fremsatt på tross av at
mulige mekanismer for denne årsakssammenhengen ikke var
kjent, den var kun basert på god korrelasjon mellom de nevnte
parametrene (12). Allen og medarb. (12) påpeker fem forhold
som må være til stede for å kunne påvise årsakssammenheng,
disse er listet opp i tabell 1. Mulige mekanismer for at økt sur-
hetsgrad i muskelen påvirker muskulær tretthet er oppsummert
i tabell 2.

Ettersom laktatverdiene i blodet øker markant når arbeidet
går fra aerob til anaerob art, er det logisk å trekke slutning om
årsakssammenheng. De siste ti årene har likevel denne oppfat-
ningen blitt utfordret ved flere anledninger (13). Forskere har
tidligere i stor grad benyttet dyre- og amfibiemuskler in vitro og
in situ, og testet disse ved ufysiologiske temperaturer. Nyere stu-
dier gjort på menneskemuskulatur og/eller fysiologiske tempe-
raturer har blant annet vist liten direkte effekt fra redusert pH
på isometrisk kraftproduksjon, kryssbrosyklusen, forkortnings-
hastighet og glykogenolyse-/glykolyserate (13).

Danske forskere har i flere år sett på effekt av økt ekstracel-
lulær [K+] og redusert pH i forhold til kraftutvikling. Nielsen og
medarb. (14) så på effekten av disse komponentene på isolerte
leggmuskler hos rotter. De fant at melkesyre kunne beskytte
mot muskulær tretthet ved å motvirke de negative effektene av
ekstracellulær hyperkalemi på muskelens eksitabilitet og kraftut-
vikling. Årsaken er trolig relatert til acidifiseringen av muskelen
og ikke en metabolsk effekt ettersom forsøk med tilføring av 20
mM glukose ikke viste samme effekt. Pedersen og medarb. (15)
gjorde en tilnærmet lik studie bortsett fra at de så på effekt av
temperaturøkning og katekolaminer i tillegg. De konkluderte
med at melkesyre har en beskyttende effekt mot hyperkalemi
ved fysiologiske temperaturer (>35oC).

Uorganisk fosfat årsak til muskulær tretthet?
Westerblad og medarb. (13) påpeker at det kan være andre
metabolske faktorer som kan forårsake muskulær tretthet, og
de trekker frem uorganisk fosfat (Pi) som en mulig komponent.
Dette fordi nylige studier har vist at økt Pi kan påvirke SR Ca2+-
funksjonen (16). Pi kan muligens påvirke både utslipp og opptak
av Ca2+ i SR. Å undersøke virkningen av Pi på kryssbrokraften
har vært vanskelig fordi en økning av dette uten å stimulere til
andre metabolske endringer har vist seg å ikke være enkelt (13).
Selv om Pi som en årsak til muskulær tretthet er en interessant
tanke, er det foreløpig gjort for lite forskning til å kunne trekke
noen form for konklusjon. Det må også gjøres studier som kart-
legger tidsperspektivet hvor Pi virker som tretthetsfremmende
komponent, samt om endringer i Pi kan forklare prestasjonssvikt
hos mennesker etter intenst flermuskulært arbeid (4).
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Figur 2. Skjematisk fremstilling av laktatmetabolismen i en skjelettmuskelcelle,
modifisert etter Van Hall (2).

Tabell 1. Faktorer som må oppfylles for å bevise årsakssammenheng mellom
melkesyre og kraftreduksjon i forbindelse med muskulær tretthet (12).

• Acidose og kraftreduksjon må skje samtidig med likt tidsforløp
for tretthet

• En mekanisme må koble acidose og kraftreduksjon sammen
• En kvantitativ overensstemmelse må finnes mellom størrelsen

på pH-endring og kraftreduksjon
• Ved pH-endringer uten muskulær tretthet må det forårsake 

en lignende endring i kraft
• Repetitive kontraksjoner uten pH-endring skal ikke føre til 

endringer i kraft

Tabell 2. Foreslåtte mulige mekanismer som fører til muskulær tretthet som
følge av økt intramuskulær surhetsgrad (4).

• Redusere transisjon-kryssbro fra lav- til høykraftsnivå
• Inhibering av maksimal forkortningshastighet
• Inhibering av myofibrillær ATPase
• Inhibere glykolytisk rate
• Redusere kryssbroaktivering ved 

o Inhibering av Ca2+ binding til troponin
o Inhibering av sarcoplasmatisk ATPase som reduserer Ca2+ re-

opptak og Ca2+ frigjøring



H+ og muskulær tretthet
Studier på mennesker viste allerede på
1970- og 1980-tallet en tilnærmet mak-
simal kraftutvikling til tross for acidose i
muskulaturen (17). Sahlin (17) mente
derfor at krafttap som følge av acidosisk
påvirkning skjer via indirekte mekanis-
mer. Bevan og Gepetti (18) fant indika-
sjoner på at H+ kan ha en positiv rolle i
forhold til muskulær tretthet. Studier har
vist at capsaisin og H+ kan aktivere de
samme nerveafferentene. Såkalt nevro-
gen inflammasjon fører med seg en
rekke effekter, blant annet hyperemi og
invasjon av leukocytter, og kan anses som
en umiddelbar lokal respons for å
beskytte vevet mot skade. Et av nevro-
peptidene som frigjøres fra de capsaicin-
sensitive afferentene er ”calcitonin gene-
related peptide” (CGRP), og blant annet
har studier på rottemuskler vist frigjøring
av CGRP ved pH-verdier i vev nede i 6,5
(18). CGRP har da vist å stimulere
Na+/K+ transporten og således opprett-
holde eksitabiliteten til muskelfibrene
under intenst arbeid. Dette kan muligens
være en ”feed-forward” mekanisme for å
bedre arbeidskapasitet i muskel og der-
med motvirke tretthet (18). Dette indi-
kerer at H+ kan være en viktig faktor ved
muskulær tretthet, om enn på en annen
måte enn hva oppfatningen har vært tid-
ligere.

Avslutning
Melkesyre/laktat har vært gjenstand for
diskusjon og debatt i en årrekke.
Forståelsen av laktatmetabolismen har
blitt forandret, og ut fra det en vet i dag
så har laktat og melkesyre en noe annen
funksjon enn tidligere antatt. Laktat som
produkt sees nå på som en energikilde,
og restproduktet H+ har en mer positiv
effekt enn tidligere antatt. I tillegg er det
andre faktorer som spiller inn på musku-
lær tretthet, det er derfor all grunn til å
revurdere vårt syn på melkesyre.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no
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ISAKOS – International Society for
Arthroscopy, knee surgery and orthopa-
edic sports medicine holdt sin kongress i
Hollywood, Florida i april 2005 med
svært god norsk deltagelse. Mange reiste
på egen hånd, andre på turer arrangert
av industrien men med full egenbetaling -
hele 50 norske ortopeder var til stede
sammen med 1600 ortopeder fra mer
enn 50 land. Europa var som vanlig god
representert med 560 deltagere, men
Japan og Sør Korea imponerte med ca
250 deltagere. Interessant å observere
var også den store interessen fra land i
Sør-Amerika. Mens Øst-Europa hadde
mange deltagere, er fortsatt Afrika nes-
ten uten ortopeder på dette møtet.

Fem dager med 250 abstracts, 600 pos-
tere, 24 instructional courses og et utall
symposier gikk fort for mange. Var det så
noen nyheter? Først og fremst at dege-
nerative leddlidelser får større og større
plass i ISAKOS. Mens bruskbevarende
kirurgi i form av celletransplantasjoner og
andre nye teknikker fikk stor plass i New
Zealand i 2003, var bredden på kongres-
sen denne gangen betydelig større.
Bruskbevarende medisinering, effekten av
debridement, moderne osteotomitek-
nikk, ”disc”implants, delvise leddimplanta-
ter, uniproteser og kneproteser fikk bred
plass – jeg vil tro det var en del nytt for
norske ortopeder. Skulderkirurgi med
unntak av proteser og enkelte store
rekonstruksjoner er nå helt overtatt av
artroskopørene: rotator cuff, instabiliteter
av stor og liten grad – skal det være
kirurgi så skal det være artroskopisk. En
ny trend ser vi på samme måte innenfor
hofteartroskopi hvor ikke bare selve hof-
teleddet, men impingement i det ”perere”
hofteledd behandles artroskopisk.

Et stort antall nye ”dingser” er utviklet
av industrien de siste par årene på dette
feltet – nytt av året var delimplantater
med minimal invasiv tilgang. I tillegg en
rekke ”technical exhibits” med nye tek-
nikker, ”knot tying workshops” og works-
hops fra mange av de utallige industriuts-
tillerne.

For enkelte på tur kan dagen fra 0700
til 1800 bli lang, men for de som ønsket
å få med seg bredden av instruksjonskurs
så var det ingen vei tilbake. Nyheter som
”tissue engineering and practical applica-
tion in soft tissue repair” ble presentert
07-0830. Det er en ny spennende trend
innenfor ortopedisk kirurgi med nye
medisiner, nye vekstfaktorer som trolig vil
øke veksthastigheten på seneinnvekst og
kanskje etter hvert bedre muskel, sene,
ligament og bruskbehandlingen. Feltet er
i stor utvikling og det er viktig for våre
norske pasienter at norske ortopeder er
representert både på kongresser av
denne type og i forskningsfeltet.

Hva så vi av kontroverser denne gang?
En versus to bundle korsbåndsteknikker
både for fremre og bakre korsbånd.
Gode basalstudier, men manglende klinis-
ke studier tilsier en avventende holdning
her. Det er åpenbart behov for randomi-
serte, kontrollerte studier.

En annen kontrovers er bruk av uni-
spacer versus osteotomier og uniprote-
ser. Foreløpig finnes det for lite konklusi-
ve data for unispaceren. Det samme må
kunne sies om en rekke andre, nye
bruskbevarende kirurgiske teknikker.
Menisktransplantasjoner derimot på 
indikasjon pasient <40, residiverende
hydrops, smerter, nesten normal brusk
og manglende menisk, synes å ha blitt 
en etablert behandling selv om de 

lengste oppfølgingene fortsatt er mindre
enn ti år.

Det var enighet om en aggressiv hold-
ning til store kneskader og en tydelig
vridning til mer reparasjonskirurgi og
rekonstruksjonskirurgi på mediale bånd-
skader der både MCL og det poster-
omediale hjørnet er involvert så vel som
på skader som involverer det poster-
omediale hjørnet.

Fortsatt spriker resultatene mye når
det gjelder forskjellig type elektroterapi
inkludert laser ved behandling av bløtde-
ler i og omkring ledd. Det begynner å
avtegne seg et sett med riktige indikasjo-
ner, men mye tyder på at mange fortsatt
bruker teknikkene for mye.

Hva så med norske ortopeder oppe i
alt dette. Jo, denne gang var vi faktisk i
høyeste grad med – gruppen fra
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitets-
sykehus og Senter for Idrettskade-
forskning hadde mange symposier, kurs
og frie foredrag. NOFs Nasjonale
Korsbåndsregister ble presentert for før-
ste gang og høstet mye ros, gruppen fra
Senter for Idrettskadeforskning som
arbeider med forebygging av idrettskader
fikk mye spørsmål og norske ortopeder
er på banen både i skulder og hofte.
Morsomt var det også at norske fysiote-
rapeuter ved May Arna Risberg er å se
blant de ledende gruppene innenfor
rehabilitering. Totalt var det mer enn 40
norske ortopeder til stede på dette
møtet som nok er det beste for kirurger
interessert i artroskopi og idrettsrelater-
te problemstillinger.

Mai 2005
Lars Engebretsen

50 norske ortopeder på ISAKOS 2005



Reduktion af funktionsevnen med aldring 
Hvordan vi ældes er afhængig af mange faktorer, som fx. arv, livs-
stil og kroniske sygdomme. Under alle omstændigheder sker
der dog med aldring en reduktion af den fysiske kapacitet. Det
betyder, at almindelige daglige gøremål bliver relativt mere
belastende, da dagligdags aktiviteter kræver den samme mæng-
de energi eller kraft uanset alder. Tværsnitsundersøgelser har
vist, at hos hjemmeboende selvhjulpne ældre reduceres det
gennemsnitlige antal gange, man kan rejse sig fra en stol på 30
sekunder, og distancen man kan tilbagelægge på seks minutter i
gennemsnit 15%-20% fra 60-80 års alderen (66). Hos ældre
over 60 år reduceres den normale ganghastighed i gennemsnit
med 7-12% pr. dekade og den maksimale ganghastighed med
ca. 20% pr. dekade (32), og reduktionen er muligvis endnu stør-
re hos ældre over 75 år (27). Netop ganghastigheden er en
meget vigtig prædiktor for fremtidig funktionsevnetab (29), hvil-
ket kan skyldes, at nedsat ganghastighed afspejler en kombinati-
on af nedsat styrke, balance, koordination og reaktionsevne i
samspil med psykologiske faktorer som fx. frygt for at falde.

