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Høstkongressen arrangeres i år i Bergen. Det faglige programmet har et vidt spekter, som
bør være av interesse for flere i vårt miljø. Idrettsinteresserte leger, fysioterapeuter,
idrettshøyskoleutdannede og sykepleiere vil her få en oppdatering når det gjelder

idrettsmedisinske temaer og problemer. Ved hjemreise håper vi de får med seg kunnskap hjem
som kan brukes i hverdagen når det gjelder behandling, råd og veiledning av barn, unge, voksne
og eldre når det gjelder fysisk aktivitet og idrett.
Det er også hyggelig å kunne presentere hele 48 frie foredrag til årets høstkongress. Bredden i
de frie foredragene er stor, og kvaliteten på disse er jevnt over svært bra, så alle kongressdelta-
kere har noe å se fram til.
I skrivende stund er forberedelsene til høstkongressen i rute, og det er i overkant av 440 påmeldte
deltagere. Dette sammen med et solid faglig program og trivelige sosiale arrangementer gjør at det
er mye å glede seg til på årets høstkongress, som arrangeres på Radisson SAS Royal Hotel med
Knut Fjeldsgaard i spissen for kongresskomitéen. Har du ikke meldt deg på til høstkongressen,
så er det ennå mulighet – gå inn på hjemmesiden (www.idrettsmedisinsk-kongress2005.no) og
meld deg på!
I dette nummeret skriver Jan M. Bjordal og Jan Hendrik Demmink om nytten av fysiske virke-
midler i behandlingen av akutte bløtvevsskader. Bruken av dem fordrer imidlertid også at klini-
keren har inngående kjennskap til hvilke fysiologiske effekter de gir. Bjordal og Demmink påpe-
ker mulighetene for feilbehandling og utilsiktede negative effekter som er tilstede. Hilde Grindvik
og medarbeidere skriver om endringer i de hvite blodlegemers nivå av oksygenradikaler (reak-
tive oxygen species (ROS)) og total antioksidantstatus før og etter hel- og halvmaraton. I deres
studie finner de at utholdende fysisk aktivitet med moderat intensitet og lang varighet fører til
utmattelse i leukocyttenes evne til å produsere ROS. Dette kan delvis være med på å forklare
at utøverne er mer sensitive overfor infeksjonssykdommer i tiden rett etter aktivitet, men det er
behov for mer forskning før man kan si noe sikkert om dette. Jostein Hallén gir en oversikts-
artikkel hvor han peker på de faktorene som fører til den aldersrelaterte reduksjonen av 
maksimalt O2-opptak og de sirkulatoriske tilpasningene som skjer under utholdenhetstrening hos
eldre menn og kvinner. Han konkluderer med at utholdenhetstrening øker VO2max både hos eldre
menn og kvinner om treningsbelastningen er adekvat, men mekanismene for en slik endring kan
være forskjellige mellom kjønnene.

Med dette ønskes dere alle en fortsatt god høst og god lesning.Vel møtt til dere som skal på
høstkongressen!

Odd-Egil Olsen
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Når dette leses har SAS-hotellet på
bryggen i Bergen åpnet for årets
idrettsmedisinske høstkongress. Endelig

tilbake i Bergen igjen, det er 10 år siden sist,
også da på Bryggen hotell. Kongresskomiteen
med Knut Fjeldsgaard i spissen har gjort en stor
jobb med å forberede denne kongressen både
faglig og sosialt.Vi gleder oss veldig.
Gjennom media har det blitt satt fokus på bruk
av lokalbedøvende sprøyter for å gjøre skadde
fotballspillere kampklare. Dette er ikke ulovlig i
henhold til WADAs regelverk, men Antidoping
Norge og NIMF mener likevel at dette er medi-