Forekomsten af fysisk inaktivitet er større blandt ældre i for-
hold til unge, og personer over 67 år udgør den mest stillesid-
dende gruppe af den voksne befolkning (42). Inaktivitet er
ansvarlig for en del af den forringede funktionsevne, der tidli-
gere tillagdes normal aldring (82). Forskningsresultater har vist,
at regelmæssig fysisk aktivitet/træning kan reducere det forven-
tede aldersrelaterede fald i funktionsevne (67,78), mens en
inaktiv livsstil øger risikoen for funktionsevnetab (67). Således
har tværsnitsundersøgelser vist, at det gennemsnitlige antal
gange en fysisk inaktiv person på 60-64 år kan rejse sig fra en
stol på 30 sekunder er ca. 12% lavere end det en fysisk aktiv kan,
og forskellen øges til ca. 35% hos de 90+ årige. Lignende for-
skelle er fundet for distancen man kan tilbagelægge på seks
minutter (67).

I Danmark har 60 årige mænd og kvinder en forventet rest-
levetid på henholdsvis 18,8 år for mænd og 22 år for kvinder
(10), og begge køn kan forvente 14,7 år uden funktionsind-
skrænkning. Dette betyder, at danske kvinder i lighed med kvinder
i andre industrialiserede lande har en længere restlevetid med
funktionsindskrænkning end mænd, som antydet i Tabel 1 (42).
Tilstedeværelsen af kroniske sygdomme er i sig selv en uaf-

hængig risikofaktor for nedsat funktionsevne (18). Ligeledes er
besvær med at gå, rejse sig fra stol og dårlig balance, hos i øvrigt
friske ældre, risikofaktorer for funktionsevnetab indenfor 1-6 år
(26). Således kan lav funktionsevne uanset årsagen medføre, at
den ældre ikke længere er i stand til at klare sig uafhængig af
hjælp fra andre.

Årsager til tab af funktionsevne
Der er mange årsager til tab af funktionsevne, men reduktion i
aerob kapacitet og muskelstyrke er blandt de væsentligste
(36,58). Denne artikel fokuserer på aldersrelaterede ændringer i
muskelstyrke.

Aldersrelateret reduktion i muskelmasse 
Sarkopeni (af sarx=kød og penia=tab) betegner tabet af mus-
kelmasse ved normal aldring, og defineres af nogle som en ske-
letmuskelmasse to standardafvigelser eller mere under den gen-
nemsnitlige muskelmasse for en yngre referencegruppe bestå-
ende af mænd og kvinder i alderen 18-40 år (5). Fra 20-90 års
alder reduceres muskelmassen med omkring 30-40%, og faldet
er accelereret efter 50 års alderen, hvor nedgangen er ca. 1-2%
årligt (57). I en gruppe på 808 ældre personer var prævalensen
for sarkopeni 13-24% for personer under 70 år, hvorimod fore-
komsten steg til mere end 50% for personer over 80 år (5).
Sarkopeni var relateret til en 2-4 gange forøget risiko for funk-
tionsevnetab og 2-3 gange forøget risiko for nedsat balance og
fald (5). Reduktionen i muskelmasse forårsages primært af en
nedgang i antallet af muskelfibre, der sandsynligvis rammer alle
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Tabel 1. Andelen (%) af ældre 60+ årige danskere, der uden problemer kan
gå 400m, kan gå på trapper en etage op og ned og kan bære 5 kg (42).

400 m gang Gå på trapper Løfte 5 kg

Kvinder 60 – 69 år 73,5 78,5 73,3

70 – 79 år 59,0 59,5 52,7

80 + år 36,0 38,7 29,7

Mænd 60 – 69 år 84,1 85,4 91,2

70 – 79 år 70,8 73,7 78,9

80 + år 41,9 48,3 53,2



tre fibertyper ligelig. Dette skyldes bl.a., at antallet af motorneu-
roner mindskes efter 60 års alderen. Som følge heraf atrofierer
og dør nogle muskelfibre, mens andre fibre reinnerveres af de
resterende motoriske enheder. En del af muskelmassen erstat-
tes af adipøst og fibrøst væv, hvorfor antallet af kontraktile ele-
menter reduceres (49). Derudover nedsættes den neuromus-
kulære aktivitet (45).

Det er svært at vide i hvor høj grad sarkopeni skyldes aldring
i sig selv eller fysisk inaktivitet, men muskelatrofi og nedgang i
funktionsevne ses også hos fysisk aktive ældre (43,53).

Aldersrelateret reduktion i muskelstyrken
I takt med muskelatrofien sker der et nonlineært fald i muskel-
styrken, der accelererer efter 60 års alderen. I gennemsnit er
muskelstyrken hos mennesker i firserne omkring 40% lavere
end hos dem i tyverne (15). Hos 65-84 årige har et tværsnits-
studie vist en årlig nedgang i isometrisk knæekstensionsstyrke
på ca. 1,5% årligt (73).

Fysisk aktivitet har betydning for, hvor hurtigt styrkereduktio-
nen sker. I et opfølgningsstudie på åtte år faldt den isometriske
knæekstensionsstyrke kun med 0,3% (-1,4-0,8%) årligt hos 79-
89 årige ældre, der havde øget deres fysiske aktivitetsniveau,
selv om nogle af dem havde helbredsmæssige problemer, der
potentielt kunne have medført styrkenedgang (28). Disse data
understøttes af et andet studie, hvor man fandt at 75 årige kvin-
der, der øgede deres fysiske aktivitetsniveau, samtidig øgede
deres knæekstensionsstyrke med 4% i løbet af en fem års
opfølgningsperiode (59). Hos de fleste ældre mennesker redu-
ceres dog muskelstyrken, og netop muskelstyrken synes at være
mere begrænsende for svage ældres daglige aktiviteter end hjer-
te-kredsløbsfunktion (68). Bliver muskelstyrken tilstrækkelig lav
medfører det at basale dagligdagsaktiviteter som gang, trappe-
gang og at rejse sig fra en stol, bliver besværlige eller umulige.
Dette kan potentielt resultere i en ond cirkel, hvor nedsat

mobilitet fører til inaktivitet, som accelererer tabet af muskel-
masse og -styrke yderligere (69).

En undersøgelse, hvor man fulgte 6000 friske midaldrende
mænd i 25-30 år, viste at der var en klar sammenhæng mellem
en initiel lav muskelstyrke og risikoen for funktionsevnetab.
Mændene var opdelt i tre lige store grupper (tertiler) afhængig
af deres muskelstyrke, og mændene fra den svageste tertil
havde en 2-3 gange forøget risiko for funktionsevnetab i forhold
til mændene fra den stærkeste tertil, også efter at der var kor-
rigeret for sygdom og andre confoundere (62).

I samme population var der desuden en klar sammenhæng
mellem en initiel lav styrke og dødelighed. Mændene fra den
svageste tertil havde en markant højere dødelighed (25 pr.
1000 personår) sammenlignet med mænd fra den stærkeste ter-
til (14 pr. 1000 personår). Dette gjaldt uanset om mændene var
undervægtige, normalvægtige eller overvægtige. Styrken syntes
således at være en bedre prædiktor for levetid end BMI (63).
Ovennævnte studier indikerer vigtigheden af at have en mus-
kelstyrkereserve både i forhold til dødelighed og funktionsevne.
Selv hos unge friske mennesker vil muskelstyrken ved sengele-
je reduceres allerede i løbet af et par døgn, 3-4% pr. dag i den
første uge (op til 20% på en uge), hvorefter faldet aftager.
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Isokinetisk kraftmoment i knæekstension ved 
vinkelhastigheden 60 grader/sek, i forskellige aldersgrupper
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Figur 1. Figuren viser gennemsnitsværdier for isokinetiske styrkemomenter i
knæekstension målt isokinetisk ved vinkelhastigheden 600/sek., hos kvinder og
mænd i forskellige aldre (gennemsnit). Data stammer fra et longitudinelt studie og
en 30 tværsnitsstudier, hvor størrelsen af populationerne varierer (gennemsnit
n=27 (6-160)) ligesom aldersspredning i grupperne varierer. Foruden forskelle i
fysisk aktivitetsniveau og komorbiditet kan dette sammen med metodeforskelle
forklare en del af variationen i styrkeniveau. Det fremgår dog af figuren, at styr-
kemomenterne hos friske mænd er betydelig højere end hos friske kvinder. Data
på de blandede grupper af mænd og kvinder med komorbiditet er knapt så enty-
dige. I 6 ud af 28 artikler er styrkemomenterne aflæst fra grafer (37).
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Figur 2. Funktionsevnetab efter 25 år i relation til den initielle håndtryksstyr-
ke hos 6089 friske midaldrende mænd (62).
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Muskelstyrken falder mest i anti-tyngdekraftsmusklerne, dvs. de
muskler man bruger til at rejse/ sætte sig, og holde sig oprejst
med (3). Det er derfor klart, at inaktivitet i form af sengeleje i
forbindelse med sygdom eller skade kan få katastrofale følge for
ældre mennesker. Dette underbygges af et studie (64), hvor
man initielt målte muskelstyrken i knæekstensorerne hos 493
mennesker på 75-80 år, hvorefter man fulgte dem i ti år. I løbet
af denne periode pådrog 82 personer sig en fraktur, og af dem
var 32 døde ved opfølgningsperiodens afslutning. Resultaterne
viste at dødeligheden efter en fraktur var meget større hos den
initielt svageste tertil (15,2 dødsfald pr. 1000 personmåneder) i
forhold til den mellemste tertil (4,9 dødsfald pr. 1000 person-
måneder) og den stærkeste tertil (1,7 dødsfald pr. 1000 per-
sonmåneder) (Figur 4).

Aldersrelateret reduktion i power 
Samtidig med nedgangen i muskelstyrke sker der en reduktion
af hastigheden, hvormed muskelkontraktionen sker. Atrofi af
type II fibrene har stor betydning for den aldersrelaterede ned-
gang i power (muskeleffekt, dvs. kraft x hastighed), idet kontrak-
tionshastigheden er ca. fire gange højere end for type I fibrene.
I et tværsnitsstudie af Bosco og Komi (8), fandt man hos mænd
og kvinder i 70 års alderen, at power ved hop på en kraftplat-
form var 70-75% lavere end hos 20 årige, mens den maksima-
le muskelkraft kun var 50% lavere.Tilsvarende resultater er fun-
det i andre studier (4) og underbygges af et tværsnitsstudie, der
viste, at den isometriske knæekstensionsstyrke faldt med ca.
1,5% årligt hos 65-84 årige mænd og kvinder, mens faldet i
power i benenes ekstensormuskulatur var ca. 3,5% årligt (73).
Desuden syntes faldet i power at være større hos kvinder end
hos mænd.

Sammenhæng mellem styrke og funktion
En række studier har undersøgt sammenhængen mellem mus-
kelstyrke og funktion. Der er bl.a. fundet signifikante sammen-
hænge mellem nedsat knæekstensionsstyrke og gangfunktion,
trappegangshastighed, balance, hvor højt et trin man kan gå op
på og evnen til at rejse sig fra en stol (2,9,11,21,51,62,73). Et
studie med skrøbelige ældre mænd og kvinder viste, at de ikke
var i stand til at komme op af en lav stol uden brug af armene,
og den relative belastning ved at rejse sig fra en standardstol

(ca. 40 cm høj) svarede til ca. 97% af deres maksimale isome-
triske knæekstensionsstyrke (33).

Spørgsmålet er nu, hvordan relationen mellem styrke og funk-
tion ser ud. Data indikere, at der ikke er en direkte lineær
sammenhæng mellem styrke og funktion (21,39,61) (Figur 5).
Der kræves en minimumsstyrke (en funktionel tærskel) for at
man kan fungere, fx. komme ud af sengen eller op af en stol.
Når styrken kommer op over denne tærskel, vil en øgning i styr-
ke samtidig medføre en øgning i funktionsniveau. Er styrken så
høj, at daglige aktiviteter let kan gennemføres, vil en yderligere
øgning af muskelstyrken ikke medføre en forbedring af funkti-
onsniveauet (21), men omvendt kan man lettere tåle at tabe
styrke (fx. under en sygdomsperiode), uden at det får større
indflydelse på funktionsniveauet. At en styrkereserve forebygger
funktionsbegrænsning understøttes af et studie, som viste, at
selv hos mennesker med nedsat funktionsevne er der en
sammenhæng mellem muskelstyrke og dødelighed (65).

Hos skrøbelige ældre synes kombinationen af lav muskelstyr-
ke og dårlig balance at være meget uheldig og udslagsgivende
for en reduktion af funktionsniveauet. En større undersøgelse af
kvinder over 65 år viste, at forekomsten af svære gangproble-
mer (dvs. en ganghastighed på < 1,4 km/t, manglende evne til
at gå 400 m og problemer med at klare hverdagsopgaver) var
5%, hvis balancen alene var dårlig, 14% hvis muskelstyrken alene
var lav, men 40% hvis både muskelstyrke og balance var nedsat
(62). På det mere dagligdags plan betyder en lav ganghastighed
bl.a., at man har svært ved at færdes i trafikken.

Sammenhæng mellem power og funktion
Sammenhængen mellem power og nedsat funktionsevne er
stærkere end den, der gælder for styrke og funktion (4,6,73),
hvilket virker sandsynligt eftersom mange aktiviteter kræver, at
muskelkraften kan genereres hurtigt, fx. hvis man skal rejse sig
fra en stol, gå på trapper og afværge et fald. Der er vist en sig-
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nifikant sammenhæng mellem power i benets ekstensormusku-
latur og gangfunktion, evnen til at rejse sig og trappegang (4,73).
Relationen mellem power og funktion er formentlig også non-
lineære i lighed med sammenhængen mellem muskelstyrke og
funktion. Et studie af plejehjemsbeboere (4) viste, at sammen-
hængen mellem power i benets ekstensormuskulatur (korrige-
ret for kropsvægten) og hastigheden, hvormed de ældre kunne
rejse sig, gå og gå på trapper var svagere hos mændene
(r=0,45-0,76) end hos kvinderne (r=0,83-0,95), som havde
lavere power. Sammenhængen mellem power, målt på samme
måde, og tidsforbrug ved oprejsning fra stol var endnu lavere
hos friske ældre kvinder (r=0,56) og mænd (r=0,38), som var
rekrutteret via en avisannonce (73). Endelig tyder data på, at
power korrigeret for kropsvægt er en stærk prædiktor for selv-
rapporteret funktion hos ældre kvinder, idet et studie har vist,
at ca. 50% af variationen i selvrapporteret funktion kunne for-
klares ved power (25).

Styrketræning anbefales til ældre mennesker
American College of Sports Medicine Position Stand (1) og adskil-
lige førende forskere på området anbefaler, at træning til ældre
omfatter træning af muskelstyrke, kondition, fleksibilitet og balance.
På baggrund af ovenstående synes det relevant at styrketræning
prioriteres højt ved træning af skrøbelige ældre med sarkopeni.

At styrketræning bør prioriteres højere end for eksempelvis
kredsløbstræning begrundes med, at aerob træning ikke medfø-
rer en væsentlig forbedring af muskelstyrken hos ældre, og at
muskelstyrken kan blive mere begrænsende for svage ældres
daglige aktiviteter end hjerte-kredsløbsfunktion (23,35,69).

Styrketræning er desuden relativt let at gennemføre og min-
dre tidskrævende end konditionstræning. Styrketræning kan
udføres af selv de aller ældste (22) og mennesker med kroniske
sygdomme. Styrketræning har en gavnlig effekt på mange helse-
parametre som fx. blodtryk, insulinfølsomhed, knoglemineralind-
hold (35) og er essentiel for bevarelsen af fysisk funktionsevne
(Tabel 2). Endelig er det vist, at kombineret styrke- og balance-
træning kan reducere antallet af fald hos ældre over 70 år (72).

Effekt af styrketræning hos ældre mennesker
Der er stor forskel på de eksisterende styrketræningsstudier
mht. træningsintensitet, træningsvolumen, træningsfrekvens og
træningsperiodens længde. I forhold til træningsintensitet skal
belastningen i styrketræningen være af en vis størrelse, eftersom
en tilvækst i muskelstyrke kræver, at musklerne belastes udover
det sædvanlige. Træning med lette belastninger (under 65% af
1RM, dvs. maksimal voluntær kraft) har kun medført en styrke-
fremgang hos meget svage ældre (13,52). I de fleste studier har
træningsfrekvensen været 2-3 gange ugentlig, mens træningspe-
rioden har varieret fra 8-88 uger. I rene styrketræningsstudier
med høj belastning (over 75% af MVC) har man typisk trænet i
12 uger, hvilket er tilstrækkelig for at opnå en positiv effekt på
muskelfunktionen, mens træningsstudier med let belastning og
studier hvor man har kombineret styrketræning med træning af
balance og funktion typisk har strakt sig over 22-25 uger.

Hypertrofi
Overordnet opnår ældre mennesker den samme relative
hypertrofi som unge efter typisk 8-12 ugers regelmæssig styr-
ketræning (79). Styrketræningsstudier der har anvendt MRI eller

CT scanning til måling af muskelmassen, har registreret fra ingen
til 20% øgning i udvalgte musklers tværsnitsareal eller volumen
(56). I flere studier har øgningen i tværsnitsareal været 4-12%
efter et træningsforløb på 8-12 uger (22,44,45) hvilket set i rela-
tion til den aldersrelaterede atrofi svarer til at genvinde flere års
muskelmassetab.

Hos ældre inducerer styrketræning tilsyneladende en hyper-
trofi i alle fibertyper (I og II) i størrelsesorden 0-20%, varierende
fra muskel til muskel. Der foreligger dog modstridende resulta-
ter angående hvilke fibertyper, der hypertrofierer mest. Nogle
studier viser, at type II muskelfibrene hypertrofierer mere end
type I fibrene (45), mens andre har vist, at tilvæksten er ens i
begge fibertyper (56).

Muskelstyrke
Selv hos mennesker med kroniske lidelser og hos de allerældste
stiger muskelstyrken ved styrketræning (46,23,31,44). Adskillige
studier har vist, at ældre friske mennesker opnår den samme
relative styrketilvækst, ca. 30 til 44%, som unge (24,38,79). Hos
de meget gamle (85+ årige) kan den relative styrketilvækst
være endnu større, hvilket muligvis skyldes det større styrkede-
ficit.Ved en moderat til tung styrketræning (dvs. med en belast-
ning over 70% af 1RM) har man opnået styrkefremgange på op
til 170% (22,23,56), hvis trænings- og testudstyr er identiske,
dvs. hvor man måler færdighed frem for reel muskelstyrke. Et
mere reelt mål for styrkefremgang fås ved at anvende måleme-
toder forskellig fra træning, fx. dynamometriske målinger, hvor
styrketilvæksten i træningsstudier med ældre er 10-45% over 8-
12 uger, hos forskellige grupper af ældre. Ofte kan mindre end
10-15 % af styrkeøgningen forklares ved øget muskelmasse
(17), og således må en stor del af styrketilvæksten skyldes neu-
rale tilpasninger og andre adaptationer.

I D R E T T S M E D I S I N  2 • 2 0 0 516

STYRKETRENING

Variabel Aerob træning Styrke træning

Knogle mineral indhold ↑↑ ↑↑

Kropssammensætning

  % fedt ↓↓ ↓

Fedtfri masse ↔ ↑↑

Muskelstyrke [↑] ↑↑↑

Glucose metabolisme

  Insulin respons på glucose belastning ↓↓ ↓↓

  Basal insulin niveau ↓ ↓

  Insulin følsomhed ↑↑↑ ↑↑

Serum lipider

  HDL ↑↑ ↑↔

  LDL ↓↓ ↓↔

Hvilepuls ↓↓ ↔

Slagvolumen ↑↑ ↔

Blodtryk i hvile ↓↓ ↔

Vo2max ↑↑↑ [↑]

Udholdenhed ↑↑↑ [↑]

Fysisk funktion ↑↑ ↑↑↑

↑: øgning, [↑]: begrænset øgning, ↔: ingen ændring, ↓: reduktion

Tabel 2. Effekten af aerob træning (konditionstræning) og styrketræning på
væsentlige parametre for sundhed og fysisk kapacitet (55).
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I betragtning af, at at 70-80 årige i gennemsnit kan udvikle 20-
40 % mindre kraft end yngre (77) og at reduktionen i isome-
trisk muskelstyrke er i størrelsesorden 1,5% årligt hos de 65+
årige, svarer en øgning i isometrisk muskelstyrke på 19-37 %
(45,71) til mindst 10 års ”foryngelse”, hvilket potentielt kan
udsætte tidspunktet for nedsat funktionsevne.

Power
Adskillige studier har fundet, at power øges markant som resul-
tat af moderat til tung styrketræning (24,38,44,75). Der er tilsy-
neladende ikke nogen forskel i træningsresponset hos yngre og
ældre mennesker, idet man i et studie med 12 ugers tung styr-
ketræning fandt den samme øgning power i benenes ekstens-
ormuskulatur hos ældre (56-66 årige) som hos yngre (21-31
årige) mænd og kvinder (38). Mulige mekanismer kan bl.a. være
øget neuromuskulær aktivitet, og hypertrofi af type II fibrene,
pga. den højere kontraktionshastighed.

Detræningseffekt
Der er således ingen tvivl om at styrketræning har en betydelig
positiv effekt hos ældre mennesker. Der er heller ingen tvivl om,
at træningseffekten forsvinder gradvist efter træningsophør. Hvis
man bestemmer detræningseffekten i knæekstensionsstyrken
relativt til den opnåede styrketilvækst, er der i litteraturen fun-
det nedgange på 6% efter 14 uger (48), 40% efter 24 uger (30)
og 65% efter 31 uger (47) hos friske ældre. Hos skrøbelige
ældre synes detræningseffekten at være større, idet der er rap-
porteret om et fald på 32% efter 4 uger (22) og langt over
100% på et år (14). På denne baggrund er det afgørende at træ-
ning og styrketræning ikke alene gennemføres i en kort perio-
de, men at der skabes mulighed for ”livslang” træning.

Effekt af styrketræning på funktionsevnen 
Når nu nedsat muskelstyrke er en af årsagerne til nedsat funk-
tionsevne skulle man tro, at en styrkeforøgelse fører til forbe-
dret funktion, men det er ikke altid tilfældet. Hos friske velfung-
erende ældre er resultaterne divergerende (30,40,70,71,74).
Dette er i overensstemmelse med hypotesen om en non-line-
ær sammenhæng mellem styrke og funktion. Kombineres styr-
ketræning med mere funktionel træning i stil med anbefalinger-
ne fra ACSM position stand, har dette vist sig at føre til funkti-
onsforbedringer hos friske ældre (39,50). Hos skrøbelige ældre
derimod har talrige studier vist, at styrketræning alene bedrer
funktionsevnen. I to studier, begge med 12 ugers tung styrke-
træning, opnåede ældre plejehjemsbeboere således en forbe-
dring i ganghastighed på 12% og trappegang på 28% (23), og
geriatriske patienter en øgning i ganghastigheden på 25% og en
reduktion i tidsforbruget på 38%, når de skulle rejse og sætte sig
(45). Samtidig tyder resultaterne på, at træningsinterventionen
resulterede i en øget spontan fysisk aktivitet i hverdagen (23).

Et randomiseret kontrolleret pilotstudie (RCT-studie) med
ældre mænd, der havde kronisk obstruktiv lungesygdom viste, at
forsøgspersonernes knæekstensionsstyrke var næsten 50%
lavere end hos friske alderssvarende mænd (44). I dette projekt
gennemførte forsøgspersonerne tung styrketræning to gange
ugentlig og ikke tre, fordi forfatterne mente, at disse patienter
ikke kunne magte at træne hyppigere.Til trods for dette med-
førte træningen en betydelig gennemsnitlig stigning i knæek-
stensorernes muskelmasse (4%), muskelstyrke (14%) og power

(19%) og samtidig øgede forsøgspersonerne deres ganghastig-
hed (14%) og trappegangshastighed (17%). Interessant nok, var
der en signifikant sammenhæng mellem ændringerne i muskel-
styrke og funktion (r=0,73) samt power og funktion (r=0,86),
hvilket indikerer, at ca. en tredjedel af fremgangen i funktion kan
forklares ved forøgelsen i muskelstyrke og power (Figur 6).
Ydermere var forsøgspersonernes selvoplevede funktionsnive-
au bedret ligesom deres selvoplevede helbred. I et andet RCT-
studie med patienter, der pga. en hofteartrose havde fået indsat
et kunstigt hofteled, medførte styrketræning tre gange ugentlig
i 12 uger (startende på første postoperative dag), at indlæggel-
sesperioden for forsøgspersonerne var betydelig reduceret i
forhold til kontrolgruppen. Desuden var der markante forbe-
dringer i muskelmasse, muskelstyrke, power og funktion i for-
hold til kontrolgruppen, og også her kunne en stor del af funk-
tionsforbedringen tilskrives forøgelsen i styrke og power (76).

Som det fremgår af ovenstående, er der ingen tvivl om, at sur-
rogatparametre, som fx. ganghastighed og evnen til at rejse sig
fra en stol, kan bedres ved styrketræning alene.Til gengæld har
en Cochrane analyse af den eksisterende evidens om effekten
af styrketræning vist, at styrketræning alene ikke har effekt på
selv-rapporteret funktionsevnetab (46) med de målemetoder
man hidtil har benyttet.

Er det nok at styrketræne?
Ovenstående betyder naturligvis ikke, at man skal undervurdere
vigtigheden af en god kredsløbsfunktion for sundheden hos
ældre, men hos skrøbelige ældre, der har udtalt funktionshæm-
mende sarcopeni, bør man fokusere på styrketræning, som er
mest effektivt i forhold til at øge muskelmassen, gerne kombi-
neret med træning af balancen.

Hos ældre mennesker er der tilsyneladende en god sammen-
hæng mellem maksimal iltoptagelse og muskelmassen i benene
(81). Der findes ganske få RCT studier om konditionstræning til
meget gamle ældre, og træningseffekten på kredsløbet er tilsy-
neladende meget begrænset (41). Der findes dog et studie, som
har dokumenteret en positiv effekt (16). I dette studie fik de
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Figur 6. Effekt af tung styrketræning hos ældre mænd med kronisk obstruktiv
lungesygdom. Træningen resulterede i gennemsnitlige fremgange i power i
benenes ekstensormuskulatur (19%), maksimal ganghastighed (14%) og trappe-
gangshastighed (17%). Der var desuden signifikant sammenhæng mellem foran-
dringer i power and maks.ganghastighed (r=0,669, p=0,012) (44).
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gamle tre måneders fysioterapi for at vænne sig til træning,
efterfulgt af tre måneder styrketræning for at opbygge muskula-
turen og endelig tre måneders konditionstræning. Ovenstående
underbygges af data fra en række styrketræningsstudier, som har
vist en nonsignifikant fremgang i maksimal iltoptagelse og en sig-
nifikant fremgang i udholdenhed målt ved fx. seks minutter
gangditance (46).