sinsk uforsvarlig. Å sette lokalbedøvende sprøyter i den hensikt å gjøre en utøver klar til konkur-
ranse er å spille hasard med utøvernes helse og kan gjøre skadesituasjonen for utøver mye verre.
Det er klart for høstens antidopingseminar for leger og fysioterapeuter. Antidoping Norge
gjennomfører to fagseminarer i året for denne målgruppen med fokus på bl.a. å gi økt kunn-
skap om dopingslista, NIFs dopingbestemmelser, fritak, kosthold og analysemetoder. Neste
seminar er 25. november.
Antidoping Norge utlyser forskningsmidler til medisinsk, fysiologisk og samfunnsvitenskapelig
forskning innen antidopingfeltet. I vedtektene til Stiftelsen Antidoping Norge heter det blant
annet at Antidoping Norge skal bidra til forskingsvirksomhet knyttet til virksomhetens formål.
Antidoping Norges rolle på forskningsområdet vil således være å initiere medisinsk og sam-
funnsvitenskapelig forskning relatert til antidopingarbeidet i idretten, så her kan det være mid-
ler å hente for interesserte forskere.
Flere land har den siste tiden igjen tatt til orde for å gjeninnføre legekort for deltagelse i idrett.
Mange av oss husker med gru køen av idrettsutøvere foran legekontoret for ca. 30 år siden.
Undersøkelsene som ble gjort den gang erindres å ha vært både raske, lite matnyttige og til
dels overfladiske. Bakgrunnen for å gjeninnføre lignende krav er vitenskaplig dokumentasjon på
at skikkelig kardiologisk utredning kan være med på å forebygge plutselig død i idretten. Norge
ønsker å være med på denne diskusjonen. I den forbindelse er det opprettet et kardiologisk
utvalg som skal komme med en innstilling til hva som bør gjøres i Norge.
Jeg ønsker med dette de som har kommet til Bergen til lykke med kongressen.Til de som ikke
er i Bergen, planlegg å komme til 40 års jubileet på Hamar neste år.

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

Jon Olav Drogset
leder NIMF

Sommerens store faglige begivenhet for oss
idrettsfysioterapeuter var definitivt Ver-
denskongressen i forebygging av Idretts-

skader og FFIs/IFSPs dagsseminar om Rehabili-
tering, som begge fant sted i Oslo i juni.
Begge arrangementer ble store suksesser med
maksimal deltakelse i forhold til det forventede
og mulige. Meget gledelig var det å kunne kon-
statere at det arbeidet som utføres av norske
idrettsfysioterapeuter og -medisinere, både i
forskning og klinisk arbeid, ikke ligger tilbake for
noen. Det synes som klinikerne også har vært

spesielt flinke til å implementere forskningsresultatene i egen praksis, noe som selvsagt betyr at for-
skerne har fått formidlet sine budskap på en meget god og riktig måte. Men det betyr også at kli-
nikerne er opptatt av fornyelse og fagutvikling. Fremover blir det viktig å ikke hvile på laurbærene,
men fortsette det meget gode arbeidet med stadig videre utvikling, noe som jo vil komme utøver-
ne og pasientene våre til gode.
Nå som Høstkongressen i Bergen står for døra gleder jeg meg spesielt til å høre de frie foredra-
gene. Disse har de foregående årene holdt stadig høyere kvalitet. I tillegg til de forskjellige og spen-
nende forskningsprosjektene håper jeg denne gangen noen også legger frem sine refleksjoner rundt
spesielle pasientkasus.Dette føler jeg er noe som har manglet litt de seinere årene. Selv lærer i hvert
fall jeg mye av kolleger som deler av sine erfaringer og ervervede kunnskaper fra praksisfeltet.
Styrets viktigste sak har i hele år vært arbeidet med masterutdannelsen i idrettsfysioterapi. Fondet
har nå tildelt oss midler til planlegging av studiet. Og i forhold til vår første søknad til Fondet, har vi
i tillegg til planleggingspengene fått visse krav og retningslinjer vi er nødt til å oppfylle for å få mid-
ler til oppstart og gjennomføring av studiet.Vi er imidlertid kommet så langt i dette arbeidet at vi
håper og tror på en avklaring fra Fondet, slik at studiet kan starte høsten 2006.Vi mener masterut-
dannelser i fysioterapi er et viktig skritt som det haster med å få gjennomført for å møte konkur-
ransen fra andre og meget aktive, alternative yrkesgrupper.
Som noen av dere kanskje allerede har fått med dere har vi fornyet kravene til titlene ”Autorisert
idrettsfysioterapeut FFI” og ”Spesialist i idrettsfysioterapi”. Dette har vi gjort for å få disse kravene
mer i tråd med det vi mener skal være dagens standard. Den største forskjellen er nok at de obli-
gatoriske kurstimene fra fagområdet er økt fra 220 til 400 timer i spesialiteten og at en del kurser
er byttet ut med nye. Det vil selvsagt være en overgangsordning for deg som allerede er i gang med
å samle kurstimer og praksis etter ”de gamle kravene”. Men nå haster det altså å finne ut hva du
mangler og få gjort noe med det!
Så gleder jeg meg også til å kunne presentere nye spesialister og autoriserte idrettsfysioterapeuter
på høstkongressen.
Jeg håper også at riktig mange finner veien til årsmøtet vårt i år og ønsker dere alle VELKOMMEN
til BERGEN!
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Introduksjon
Akutte bløtvevsskader er de hyppigste
idrettsskadene og den skadetypen som
oftest underkastes medisinsk behandling
eller fysioterapi. Fysiske virkemidler
omfatter både intervensjoner som inngår
i den såkalte PRICE-behandlingen og
ulike behandlingsformer som brukes av
fysioterapeuter.