Ud over en effekt på kondition og udholdenhed viser eksis-
terende data, at styrketræning har en positiv effekt på knogle-
mineraldensiteten i lumbal columna hos postmenopausale kvin-
der, hvorimod der ikke er fundet nogen effekt svarende til hånd-
leds- eller hofteregionen (7).

Konklusion
En del af den aldersrelaterede reduktion i muskelstyrke og power
kan modvirkes ved styrketræning. Jævnfører man de ovenfor
nævnte nedgange i styrke og power på henholdsvis 1,5% og 3,5%
årligt, vil en øgning i muskelstyrke på 10-20% og i power på 15-
30%, som det er fundet i flere træningsundersøgelser, svare til at
den ældre styrkemæssigt fungerer, som om han/hun var adskillige
år yngre. Ved styrketræning øges reservekapaciteten, hvilket med-
fører et øget overskud ved dagligdags opgaver, samtidig med at
det har betydning i forbindelse med eventuelle perioder med
sygdom og skader. Samlet set vil de ældste og svageste kunne
profitere mest af styrketræning, selv om ældre generelt vil kunne
drage nytte heraf med henblik på at udsætte tidspunktet, hvor de
bliver afhængig af andres hjælp. Med en voksende ældrepopulati-
on synes fokus på sarkopeni og modtræk hertil mere relevant
end nogensinde, men når det er sagt, skal man holde sig for øje,
at compliance er helt afgørende, og at næsten enhver fysisk akti-
vitet er uendeligt meget bedre end ingen.

Træningsanbefaling
For at opbygge muskelstyrke hos ældre bør træningsfrekvensen
være minimum to gange ugentligt. Man bør træne øvelser, der
omfatter de store muskelgrupper, som har betydning for daglig-
dagens funktioner, dvs. muskulaturen omkring ryg, hofte, knæ,
ankler, skuldre og albuer, med fokus på underekstremiteterne.
Øvelserne bør udføres med 1-3 sæt med en belastning hos
utrænede startende med 15-10 RM, dvs. 60-70% af MVC, hvil-
ket i praksis betyder, at belastningen skal være af en størrelse, så
man ikke er i stand til at gennemføre øvelsen mere end 12-15
gange. Kan en øvelse udføres mere end 15 gange, bør belast-
ningen øges. Det er bedre at starte med lidt lavere belastning,
så man undgår for mange gener og dermed risiko for, at folk
holder op med at træne. Hos ældre er vævet længere tid om at
adaptere sig til øget belastning, og dette betyder, at man ikke
bør øge belastningen for hurtigt, men optimalt justere hver 2.-
4. uge. Hos ældre, der er vant til at træne kan belastningen grad-
vist øges til 8-6 RM.

En række studier har vist, at alsidig træning, dvs. træning af styr-
ke, udholdenhed (kondition), balance og bevægelighed 
kan medføre øget styrke, udholdenhed, balance og funktion
(1,19,20,34). Internationale anbefalinger går da også på, at ældre
mennesker bør træne alsidigt, men at styrketræning bør være et
centralt element (1), og som nævnt ovenfor er det vigtigt at
træning/motion bliver en del af livsstilen.

Fremtidig forskning 
På trods af, at der foreligger evidens for at fysisk aktivitet har en
gavnlig effekt hos stort set alle ældre, mangler der stadig viden
på området. Man ved således ikke hvilke typer af interventioner,
der har den største effekt på funktionsniveauet i forhold til dag-
ligdags aktiviteter. Skal interventionen være forskellig ved for-
skellige problemstillinger? Hvad er forholdet mellem dosis og
respons? Hvilke faktorer virker motiverende for at ændre livsstil
i retning af et højere fysisk aktivitet og fastholde ændringen?

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no

Alder

Muskelstyrke
Kondition
Funktionsevne

Tærskel for uafhængighed

Figure 7. Hypotetisk model for den aldersrelaterede nedgang i styrke, udhol-
denhed og funktionsevne hos forskellige grupper af ældre. Mennesker, som er
friske og fysisk aktive, har en højere fysisk kapacitet end mennesker, som er friske
men fysisk inaktive. Immobilisering pga. sygdom eller skade fører til en hurtig
reduktion i fysisk kapacitet. Konsekvensen af dette kan potentielt være, at det
ældre menneske kommer tæt på tærsklen for uafhængighed eller overskrider
denne og bliver afhængig af andres hjælp (84).
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Australian swimming (AS)
Organisasjonen som styrer den offentlige delen av svømmingen
heter Australian swimming (1). Dette er en tung organisasjon
som styrer arrangementer på nasjonalt nivå og har trenernett-
verk for elitesvømmere, nasjonale junior/ungdomslag og elite-
handicapsvømmere. I tillegg er det avdelinger for samarbeide
mot næringsliv og utvikling i svømmeidrettslig sammenheng.
Det er ingen helsearbeidere tilknyttet AS.

Australian Institute of Sports (AIS)
AIS (2) er organisert under den australske regjerings Australian
Sports Commission (ASC). AIS er organisert med hovedkontor
i Canberra (hovedstad) og et mindre institutt i hvert fylke
(state). AIS’ oppgave er å utvikle ulike grener og optimalisere
treningsmetoder og -kunnskap, utstyr og teknikk samt forebyg-
ge og behandle skader innen idretten. AIS ble opprettet lokalt i
Canberra i 1981 etter at Australia hadde opplevd en dramatisk
resultatmessig nedgang i internasjonale konkurranser i 70-åra

med katastrofelav medaljehøst i Montreal i –76 (1 sølv, 3 bron-
se). Etter massivt folkekrav ble det da innvilget midler til organi-
sert oppstart av AIS som egen institusjon. Først ble kun 8 sat-
singsidretter valgt ut. Dedikerte lokaler ble bygd i 1985 og da
Sydney ble kunngjort som arrangør av sommer-OL i 1994 ble
AIS innvilget 650 mill kr. over 6 år. Samtidig ble AIS lagt inn
under ASC og det ble opprettet fylkesinstitutter. De fleste olym-
piske idretter kom da inn under AIS, nå er 23 idretter inkludert.

AIS har et sentralt treningssenter for elitelag. Hit kommer
lagene for testing og trening i perioder. I tillegg drives det en
svært bred helsetjeneste for lagene samt forskning og under-
visning. Herunder et Masterprogram i idrettsmedisin. Spesialist-
utdanning til Sports Physician (for leger) kan også taes der.
TalentID-programmer basert på idrettgrenspesifikk testing i
highschool (ergonomi og antropometri) gjøres til en viss grad
og det er under utvikling pro-
grammer for talentID basert
på genetiske undersøkelser. I
følge dr. Peter Fricker, leder av
AIS Canberra, er 103 gener til
nå identifisert i forbindelse
med fysisk prestasjon. AIS står
også for standardisering av
ulike protokoller innen sport,
benchmarking og utvikling av
idrettsrelatert kommersielt
ITutstyr (a la pulsklokke i ulike
idretter) sammen med indus-
trien. Alle utøvere som inklu-
deres i AIS må delta i karrie-
reutv ik l ingsprogr ammer.
Dette innebærer utdanning
parallelt med idrett for en
post-sportslig karriere.
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Svømming i Australia
AV NIELS GUNNAR JUEL

AVD. FOR FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING, ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS

Svømming i Australia er omtrent det samme som skigåing var i Norge en gang.
Alle gjør det, det er en del av hverdagen fra tidlig barnealder og opp i høy alder.
Før barna begynner på skolen kan de delta i ”Nippers”, i skolen er svømming en
naturlig del av den organiserte fysiske aktiviteten og voksne driver svømming som
trening eller deltar i mer krevende “Ocean swims”. Australian swimming og
Australian Institute of Sports står for elite konkurranseidrett mens det ellers
arrangeres konkurranser gjennom ”Life saving clubs” knyttet til ulike strender eller
skoler. Skuldersmerter er den vanligste svømmeskaden og også her er selvsagt
Australia langt framme.

Det er i framføringsfasen med armen abdusert og innadrotert inneklemmingssitu-
asjonen oppstår.

Bevegelses- og kraftanalyser viser
hvor kreftene mellom svømmer og
vann virker.



Svømmerelatert forskning
Både innen AIS og ellers i Australia gjøres det svømmerelatert
forskning. Skuldersmerter er det som plager svømmere mest.
Observasjonsstudier fra USA og England har vist at mellom 80
og 90% av elitesvømmerne har skuldersmerter i varierende
grad. Det er derfor bl.a. gjort teknikkstudier for å se på biome-
kaniske bakgrunnsfaktorer for dette. Simuleringsanalyser (defini-
te element) av for eksempel crawl viser at skulderleddet er i en
sårbar posisjon for inneklemming (impingement) i ca 12% av
svømmetaket (3). Real-time 3D-analyser av svømmere samsva-
rer med dette og det er særlig i restitusjonsfasen i taket (opp
av vannet og fram til ny vannkontakt) dette skjer. Sammen med
forskning på effekt av svømmetakene i ulike faser utvikles tek-
nikken gradvis for å bli mer effektiv og mindre skadelig. Dette
har bl.a. bidratt til endring av bensparkene i brystsvømming.

Ny forskning
Det er aldri gjort noen kartlegging av omfanget av skulderpla-
ger hos elitesvømmere i Australia. University of New South
Wales (NSW), St. Georges Hospital ved Orthopedic research

and education centre inngikk et samarbeid med Australian
Swimming, NSW i 2003 for å kartlegge dette (4). Hypotesen
for en del av denne studien er at skuldersmerter samvarierer
med laksiteten i skulderleddet og at dette gir grunnlag for utvik-
ling av tendinopati og smerter. 84 elitesvømmere inngår i studi-
en som gjøres av Mya Lay Sein (spes. sports med. og master
sports med.) for hennes PhD-grad. Etter at 24 svømmere (18-
24 år) var analysert med MRI, laksitetsmåling og spørreskjema
er en av konklusjonene at svømmere som trener over 15 timer
i vann pr. uke utvikler fem ganger så mye tendinopati i supras-
pinatussenen målt med MRI som kontroller. 90 % av svømmer-
ne rapporterte skuldersmerter. Treningsmengden i gruppen
varierte mellom 35 og 110 km svømming per uke og de fleste
av svømmerne har trent systematisk fra 12-13 års alder. Kanskje
ikke så rart skulderplager er et problem.

Nippers og skolesvømming
Før barna begynner på skolen kan de delta i ”Nippers” som er en
”bli-kjent-med-vannet” aktivitet ledet av livredder-foreningene på
de ulike strendene. Her kan de være Nippers til de er 14 og etter
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SVØMMING

Mya Lay Sein og prof. George Murrell fra Orthopedic Research & Education
Centre, St. Georges Hospital, UNSW.

Nippers koser seg i vannet ved en av de lokale livredningsklubbene.

Andrew (Boy) Charlton Pool i Sydney.

Fra starten på Cole classic ocean swim, Manly beach.



dette bli vanlige medlemmer. Fra første klasse og opp
gjennom alle klassetrinn er svømming en naturlig del av den
organiserte fysiske aktiviteten. Som konkurransesport er
det både skolekonkurranser og konkurranser som arran-
geres gjennom svømmeklubbene. I skolekonkurransene
kvalifiserer man seg gjennom å vinne i lokale ”School carni-
vals” først, deretter i skolekretser og fylkes-konkurranser
(det er seks fylker i Australia) før de nasjonale finalene
arrangeres. Dette er prestisjetunge konkurranser.

Svømming for alle
Mange av de større strendene har såkalte Rockpools
som er utendørs saltvannsbasseng, liggende på stranda.
Her kan man som regel svømme gratis, men der hvor det
er litt mer fancy garderober etc er det inngangspenger.
”Mitt” basseng i Sydney: Andrew (Boy) Charlton pool ble
etablert i 1864 første gang og er selvsagt ombygd flere
ganger etter dette. Det ligger fem minutters gange fra
Sydney Operahouse og er nyrenovert i 2002. Her er åtte
50-meters baner åpne for publikum syv dager i uka fra
0600 til 2000. Vel organisert med baner merket
”Recreation, Slow (>50sek/50m), medium (45-50) og fast
(<45)”. Fullt med allslags mennesker som svømmer 2 km i
steden for å jogge 6. Kroner 25 i inngang, noe å tenke på
her hjemme?

Oceanswim i steden for Birkebeineren?
Langrenn er ingen stor idrett i Australia. Men svømming
derimot er en folkesport. Langdistansesvømming er
utbredt over hele landet og det ser ikke ut som om
haiene skremmer folk fra å delta. I Sydney ble det arran-
gert to oceanswims 6. februar, Cole classic 2005 (5) og
North Bondi Classic 2005 (5).Til sammen deltok ca 3000
deltagere over distanser på 1, 2 eller 10 km og ikke bare
mannfolk. I løpet av sommeren arrangeres det ca 50 ulike
Oceanswims bare i New South Wales (som er fylket
rundt Sydney). Interesserte kan gå inn å sjekke dette
nettstedet (5) for oversikt over arrangementer i Australia
og verden forøvrig. Det er en side under oppbygging for
Europa nå, så kanskje du skal legge bort skiene denne
sesongen og trekke i et noe lettere antrekk?

Referanser :
1. www.swimming.org.au
2. www.ais.org.au
3. Yanai T. Shoulder impingement in front-crawl swim-
mers. Medi & Sci in Sports & Ex 32(1) Jan 2000.
4. Sein ML. Supraspinatus tendinosis and elite swimming
trainig. Abstract ACSM Australia 2004.
5. Nettadressene til noen Oceanswimsider:
www.coleclassic.com,
www.northbondisurfclub.com, www.oceanswims.com
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Doping er en trussel mot treningsmiljøet.
Trening skal være sunt og helsebringende.
Bruk av dopingmidler, som anabole steroi-
der, er en stor risiko for den enkeltes psy-
kiske og fysiske helse. Vi vet at doping er
lett tilgjengelig og brukes i kombinasjon
med styrketrening for å oppnå større og
mer markerte muskler. Når våren kommer
vil ungdom igjen bli fristet til lettvinte løs-
ninger i forkant av strandsesongen.

Vi tilbyr derfor et forebyggende pro-
gram for treningssentre som vil ta
dopingproblemet på alvor. Gjennom del-
takelse i programmet skal treningssentre

sette antidoping på dagsorden og ta akti-
ve skritt for å sikre et rent treningsmiljø.

Programmet har tre 
hovedelementer:
• Opplæring av ansatte 
• Rutiner, veiledning og materiell for å

forhindre dopingbruk 
• Dopingkontroll 

Opplæring av ansatte
Når man skal forebygge doping, er kunn-
skap viktig. De ansatte skal kunne oppda-
ge doping, og kunne gi god og riktig infor-
masjon til kundene. Det er viktig å være
klar over hvordan dopingbruk kan påvir-
ke adferd. Antidoping Norge har utviklet
et kurs på 2 x 45 minutter som gir fak-
tainformasjon om doping. Kurset gir
praktiske råd om forebygging av doping,
og forslag til tiltak dersom man har mis-
tanke om dopingbruk ved senteret.
Opplæringen vil ta høyde for det enkel-
tes senters kunnskap, erfaring og lokale
problemstillinger. Det vil bli tilbudt fri
telefon-support inkludert i prisen.

Rutiner, veiledning og materiell
for å forhindre dopingbruk 
Som en del av programmet er det utvik-
let plakater som skal promotere
Antidopingprogrammet. Enkle brosjyrer
til medlemmene med informasjon om
programmet og fakta om skadevirkning-
er ved bruk av doping følger med.
Sammen med en tydelig og bevisst hold-

ning hos alle ansatte skal dette markere
senterets klare avstand fra bruk av
doping. Det enkelte senter vil få forslag til
rutiner for oppfølging av bl.a. mistanke
om dopingbruk. Det er også utarbeidet
en samtaleveiledning for å kunne ta opp
slike problemstillinger med kundene.

Dopingkontroll
Dopingkontroll er et kjent og effektivt
virkemiddel i dopingkampen innenfor
idretten. Som et ledd i Antidoping-pro-
grammet skal det minimum gjennomfø-
res én dopingkontroll, der det tas 4 prø-
ver, per år. Hensikten med kontrollene er
å avsløre dopingbruk, men også å fore-
bygge og avskrekke fra dopingbruk.

For å ha hjemmel til å ta dopingkon-
troller av medlemmer i treningssentre
har Antidoping Norge utarbeidet en
Egenerklæring om dopingkontroll.

Alle medlemmer av senteret skal pre-
senteres for erklæringen og målet er at
så mange som mulig skriver under.
Undertegning av erklæringen er frivillig.
En positiv prøve vil gi treningssenteret
mulighet til å heve kontrakten med med-
lemmet. Alle treningssentre som blir med
i programmet vil få tildelt et sertifikat
som bekrefter deltakelse i Antidoping-
programmet. Treningssentret skal kunne
bruke dette i sin markedsføring.

For mer informasjon og påmelding, kon-
takt Antidoping Norge, tlf. 21 02 92 00,
eller e-post: post@antidoping.no
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Antidoping-program for treningssentre

Som de første antidoping-organisasjone-
ne i verden kan Antidoping Norge og det
svenske Riksidrottsforbundet presentere
et internett- og SMS basert system for
registrering av Utøverinformasjon. Det
nye regelverket for Utøverinformasjon
trådte i kraft i juni 2004. Regelverket stil-
ler strenge krav til toppidrettsutøvere
om å rapportere hvor de oppholder seg.
Dette er i henhold til WADAs interna-

sjonale regelverk, og er derfor ikke noe
som bare gjelder norske utøvere.

– Vi er de første til å tilby et system som
gjør det mulig å rapportere utøverinfor-
masjon via internett og SMS.
Toppidrettsutøverne som dette gjelder er
stadig på farten, og trenger løsninger som
dette. Nå kan de ved hjelp av en SMS opp-
datere utøverinformasjonen fra hvor de
måtte være i verden, sier Anders Solheim,

daglig leder i Antidoping Norge.
Ved hjelp av systemet vil det være enkelt

for utøvere å til enhver tid holde sin infor-
masjon oppdatert. Å unnlate å rapportere
eller rapportere mangelfull informasjon
kan etter tre advarsler i løpet av 18 måne-
der medføre utestengelse fra idretten.

For mer informasjon om dette, sjekk
www.antidoping.no

Antidoping Norge med nytt system for utøverinformasjon
Antidoping Norge har laget et internettbasert system som skal gjøre det enklere for utøvere å
rapportere hvor de er, slik de er forpliktet til etter WADAs internasjonale regelverket.



Da er det en glede og ønske alle lesere velkommen til en ny
spalte i NIM. Etter en del henvendelser til redaksjonen kjører vi
nå i gang med spalten klinikern’s hjørne.
Dette skal være en side til og for erfaringer og tips av ren kli-
nisk art, selve håndverket av det en opplever ute i den kliniske
hverdag.

Her er ingenting for stort - ei heller for lite.
Vi vet det er mange av dere der ute meg gode tips som vi alle

kan ha stor nytte av, derfor ta kontakt med oss. Enten direkte til
redaktør Odd-Egil Olsen eller til oss i redaksjonen ved Thomas
T. Ødegaard –  ttoeddis@frisurf.no

Første skribent ut er Grethe Myklebust som er både forsker
og kliniker. Hennes kliniske hverdag forgår på NIMI, samt som
ansvarlig fysioterapeut for landslagene i Beach volleyball. I tillegg
har hun en bred erfaring fra håndball, fotball og som fysiotera-
peut i flere OL.

Klinikern`s tips!
Pasienter med knesmerter er en hyppig gjest hos de fleste i pri-
vat praksis.

På NIMI har vi mange som behandles pre- og postoperativt i
forhold til ulike diagnoser, men korsbåndskadene er de hyppig-
ste. Jeg opplever ganske ofte at rehabiliteringen bremses av at
pasientene har smerter i kneet. Dette er ofte smerter som ikke
er direkte relatert til den spesifikke diagnosen, men som har
dukket opp under rehabiliteringen. Smerten beskrives av pasi-
enten å sitte ”i hele kneet” og kommer stort sett fram under
trening. Smerten er ikke noe problem i hvile men blir en
begrensende faktor for treningsprogresjonen. De vanlige forkla-
ringsmodellene for smerter under rehabilitering er som regel
PFS, assymetri av quadricepsmuskulaturen, skjev belastning over
tid etc.

Dette er diagnoser som en forsøker å behandle etter, men
smertene blir ikke borte, så i dette tilfellet handler det trolig om
noe annet.

Det jeg ofte opplever ved palpasjon er ”triggerpunkter”/ smer-
tepunkter i kapselen suprapatellært, eller i muskel/sene/
kapselovergang. Palpasjon av aktuelle strukturer og trykk mot trig-
gerpunktene kan gi smerteutstråling som pasienten kjenner igjen.

Mitt tips er å ”angripe” området med alle midler ;
Tverrfriksjoner, triggerpunktbehandling, gjerne nålebehandling
hvis du får aksept fra lege etc. Dette i tillegg til tøyninger gir ofte
svært rask smertelindring og pasienten kan trene hyppigere,
bedre og uten smerte. Prøv dette om du ikke kommer videre
med en pasient med fremre knesmerter, det har i alle fall hjul-
pet mine pasienter ved flere anledninger.

Lykke til!
Hilsen Grethe Myklebust, fysioterapeut på NIMI
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Klinikeren’s hjørne

12. mai la stud. med. Kristoffer
Solumshengslet og stud. med. Lars Petter
Granan fram data fra en compliancestudie
de nylig har gjennomført. Granan har tid-
ligere funnet at vel 50 norske sykehus
opererer korsbånd og således bør være
leverandører til registeret i Bergen. Ti
representative sykehus ble plukket ut og

en sammenligning mellom operasjonspro-
tokollen, Norsk pasientregister data og
data fra Korsbåndregisteret i Bergen ble
sammenlignet for primære fremre kors-
båndrekonstruksjoner. I de ti undersøkte
sykehusene var compliance hele 89% og
per 1.5.05 var 1871 korsbåndrelaterte
kirurgier innmeldt til registeret. 42 av vel

50 sykehus har levert gode data i 2004.
Noen få sykehus har ikke levert data, men
det er gledelig å se at alle de store leve-
randørene følger godt opp. Det er også
godt å se at ortopedene på de private
sykehusene er like gode som sine kolleger
i offentlig sektor. En vitenskaplig rapport
kommer på Kirurgisk høstmøte.

God compliance for Nasjonalt
register for korsbåndskader
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Thor Einar Andersen
forsvarte sin avhandling
"How do football injuries
occur? – Video analysis of
injury situations and
mechanisms in elite foot-
ball" ved Det medisinske
fakultet, Universitetet i
Oslo. Avhandlingen omfat-
ter fem studier ; der hensik-
ten var å studere risikositu-
asjoner for skader og ska-
demekanismer i elitefotball
for menn basert på vide-
oopptak fra Tippeligaen og

eliteserien på Island. I tillegg ble det sett på dommerens rolle og
avgjørelser i skadesituasjonene for å avdekke om dommerne
dømmer etter regelverket og hvorvidt dagens regelverk beskyt-
ter spillerne mot skader.

I avhandlingen ble en ny videobasert metode Football inci-
dent analysis (FIA) utviklet ved Senter for idrettsskadeforskning
ved Norges idrettshøgskole, som beskriver skadesituasjoner i
fotball ved å kombinere fotballspesifikk og medisinsk informa-
sjon. Metoden ble først testet ut på videoopptak av norske
internasjonale U-21 kamper og dernest anvendt på opptak av
Tippeligakamper sesongen 2000. Resultatene viser at skadesitu-
asjoner oftest skjer i forbindelse med dueller, og at spillerne sjel-
den er oppmerksomme på motspilleren som forårsaker hen-
delsen. Imidlertid oppstår så mye som halvparten av skadene i
fotball uten å være knyttet til duellspill og uten at en kan opp-
dage skadesituasjonen selv om det gjøres en grundig videoana-
lyse. I det tredje arbeidet ble kampdommerens avgjørelse i for-
bindelse med skade-situasjonene analysert og sammenlignet
med avgjørelsene til et uavhengig panel av norske toppdom-
mere. I konklusjon ser dommerne ut til å følge regelverket i ska-
desituasjoner. I de to siste arbeidene ble det gjort en videoana-
lyse for å undersøke de spesifikke mekanismene for ankel- og
hodeskader. I det siste arbeidet ble mekanismene for hodeska-
der studert og resultatene viser at albue-/arm eller hånd mot
hode er den vanligste skademekanismen ved skadesituasjoner
som rammer hodet. Disse utgjør nesten halvparten av alle hen-
delsene. Resultatene kan få betydning for utforming av dom-
merreglementet i fotball, og det foreslås strengere regler i typis-
ke skadesituasjoner for å redusere skaderisikoen i fotball.

Odd-Egil Olsen
forsvarte sin avhandling
"Injuries in team handball:
Risk factors, injury mecha-
nisms and prevention" ved
Senter for idrettsskade-
forskning, Norges idretts-
høgskole. Avhandlingen
omfatter fire studier ; der
hensikten var å undersøke
om det er noen sammen-
heng mellom gulvdekke
(friksjon) og risikoen for
fremre korsbåndskader i
håndball, beskrive skade-

mekanismer for fremre korsbåndskader og undersøke skade-
forekomsten i juniorhåndball, for så å utvikle og prøve ut et tre-
ningsprogram med øvelser for å forebygge kne- og ankelskader
på juniornivå.

Den første studien ble gjennomført blant menn og kvinner i
de tre øverste divisjonene i Norge. Resultatene viser at fore-
komsten av fremre korsbåndskader blant kvinner er 2-3 ganger
høyere på kunstdekker enn på parkettdekker, mens ingen slik
sammenheng ble funnet for menn. I den andre studien ble det
gjort en videoanalyse for å undersøke hvordan slike skader opp-
står blant kvinnelige håndballspillere. To hovedmekanismer ble
påvist – fremre korsbånd ryker hovedsakelig i en finte (60%)
eller landingssituasjon (20%) ved at spillerne får en valgus kol-
laps på nesten strakt kne kombinert med ut- eller innadrotasjon
av leggen, uten at dette er direkte forårsaket av kontakt med en
annen spiller. I den tredje studien ble to prospektive registre-
ringsmetoder benyttet for å undersøke skademønsteret i juni-
orhåndball. Resultatene tyder på at skadeforekomsten blant
juniorspillere er like høy som hos seniorspillere, og at forebyg-
ging bør rettes mot kne- og ankelskader. Skaderegistrering
gjennom treneren synes videre å være den beste metoden for
å registrere skader i juniorhåndball. I den siste studien ble det
gjort et randomisert kontrollert forsøk for å evaluere effekten
av et strukturert oppvarmingsprogram med den hensikt å fore-
bygge kne- og ankelskader i juniorhåndball. Resultatene viser at
kne- og ankelskader kan reduseres med 50%, og at alvorlige ska-
der kan reduseres ytterligere. Forebyggende trening bør derfor
inkluderes som en naturlig del av treningen hos yngre utøvere i
håndball, så vel som i fotball, volleyball, basketball og innebandy.