Tilheling av bløtvevsskader
Tilheling etter akutte bløtvevsskader kan
deles inn i tre faser, den akutte fasen 0-3
dager, tidlig reparasjonsfase 4-21 dager
(proliferativ fase) og remodellerende fase
(22-90+ dager, avhenger av vevstype).
Rehabilitering etter akutte bløtvevsskader
kan, men trenger ikke, å følge samme tids-
forløp som reparasjonsprosessen.
Faktorer som spiller inn er i hvilken grad
skadestedet belastes under pasientens
sportslige aktivitet, omfanget av skaden
og i hvilken grad det er mulig å forhindre
forverring (oppblussing av inflammasjon)
under aktivitet med hjelpemidler som
tape, orthose, nedkjøling etter aktivitet
etc. Dersom inflammasjonen blusser opp
igjen, kan dette ha negative konsekvenser
og forstyrre den naturlige reparasjons-
prosessen i bløtvev. Mye tyder på at det
både vil ta lenger tid før en slik sekundær
inflammasjon dempes, reparasjonspros-
sessen kan bli hemmet (redusert produk-
sjon/øket nedbryting av collagene fibre)
og medføre uønsket hypervaskularisering
på skadestedet. Det er grunn til å anta at
disse mekanismene sammen med en sen-
sitisering av nervesystemet er sentrale i
utvikling av kroniske plager.

Rehabilitering av bløtvevsskader
Som en hovedregel kan man si at rehabi-
litering etter bløtvevsskader vanligvis tar
kortere tid enn selve reparasjonsproses-
sen i bløtvevet. Reparasjonsprosessen
kan i enkelte vevstyper (senevev, liga-
menter) med sparsom vaskularisering ta
helt opp til 18-24 måneder.

Rasjonale for behandling av 
bløtvevsskader
En målrettet og effektiv behandling av
bløtvevsskader bør ha et klart rasjonale i
forhold til hvilke fysiologiske prosesser
man ønsker å påvirke.

Fra et behandlingssynspunkt er det liten
tvil om at øvelsesbehandling, trening og
tøyninger med gradvis økende belastning
og tilbakevending til sportslig aktivitet er de
viktigste intervensjonsformene i den remo-
dellerende fasen. Også i den tidlige repara-
sjonsfasen vil øvelsesbehandling være sen-
tral, men da mer for å opprettholde moto-
risk kontroll, fysisk funksjonevne og la mus-
kelaktivitet bidra til aktivering av muskel-
venepumpen og derved ødemreduksjon.

Et viktig poeng er at alle fysiske virke-
midler kan gies med ulik dosering, og i de
fleste tilfeller vil doseringen være kritisk
for et optimalt resultat. Feil dosering kan
gi i beste fall føre til manglende effekt.
Men det er fullt mulig å dosere fysiske
virkemidler slik at de virker mot sin hen-
sikt og forårsaker ubehagelige bivirkning-
er. Vi har derfor vektlagt hvilken dosering
som har gitt ønskede fysiologiske effek-
ter, og brukt dette som kriterier for ade-
kvat behandling i kliniske studier der slik
dokumentasjon foreligger.
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Behandling av akutte idrettsskader
med fysiske virkemidler
AV JAN M. BJORDAL1,2 OG JAN HENDRIK DEMMINK2