Vi gratulerer begge to, og ønsker lykke til med videre forskning.

Nye doktoravhandlinger
Lege Thor Einar Andersen og fysioterapeut Odd-Egil Olsen forsvarte nylig sine doktorgrader,
førstnevnte ved Universitetet i Oslo og sistnevnte ved Norges idrettshøgskole.

Thor Einar Andersen Odd-Egil Olsen
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1. Styret har bestått av
Fra NIMF: Fra FFI:
Steinar Sulheim Celine Tryggestad 
Rafn Lindal Björnsson Anders Gran 
Anders Hauge Engebretsen Jan Henrik Opsahl

2. Organisering
Steinar Sulheim har fungert som leder av styret, Celine Tryggestad som økonomiansvarlig.
Arbeidsoppgavene har ellers blitt fordelt på styremøtene.

3. Sekretariat
Novartis har stått for utsending av invitasjoner samt registrering av påmeldte på medlemsmøtene.

4. Møter i styret
Det har vært avholdt 3 styremøter i 2004, ellers har kommunikasjonen vært per mail.

5. Medlemsmøter
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i 2004, et i februar med årsmøte og et i mai.
Vi prøvde også å få til kursdøgn på Sundvollen i september, men måtte avlyse. Kveldsmøtet som var planlagt i desember
måtte vi også avlyse før invitasjonene ble sendt ut.
Temaene:
Korsbåndskade kne:
• Foredrag ved fysioterapeut Grethe Myklebust
• Workshops:Teiping av ankel ved G.M., Ortosebruk ved ortopediingeniør Lars Goplen

Olympiske leker i Sydney:
• Forberedelser for det medisinske teamet v/ Lars Engebretsen
• Forberedelser og alternativ trening ved sandvolleyballspiller Nila Håkedal og taekwondoutøver Nina Solheim

6. Kurs
”Idrettsmedisinsk Fagdøgn” på Sundvollen ble avbestilt pga tidspress, manglende forelesere og sponsorer. Å arrangere et
slikt kurs er såpass tidkrevende for styremedlemmene, at vi må vurdere om vi skal fortsette å satse på det. Dessuten er
det svært dyrt, og siden vi i 2004 ikke har hatt noen form for pengestøtte, må vi skaffe sponsorer til å dekke det meste
av utgiftene utenom egenandel.

7. Økonomi
Sponsoravtalen med Novartis gikk ut i desember 2003, så vi jobber med ny hovedsponsor.
Vi har fortsatt god nok økonomi til subsidiering av kveldsmøter i 2005, men ikke til Sundvollen.

8. Internet
Vi har investert i å lage egen internett-side www.idrettsmedisin.no til å kunne informere om faggruppen og administrere invi-
tasjon og påmelding til kveldsmøter selv. Det skal være en i styret som er ansvarlig for oppdatering av siden, som per i dag
ikke er oppdatert. Fra og med neste kveldsmøte, vil invitasjoner og påmelding foregå kun på mail. For medlemmer som mel-
der at de ikke har tilgang på internett, vil vi selvfølgelig sende invitasjon til per brev.

9. Valg
1 styremedlem fra FFI er på valg og kandidater vil bli presentert på årsmøtet.

Oslo, 3. mai 2005
Celine Tryggestad

Oslo og Akershus Idrettsmedisinske Forum
Årsrapport 2004

ÅRSRAPPORT
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ÅRSRAPPORT

Østfold Idrettsmedisinske Forum
Årsrapport 2004

1. Styrets sammensetning
Åge Norman Hansen, leder
Tor Moksnes
Tommy Aasli
Trygve Kase
Ivar Udnæs
Reidar Sannes, kasserer

2. Møter i styret
Styrets møter har bestått av planleggingsarbeide i forhold til medlemsmøtene. Videre har vært drøf-
tet avtaleverket mellom Legeforeningen og LMI (Legemiddelindustriforeningen) og eventuelle impli-
kasjoner for framtidige møter i ØIMFs regi. Det var enighet om lederskifte, og fysioterapeut Tommy
Aasli ble foreslått som ny leder fra 2005 og fremover.

3. Medlemsmøtene
Tradisjonen tro har der vært ett vårmøte (25/4) og ett juleseminar (3/12). Medlemmenes fremmøtes-
tatistikk er meget positiv: Både vårmøtet og juleseminaret hadde bedre fremmøte enn tidligere år.
• Vårmøtet hadde som tema ”Anstrengelsesutløst astma”

Lungespesialist, Dr. Ragnhar Dahle, Fredrikstad og Fysioterapeut Anita Groppestad, Glittreklinikken,
holdt matnyttige og gode foredrag om temaet. De fremmøtte tilhørerne var aktive, og det utviklet
seg en fin dialog mellom tilhørerne og foredragsholderne.

• Juleseminaret var godkjent kurs for legene med 6 tellende kurstimer for spesialiteten allmennmed-
isin. Som tidligere år var der sentrale temaer og topp kvalifiserte forelesere:
- Muskelskader i fotball v/landslagslege Thor Einar Andersen
- Astma og idrett v/professor dr. med. Kai-Håkon Carlsen
- Doping på olympisk nivå v/professor dr. med. Inggard Lereim
- Kortbølgebehandling ved gonarthrose v/fysioterapeut Roland Svensson
- Nerve-entrapment v/ortoped, overlege Arne Nilsen
- Osteoporose og idrett v/reumatolog, overlege Øyvind Palm
Aktiviteten i de faglige diskusjonene og evaluering etter endt kurs, tydet på at kursdeltakerne var
svært fornøyde med det faglige utbyttet.

4. Medlemstallet
Medlemstallet er langsomt stigende, og styret arbeider kontinuerlig med å få ØIMF mer kjent både
blant leger og fysioterapeuter i fylket.

5. Sekretariat
Samarbeidet med firma Novartis Norge opphører fra årsskiftet 04/05 som konsekvens av det nye
regelverket (se pkt.2 over). ØIMFs styre takker varmt Novartis Norge for all deres hjelp og velvillig-
het i årene som vi har samarbeidet.

Fredrikstad, 23. mai 2005
Åge Norman Hansen, tidligere leder ØIMF
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At det er 100 år siden unionsoppløsningen er kjent for de fleste i Norge. At statsministeren den gang het Chr. Michelsen og
var fra Bergen burde de fleste også kjenne til. Unionsoppløsningen er godt feiret innen 3. november da vi åpner SAS-hotellet
på bryggen i Bergen for årets idrettsmedisinske høstkongress. Endelig tilbake i Bergen igjen etter 10 år, også da på Bryggen
hotell.

Som vanlig går kongressen fra torsdag til søndag formiddag, og som vanlig har vi sosiale arrangementer torsdag, fredag og ban-
ketten lørdag. Rammen er den samme som tidligere, innholdet har vært vår jobb å lage. Siden sist har det skjedd at legefor-
eningen ikke vil godkjenne kurs med tellende timer der det er med støttespillere som betaler for å ha utstilling under kon-
gressen. Valget var enten med sponsorer eller ingen sponsorer. Vi har gått gjennom økonomien, sett hvor mange allmenprak-
tiserende leger som har deltatt, og har valgt å ta med sponsorer slik at kurset ikke vil gi tellende timer for allmenpraktiserende
leger. Alternativet ville vært å øke kongressavgiften noe som ville gått ut over en rekke trofaste deltagere som ikke får refun-
dert denne avgiften – valget var derfor til slutt ikke så vanskelig.

Vi mener derimot at programmet er såpass aktuelt og viktig at ut fra rent faglige interesser vil det i lengden være lønnsomt å delta.
Programmet og foredragsholdere er valgt med tanke på at det er idrettsinteresserte leger, fysioterapeuter, idrettshøysko-

leutdannete, etter hvert også noen sykepleiere som skal få en oppdatering når det gjelder idrettsmedisinske temaer og pro-
blemer. Ved hjemreise skal deltagerne føle at de tar med seg kunnskap hjem som kan brukes i hverdagen når det gjelder
behandling, råd og veiledning av barn, unge, voksne og eldre relatert til fysisk aktivitet og idrett.

Med hånden på hjertet så kan vi ikke love sol og blå himmel i Bergen helgen 3.-6. november 2005. Men vi garanterer en
unik, varm og lun atmosfære. Vi garanterer en kongress med gode forelesere, og med aktuelle temaer som alle som deltar vil
ha nytte av. Vi garanterer et tverrfaglig og godt idrettsmedisinsk miljø under kongressen, gode sosiale arrangement og en helg
under de syv fjell som skal huskes i mange år.

Til alle dere der ute: Dere skal være velkommen til Bergen.Ta med godt humør, faglig nysgjerrighet, bestill raskt!

På vegne av kongresskomiteen
Knut Fjeldsgaard, Leder

Velkommen til Idrettsmedisinsk Høstkongress i
Bergen 2005

Kongresskomité
Leder: Knut Fjeldsgaard
Sekretær: Asle Kjellsen
Fagkomité: Jan Bjordal (leder), Jorunn Ytrefjord,
Jon Schjelderup, Alex Wisnes,Torill Hystad, Asle Kjellsen

Teknisk komité: Leif Erik Koehler (leder),Tor Haugen,
Gregor Monsen, Frode Arnøy, Gro Vik
Sosial komité: Rune Enehaug (leder), Renate Knappen,
Endre Digranes, Bjørn Ystaas 
Økonomiansvarlig: Hilmar Auran

Viktig informasjon:
Kongressenter: Radisson SAS hotell Bryggen Bergen

Påmelding: www.idrettsmedisinsk-kongress2005.no
Påmeldingsskjema ligger vedlagt preliminærprogrammet. Vi oppfordrer til å melde seg på via internett.

Påmeldingsfrist: 1. september 2005.

Frist for abstracts: 1. september 2005.

Priser: Se eget påmeldingsskjema.

Kongressbyrå: Døvre Event & Marketing, Pb. 474 Sentrum, 4002 Stavanger.
Tlf. 51 55 09 40, e-mail: hdoevre@online.no

Kongressekretær: Marianne Olsen

Vedr. kursbevis: Det blir utstedt kursbevis til alle deltagere. Når det gjelder legene vil det ikke bli søkt godkjenning med
tellende timer da kongressen vil ha økonomisk støtte fra utstillere.
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Inviterte gjesteforelesere

Torsdag 3/11: Galleri Nygaten – Come-together-party!
Dette er Bergens vakreste og mest spennende festlokale. Her kan du nyte kunst, musikk, god mat og sosialt samvær med hyggeli-
ge kollegaer. Bergens Tidende: ”Kunstgalleriet i Nygaten 7 er utvilsomt noe for seg selv. Galleriet er en enhet. Stemningen er spe-
siell, meget spesiell”. Dagens Næringsliv: ”Lokalene minner mest om en blanding av et kloster og et eksklusivt styrerom, uberørt av
glassfiber og maling”.Turistsjefen i Bergen: ”Imponerende. En ny turistattraksjon”. Bevertning/drikke. Kunstutstilling. Musikk to ste-
der: 4-manns orkester og Discjockey spiller til dans. Flere barer med alle rettigheter.

Fredag 4/11: Mood – en kveld med gourmetmiddag, underholdning og dans!
Gamle Banco Rotto - Bergens en gang flotteste banklokaler og populære utested gjennom en årrekke, har fått ny drakt: MOOD
fremstår i dag som moderne og tidsriktig. Bli med på MOOD - norges flotteste nattklubb!! Jan Eggum kommer! Kommer DU??
Velkomstdrink, treretters gourmetmiddag med en enhet drikke. Underholdning med Bergens store visesønn, Jan Eggum. Mood er
leid fram til kl 22.00. Deretter åpnes nattklubben for ordinære gjester. Bar/orkester/dans m.m.

Lørdag 5/11: Kongesalen, Hotell Radisson SAS Bryggen – Bankett!
I kveld kan du ta fram finstasen og pusse danseskoene! Her blir det festmiddag i ærverdige Kongesalen og påfølgende dans 
til levende musikk! Velkomstdrink, 3-retters festmiddag med to enheter drikke. Fana Storband spiller til dans. Vi ønsker alle velkommen!

Sosialt program

Erik Witvrouw
Erik Witvrouw tok doktorgraden i fysioterapi i 1998. Fra 1999 har han jobbet som Ass. Professor ved Rehabilitation Sciences & Physiotherapy
Departement ved Ghent Universitet i Belgia. Han er også leder for fysioterapiavdelingen ved Sports Rehabilitation Centre ved
Universitetssykehuset i Ghent. Hans hovedinteresseområde er idrettsmedisin og spesielt rehabilitering av knelidelser. Han har publisert mer enn
80 nasjonale og internasjonale artikler og vunnet flere priser for sitt forskningsarbeid.

Romain Meeusen
Prof. Romain Meeusen er fysioterapeut med idrettsfaglig bakgrunn. Hans doktorgrad omhandlet endringer i hjerneaktivitet og sentralnervesyste-
met ved trening. Hans forskning er konsentrert om overtrening, trøtthet i sentralnervesystemet og temperaturregulering. Han er Fellow of
American College of Sports Medicine, og leder av foreningen for Idrettsmedisin og Idrettsvitenskap i Belgia. Han har ledet en gruppe nedsatt av
European College of Sport Science som nylig har avgitt en konsensusrapport om overtreningssyndrom. Publikasjonslisten hans teller mer enn
150 internasjonale artikler og 17 bøker. For tiden er han professor i treningsfysiologi og idrettsfysioterapi ved Vrije Universiteit i Brussels, Belgia.

Henning Langberg
Henning Langberg er fysioterapeut og tok doktorgraden i 2000 på Achillessener ved Københavns universitet. Han har publisert 55 vitenskapeli-
ge artikler om emnet og er bl.a. vitenskapelig redaktør for den danske tidsskrifet “Nyt om forskning” og forskningsportalen for fysioterapi
(www.ffy.dk). I 2001 mottok han forskningsprisen til International Federation of Sports Physiotherapy. Fra 2002 har han jobbet som forsker ved
Team Danmark Testcenter med lokal metabolisme og fysiologiske forandringer i muskulatur og sene i forbindelse med belastning.

Stefan Marlovits
Stefan Marlovits arbeidet som kirurg ved Universitetssykehuset i Wien – traumatologisk seksjon 1995-2003. Siden 2000 har han vært sjef for
”Cartilage repair center at the Departmenet for Traumatology” ved Universitetssykehuset i Wien. Siden 2001 Sekretær i ”Austrian Tissue Culture
Society (ATCS)”. Siden 2001 sjef for ”Research of the Department for Traumatology” ved Universitetssykehuset i Wien. Siden 2004: Professorship
for Traumatology at the Department for Traumatology ved Universitetssykehuset i Wien.

Harald Roos
Harald Roos tok medisinsk embetseksamen Universitetet i Lund 1977. Spesialist ortopedi 1986. Doktorgrad 1994: ”Exercise-knee injuries and
osteoarthritis”. Er nå klinikksjef ved ortopedisk klinikk ved Universitetssykehuset i Lund. En rekke verv i Svensk idrettsmedisinsk forening. Lege for
svenske OL troppen i Seoul, Barcelona, Atlanta og Sydney.Tidligere forbundslege i Sveriges bryteforbund. En rekke vitenskapelige artikler innen
idrettsmedisin og ortopedi hvorav flere er innen området sequeler etter kneskader. Veileder for diverse doktorgradskandidater. Forfatter av en
rekke oversiktsartikler i kjente medisinske tidsskrifter og medisinske lærebøker. Vært med og utviklet KOOS-skjema.

Lars Engebretsen
Lars Engebretsen arbeider som professor og direktør ved ortopedisk senter ved Ullevål universitetssykehus i Oslo og ved Oslo Sports Trauma
Research Center. Han er også sjefslege ved idrettsmedisinsk avdeling ved Toppidrettssenteret i Norge. Han er visepresident ESSKA 2000.
Medlem i styret i ISAKOS og sjef i programkomiteen for ISAKOS.Tidligere president i Norsk Idrettsmedisinsk forening. Siden Aten Olympiske
Leker i 2004 har han vært sjefslege for de Olympiske lagene. Medlem av IOC Medical comitee den vitenskapelige seksjonen. Hans spesialinte-
resse er komplekse kneligamentskader, bruskkirurgi og tiltak for å hindre idrettsskader. Er en av nøkkelforeleserne på den første verdenskong-
ressen i forebygging av idrettsskader i Oslo juni -05.



Registrering

Åpningsseremoni

Gjesteforelesning
Lars Engebretsen

Status fra nyere forskning på knelidelser

Gjesteforelesning
Erik Witvrouw

Clinical examination and diagnostic classification of patellofemoral pain syndrome (PFPS)

Kne Trening
16.30 - 17.15 Harald Roos: Menisk-skader – Up-date Truls Raastad: Dosering av styrke – trening for trente og utrente personer
17.15 - 18.30 Jon Olav Drogset: Bruskskader og idrettslig aktivitet Jan M. Bjordal: Smertens betydning for dosering av øvelsesbehandling

Come together: ”Galleri Nygaten”

08.30 - 09.15 Gjesteforelesning
Henning Langberg

Adaptasjon av muskel/sene – enheten ved trening

Kne Trening Workshop Workshop
09.45 - 10.30 Harald Roos: Ligament-skader – Up-date Anne Marte Pensgård: Psykologiske endringer ved overtrening WS 7 WS 3
10.30 - 11.15 Rana Tariq: MR diagnostkk kne. Bone-bruise – Erik Witvrouw: Streching – Up-date WS 9 WS 8

diagnostikk og behandling
11.15 - 12.00 May Arna Risberg: Kliniske og biomekaniske  endringer Henning Langberg: Foten – roten til alt ondt? WS 10 WS 4

i knefunksjon av betydning for rehabi-
litering av pasienter med ACL skade?

12.30 - 13.15 Stefan Marlovits: Brusk – skader og kirurgi Rana Tariq: Billeddiagnostikk ved bløtvevsskader Frie foredrag

14.15 - 16.00 Frie foredrag Frie foredrag

16.30 - 18.00 Frie foredrag Frie foredrag

Middag / underholdning nattklubben MOODS

08.30 - 09.15 Gjesteforelesning
Stefan Marlovits

Senskadeproblematikk i knær hos idrettsutøvere

09.45 - 10.15 Inger Holm: Rehabilitering av kroniske knelidelser Romain Meeusen: The Overtraining Syndrome – what is it, how Workshop Workshop
can we discover it, what can we do about it WS 5 WS 1

10.15 - 10.45 Harald Roos: Gonarthrose hos unge idrettsaktive Lena K. Heggebø: Barn – fysisk aktivitet – ernæring. Up-date WS 2 WS 11
10.45 - 11.15 Odd-Egil Olsen: Barn og kneskader Trond Haukedal: Hvordan motivere i forhold til fysisk aktivitet WS 12 WS 6

og sunn ernæring?

11.45 - 13.00 Nycomed Pharmas priser for frie foredrag
Presentasjon av kandidatene

11.00 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.15

15.15 - 16.00

Torsdag 03.11

Fredag 04.11

Lørdag 05.11

Idrettsmedisinsk høstkongress 2005
Bergen 3. – 6. november 2005

16.00 - 16.30 Kaffe/utstillere

09.15 - 09.45 Pause/utstillere

12.00 - 12.30 Kaffe/utstillere

16.00 - 16.30 Kaffe/utstillere

09.15 - 09.45 Pause/utstillere

11.15 - 11.45 Kaffe/utstillere

13.15 - 14.15 Lunsj

Sesjon A Sesjon B

Sesjon A Sesjon B Sesjon C

Sesjon A Sesjon B Sesjon C

13.00 - 14.00 Lunsj
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Kunngjøring av NIMI PRISEN
NIMI ønsker å stimulere det vitenskapelig arbeid som gjøres innen idrettsmedisin i Norge. Prisen gis til førsteforfatter av
den beste publikasjonen i et internasjonalt tidsskrift. Prisen ble for første gang utdelt i 2004.

Kriteriene for prisen er som følger:
Artikkelen må være publisert, dvs trykket og utgitt i perioden 1. september 2004 til 1. september 2005.
Prisen kan kun gis til medlemmer av Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) eller Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI).
Beløpet er på kr. 20.000 - tyvetusenkroner.
Prisen/beløpet kan ikke deles.
Prisen gis til førsteforfatteren i publikasjonen.

Bedømmelseskomiteen vil være den samme som vurderer Nycomed prisene.

Utdeling/bekjentgjørelse av vinner: Prisen deles ut på Idrettsmedisinsk høstkongress 2005 av representant fra NIMI.
Prisvinner bekjentgjøres også i de nedenstående tidsskrifter.
Prisvinner presenterer sitt arbeide med et 20 minutters foredrag i forbindelse med utdeling av prisen.

Begrensninger: Samme person kan ikke vinne prisen mer enn to ganger, og samme person kan ikke vinne prisen to år på rad.

Utlysning: Norsk Idrettsmedisin,Tidsskrift for Den norske Lægeforening, Fysioterapeuten.

Søknadsfrist: 1. september 2005. Søknaden, sammen med tre eksemplarer av publikasjonen, sendes professor Inger
Holm, Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo.

Opprettelsen av prisen er godkjent av styrene i NIMF og FFI. Prisen deles ut årlig.

09.00 - 10.30 Kåseri “Frispark”
Arne Møller

11.00 - 12.00 Per Wiik Johansen
Doping – gråsoner og nye trender

12.00 - 13.00 Paneldebatt
Når er nok nok?

Fysioterapeut/Lege/Trener og Utøver

13.00 - 13.15 Avslutning

Workshops
WS 1 & 2 Fotens biomekanikk. Henning Langberg

WS 3 & 4 Møt den erfarne kliniker. Lars Engebretsen

WS 5 & 6 Knetester. Roar Robinson

WS 7 & 8 Hvordan vurdere en vitenskapelig artikkel. Rolf Moe-Nilssen

WS 9 & 10 Mentale teknikker i trening og konkurranser. Anne Marte Pensgård

WS 11 & 12 Undersøkelse av patellofemorale smerter. Erik Witvrouw

Søndag 06.11

10.30 - 11.00 Kaffe

14.00 - 15.30 NIF informerer
Antidoping Norge informerer

Prisutdeling Nycomed Pharma-prisene
Prisutdeling og presentasjon NIMI-prisen

16.00 - 17.00 Årsmøte FFI og Generalforsamling NIMF
19.30 Bankett Kongesalen Radisson SAS Bryggen

15.30 - 16.00 Kaffe/utstillere

Lørdag 05.11

13.15 - 14.00 Lunsj og hjemreise
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Sammendraget skal inneholde følgende punkter:

1.Tittel og forfattere inkludert arbeidssted
Tittelen skrives med store bokstaver. Tittelen skal være presis og 
begrenset til høyst 15 ord. På neste linje skrives forfatterens navn,
arbeidsstedets navn og stedsadresse (ikke gateadresse), samt land 
forskjellig fra Norge. Navnet på den som skal presentere under-
søkelsen understrekes. Dersom det er forfattere fra flere arbeidssteder
markeres dette med hevede arabertall før navn og arbeidssted.

Eksempel på tittelhode:
HVORDAN UTARBEIDE ET SAMMENDRAG TIL HØSTKONGRESSEN
Hansen AA, Nilsen BB, Larsen CC, 2Jensen DD jr.
Idrettsmedisinsk avdeling, Sportssykehuset, Helseland.
2Idrettsfysikalsk avdeling, Stadionklinikken,Trimbyen, Sverige.

2. Undersøkelsens formål-innledning
I innledningen settes problemet i fokus med et par setninger.
Eksempel: Knesmerter er svært vanlig blant norske barn. Hver fjerde
elev vil i løpet av ungdomsskolen være plaget av knesmerter.
Innledningen avsluttes alltid med en kortfattet og presis beskrivelse av
formålet med undersøkelsen, for eksempel: Formålet med studien var
å undersøke effekten av et forebyggende treningsprogram på 
forekomst av knesmerter hos ungdomsskoleelever.

3. Kort metodebeskrivelse
I metodebeskrivelsen omtales kortfattet de metoder som er benyttet
for å besvare spørsmålet i innledningen. Dersom undersøkelsen dreier
seg om pasientgrupper eller forsøkspersoner, må disse beskrives med
relevante data. Velkjente tester trenger ingen beskrivelse, men nye 
målemetoder må beskrives kortfattet og nøyaktig. Avsnittet avsluttes
med beskrivelse av de statistiske metoder som er benyttet.

4. Sammendrag av resultatene
I resultatdelen presenteres de viktigste resultatene. Dersom det er
stilt flere spørsmål i innledningen, beskrives disse fortløpende. Det er
ikke nødvendig å presentere samtlige resultater. Konsentrer deg om 
hovedproblemstillingene.

5. Diskusjon og konklusjon
I diskusjonen skal funnene relateres til litteraturen for øvrig (uten at
du tar med referanser). Stadfest dine funn og pek på betydningen av
dem. Sammendraget avsluttes med en konklusjon som besvarer
spørsmålet i innledningen.

Layout
Sammendraget skal skrives på norsk og ikke overstige 300 ord. Skriv
teksten i ett sammenhengende avsnitt med rett venstre marg og
enkel linjeavstand i Mikrosoft Word,Times New Roman 12 punkt, ikke
bruk stiler (styles), kun normal tekst. Benytt standard forkortelser,
terminologi, symboler og rettskrivning i henhold til veiledning i ordlis-
te for Tidsskriftet for Den norske Lægeforening. Spesielle forkortelser
må skrives fullt ut med forkortelsen i parentes ved første gangs bruk.
Benytt SIsystemet for måleenheter. Tabeller og figurer kan benyttes 
dersom de arealmessig erstatter tilsvarende tekst.

Innsending og vurdering
Sammendraget sendes på e-post som tilheftet word-fil til:
Marianne Olsen, mols@nycomed.com.
Postboks 79, 1403 Langhus. Telefon 91 81 78 94.

Innsendelsesfrist: 1. september 2005

Aksepterte sammendrag presenteres som frie foredrag (10 minutter
+ 5 minutter til diskusjon) på Høstkongressen. Videoprojektor for 
Powerpoint-presentasjoner vil være tilgjengelig.

Nycomed Pharmas priser for
beste frie foredrag 2005

Sammendrag til Høstkongressen

Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk
Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har også i år gleden
av å annonsere Nycomed-prisene for beste frie fore-
drag for 2005. Det utdeles to priser, et reisestipend
på kr. 15.000 og et stipend på kr. 5.000. Prisene utde-
les under Idrettsmedisinsk Høstkongress. Reise-
stipendet skal benyttes til deltagelse på årsmøtet til
American College of Sports Medicine (ACSM) påføl-
gende år, hvor prisvinnerforedraget vil bli presentert
som "The Nycomed Pharma Norwegian Sport
Medicine Award". ACSM vil dessuten dekke kongres-
savgiften for prisvinneren. Prisene utdeles til de to
beste foredrag. Foredraget kan presenteres som et

vanlig foredrag, poster eller som en video med fast-
satt tidsramme. Innsendte videoer må også presente-
res med et sammendrag. Forskningsrådene i FFI og
NIMF innstiller hver de fem beste arbeidene på
grunnlag av innsendte sammendrag, uavhengig av fag-
område. En priskomité bestående av to medlemmer
fra hvert av forskningsrådene samt en representant
fra kongresskomiteen velger ut prisvinnerne blant de
innstilte etter at de er presentert på Høstkongressen.
Alle sammendrag som sendes inn til Høstkongressen
vil delta i konkurransen med mindre man reserverer
seg fra deltagelse ved innsending.
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Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge
Utlysning av fondsmidler

Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet 
innsendes i tre eksemplarer. Søknaden skal utformes som en
full søknad om forskningsstøtte med prosjektmål, prosjekt-
beskrivelse og budsjett-/finansieringsplan.

Søknadsberettigede skal være medlemmer av NIMF eller FFI.

Søknaden sendes 
innen 15. september 2005 til:

Fondsstyreleder Fredrik S. Bendiksen
Valumsveien 48
2319 Hamar.

Søknadsfrist 15. september hvert år

Fond til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge
(nedenfor kalt fondet) lyser med dette ut midler. Søknads-
berettigede må være medlem i NIMF eller FFI (og ha sitt dag-
lige virke i Norge).

Midler blir tildelt etter følgende kriterier1:
• Midler gis først og fremst til forskningsprosjekter.
• Prosjektet skal være klinisk relevant og ha til hensikt å styr-

ke fagutøvelsen innenfor områdene idrettsmedisin og
idrettsfysioterapi.

• Midler kan tildeles prosjekter som tar sikte på å 
o utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-,

behandlings- og forebyggingsprosedyrer og metoder
o utvikle/bedre teorigrunnlaget for fagutøvelsen

• Midler kan gis til lege eller fysioterapeut – eller grupper av
samme – som medvirker til å fremme fagområdene idretts-
medisin og idrettsfysioterapi i Norge.

I vurderingene vil det bli lagt vekt på:
• Prosjektets kvalitet både hva gjelder innhold og gjennom-

føring. Søknaden skal utformes som en full søknad om forsk-
ningsstøtte med teoretisk bakgrunn og formål, metode-
beskrivelse, budsjett-/finansieringsplan og fremdriftsplan. For
ytterligere spesifisering av søknadens utforming, se senere.

• Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i.
• Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet, even-

tuelt avtale om kvalifisert veiledning.
• Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
• Planer for formidling av resultater fra prosjektet nasjonalt

og/eller internasjonalt.

Andre opplysninger 
Tildeling forplikter mottaker til å avgi rapport med regnskap
om midlenes anvendelse og oppnådde resultater. Tildelte 
midler som ikke er brukt innen den frist som er fastsatt i det
enkelte tilfelle, faller tilbake til fondet.

Innsending av søknad 
Fondet lyser ut midler en gang i året. Søknaden sendes til fon-
dets styre i brevs form i tre eksemplar med nødvendige 
vedlegg. Avslag kan ikke ankes, men ny søknad kan fremmes
ved fremtidig utlysning. Større og langsiktige prosjekter kan til-
godesees flere ganger, men i ny søknad for hvert år.

Søknaden må være poststemplet senest 15. september.

Spesifisering av hvordan søknaden utformes
• Innledning / prosjektets formål: teoretisk bakgrunn for hvorfor

det er viktig å gjøre dette prosjektet og hvilken relevans 
prosjektet har til områdene idrettsmedisin eller idrettsfysio-
terapi. Det må henvises til relevante referanser.

• Problemstilling / hypotese: formuleres eksplisitt.
• Metode: bør inneholde design for studien, utvalg / hvem som

skal inkluderes (beskrives gjerne med inklusjons- og eksklu-
sjonskriterier), hvor mange man planlegger å inkludere, hvil-
ke målemetoder som skal brukes, og eventuelt hvilke statis-
tiske metoder man vil bruke. I intervensjonsprosjekter må
også intervensjonen(e) beskrives. I noen studier må tillatelse
fra etisk komité og datatilsynet foreligge før prosjektet kan
starte opp. Angi i tilfelle om prosjektet det søkes støtte for
faller inn under dette og om det eventuelt er søkt / plan-
legges å søke om slik tillatelse.

• Plan for rapportering / publisering av resultater fra prosjektet.
Dette kan være nasjonalt og / eller internasjonalt, i fore-
dragsform og / eller artikkelform.

• Finansieringsplan: angi finansieringsplan for hele prosjektet.
Planlegges en samfinansiering med andre miljøer, oppgi
eventuelle andre finansieringskilder det er søkt, innvilget eller
planlagt å søke midler fra. Beløp som søkes fondet må
eksplisitt angis.

• Fremdriftsplan for prosjektet (tidspunkt for start og avslutning
på prosjektet, i store prosjekter eventuelt når ulike faser av
prosjektet planlegges gjennomført).

1 Fondets statutter : kontakt fondsstyreleder.

Veiledning for søknad av forskningsmidler
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KURS

Idrettsmedisin for leger – trinn 1
Læringsmål: Kursets formål er å gi legen forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger, å sette legen i stand
til å diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de hyppigste idrettsskader med vekt på akutte ska-
der, å sette legen i stand til å veilede om idrettsskadeprofylakse og almen sykdomsprofylakse i forbindelse med
idrett, å sette legen i stand til å veilede vedrørende doping og farmakologiske problemer i forbindelse med idrett.

Faglig innhold: Basal idrettsfysiologi, treningslære, kosthold hos idrettsutøvere, doping, idrett og helse, helsere-
latert trening, idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader. Patofysiologi,
behandling og rehabilitering ved akutte idrettsskader, taping/ortose, rygg/nakkeskader og akutte rygg-/nakkesmer-
ter, skader i skulder, kneskader, legg-/ankel-/fotskader. Barn og idrett. Kvinner og idrett – spiseforstyrrelser, men-
struasjonsforstyrrelser og osteoporose.

Idrettsmedisin for leger – trinn 2
Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i idrettsmedisin trinn 1. Det skal gi en grundi-
gere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger med særlig vekt på belastningsskader og forhold knyttet til
idrettsutøvelse på høyt nivå. Legen skal etter kurset kunne være ansvarlig for den idrettsmedisinske service for
utøvere og lag på alle nivå.

Faglig innhold: Idrettsfysiologi, testing og trening av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Temperatur-
regulering og væskebalanse, høydefysiologi og høydetrening, reisemedisin og akklimatisering. Kosthold og presta-
sjonsevne, restitusjon og overtrening, doping. Indremedisinske tilstander og trening. Idrettstraumatologi med vekt
på diagnostikk og rehabilitering av belastningsskader. Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved belastnings-
skader, skadeforebyggende tiltak, bruk av tape/ortoses, kroniske rygg- og nakkesmerter, skade i albue/hånd, bek-
ken-/lyske-/hofteskade, kneskader, legg/ankel/fotskade. Kvinner og idrett – graviditet og trening. Idrettspsykologi.

Idrettsmedisin for fysioterapeuter – trinn 1 
Læringsmål: Kursets formål er å gi fysioterapeuten forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger og skape
interesse for fordypning i fagfeltet, sette fysioterapeuten i stand til å se sammenheng mellom idrettens krav til funk-
sjon og utøverens forutsetninger som alder, kjønn og treningstilstand, og å sette fysioterapeuten i stand til å stille
funksjonsdiagnose og behandle de vanligste akutte idrettsskader. Med idrett menes i denne sammenheng alle for-
mer for fysisk aktivitet, både på konkurranse- og mosjonsplan.

Faglig innhold: Kosthold hos idrettsutøvere, doping, idrett og helse, helserelatert trening. Idrettstraumatologi
med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader, Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved akut-
te idrettsskader, taping/ortoser, rygg/nakkeskader og akutte rygg/nakkesmerter, skader i skulder, kneskader, legg-
/ankel-/fotskader. Barn og idrett. Kvinner og idrett – spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.

Universitetet i Oslo og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt arrangerer

Grunnkurs i idrettsmedisin 
trinn 1 og trinn 2

for leger og fysioterapeuter
i perioden 10. – 14. oktober 2005 i Oslo.
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KURS

Idrettsmedisin for fysioterapeuter – trinn 2 
Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i idrettsfysioterapi trinn 1. Det skal gi en grundi-
gere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger med særlig vekt på belastningsskader og forhold knyttet til idretts-
utøvelse på høyt nivå. Fysioterapeuten skal etter kurset kunne utføre fysioterapi for utøvere og lag på alle nivå.

Faglig innhold: Idrettsfysiologi, testing og trening av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Temperatur-
regulering og væskebalanse, høydefysiologi og høydetrening, reisemedisin og akklimatisering, kosthold og presta-
sjonsevne, restitusjon og overtrening, doping. Indremedisinske tilstander og trening. Idrettstraumatologi med vekt
på diagnostikk og rehabilitering av belastningsskader. Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved belastnings-
skader, skadeforebyggende tiltak, bruk av tape/ortoser, kroniske rygg- og nakkesmerter, skade i albue/hånd, bek-
ken-/lyske-/hofteskader, kneskader, legg-/ankel-/fotskade. Kvinner og idrett – graviditet og trening. Idrettspsykologi.

Kurstimer (alle kursene): 40, inkludert kursprøve. Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening.
Kurset er godkjent som tellende timer til Idrettsfysioterapeut FFI.
Kurskoordinator: Overlege Terje M. Halvorsen, NIMI.
Kurssted: Opplev Norsk Fotball (tidl. UBC) Ullevål Stadion.
Kursavgift: Kr. 4.400,- per kurs, inkludert kursmateriell (bevertning kommer i tillegg).
Det er i år økt kursavgift pga nye retningslinjer for samhandling mellom Den Norske Lægeforening og
Legemiddelindustriforeningen, man kan ikke lenger ha utstillere ved kurs som gir tellende timer i videre- og etter-
utdanning.

Søknadsfrist: 21. august 2005.
Påmelding: NIMI v/Kari Helstad, Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805 Oslo.
Telefon 23265656, telefax 23265666, kari.helstad@nimi.no.

Alle søkere må opplyse om: Utdanning med evt. spesialitet, eksamensår, tidligere idrettsmedisinske kurs, evt.
avslag på tidligere søknad om kursdeltakelse, idrettsmedisinsk praksis/engasjement i klubb/landslag.

Norsk Idrettsmedisin ønsker alle sine lesere

en riktig god, fysisk aktiv og skadefri sommer.

Lykke til med abstractskrivingen!

Vi sees på høstkongressen!
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Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk 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

Innmelding
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................

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

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

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

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

Melding om innmelding eller ny adresse sendes til:

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

LEGER:
NIMF v/Marianne Olsen
Pb. 79, 1403 Langhus
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. 3 01.09.05 15.10.05
Prisene er eks. MVA 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.



KONGRESS KALENDER

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.

Utlysning av Årsmøte
i NFFs Faggruppe for

Idrettsfysioterapi 2005
Årsmøtet i FFI avholdes lørdag 5. november 
kl. 16.00 

Sted: Radisson SAS hotell Bryggen Bergen 

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må 
leveres til styret innen 30. september 2005 

Saker som skal fattes vedtak på, skal konkludere
med «Forslag til vedtak».

Saker sendes til: Bjørn Fossan 
Langerudsvingen 17 
1187 Oslo 
eller e-post:
bjorn.fossan@olympiatoppen.no

JUNI
22: Oslo, Norge

IFSP and FFI Symposium Current
Concepts of Rehabilitation of Sports Injuries
Info: www.idrettsfysioterapi.no

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
Se annonse side 27.

2006
MARS
8 – 12: New Orleans, LA, USA

73rd Annual Meeting of the American
Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS)
Info: www.aaos.org

MAI
24 – 27: Innsbruck, Østerrike 

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

31 – 3: Denver, CO, USA
53rd Annual Meeting of the American
College of Sports Medicine (ACSM)
www.acsm.org

JUNI
29 – 2: Hershey, PA, USA

32nd Annual Meeting of the American
Orthopaedic Society for Sports Medicine
(AOSSM)
www.aossm.org



B Returadresse:
Marianne Olsen
Postboks 79
1403 Langhus

-BLAD

Vi ønsker alle en skadefri sommer!