1SEKSJON FOR FYSIOTERAPIVITENSKAP, UNIVERSITETET I BERGEN, 2INST. FOR FYSIOTERAPI, HØYSKOLEN I BERGEN

Sammendrag
Fysiske virkemidler kan være nyttige
redskap i behandlingen av akutte
bløtvevsskader, men bruken av dem
fordrer også at klinikeren har inngå-
ende kjennskap til hvilke fysiologiske
effekter de gir. Mulighetene for feil-
behandling og utilsiktede negative
effekter er derfor tilstede. For
behandlingsformer som inngår i
PRICE ser utilsiktede effekter av kul-
debehandling ut til å avhenge mer av
individuelle forhold hos pasienten
enn dosering og behandlingstid. Både
kuldebehandling og kompresjonsbe-
handling synes å være effektivt i den
tidlige inflammatoriske fase, men vi
har for lite kunnskap om optimal
dosering av disse. Elevasjon synes å gi
en reversibel kortvarig effekt.
Varmeteppe eller varmepakninger
som ”avlednigsmanøver” synes å
redusere smertenivået ved akutte
ryggsmerter, men er kontraindisert
over hudområdet ved overfladiske
skader. Strømbehandling kan lindre
smerte mens laserbehandling og
kortbølgebehandling kan redusere
hevelse og smerte i den inflammato-
riske fasen. I den påfølgende prolife-
rative fase synes laserbehandling og
ultralydsbehandling å gi en viss effekt
på tilhelingsprosessen, mens strøm-
behandling kan brukes for raskere å
gjenvinne muskulær kontroll og øke
blodstrøm. Sjokkbølgebehandling
synes ikke å ha positive effekter i de
første to ukene etter akutte bløt-
vevsskader.



Metode
Det ble foretatt en systematisk litteratur-
oversikt av 1) Kontrollerte studier av
fysiologiske effekter på ledd og muskula-
tur/sene hos dyr og mennesker, og 2)
endringer i smerte og funksjon på men-
nesker som følge av behandling av akutte
bløtvevsskader (1-14 dager) med fysiske
virkemidler i randomiserte kontrollerte
studier.

For sistnevnte RCT-studier har vi lagt til
grunn en vurdering av studiedesign og
gjennomføringen av studien ihht til de 10
kvalitetskriteriene ved PEDro-databasen
for fysioterapistudier ved Universitetet i
Sydney, Australia. Egen vurdering av
metodisk kvalitet ble bare foretatt der
hvor dette ikke tidligere var gjort av
PEDro. Hver enkelt RCT-studie ble også
vurdert i forhold til valid dosering og
behandlingsprosedyre, med bakgrunn i
de kontrollerte studier av fysiologiske
effekter. Databasene PEDro, PubMed og
Cochrane Library samt forfatternes eget
bibliotek for studier av fysiske virkemidler
ved Høyskolen i Bergen ble gjennom-
søkt. Detaljert søkeliste kan fåes ved
henvendelse til forfatterne.

Resultat litteratursøk
Det ble funnet 147 studier av fysiologis-
ke effekter på dyr og friske mennesker.
630 klinisk kontrollerte studier ble iden-
tifisert hvorav 165 var randomiserte
kontrollerte studier. Av sistnevnte inklu-
derte 70 studier på behandling av akutte
bløtvevsskader, men 41 av disse studiene
var gjort etter operasjoner.

Anbefalte behandlingsformer
(PRICE1)
Kulde 
Det er antatt at kuldebehandling gir :
1) Nedsatt temperatur i ledd og musku-

latur
2) Konstriksjon av arterioler og reduk-

sjon av blodstrøm
3) Redusert dannelse av hematom og

ødem
4) Impulsledningen i perifere nerver ned-

settes og derved bidrar til smertelin-
dring   

Det er vist i flere studier at både intraarti-
culær og hudtemperatur lar seg senke med

applikasjon av is eller kuldepakning (1).
Intra-articulær temperatur etter knear-
throskopi kan senkes med opptil to gra-
der i forhold til preoperativ temperatur
og opptil syv grader etter to timer i for-
hold til operert kne (hvor temperaturen
altså økte med fem grader) som ikke får
kuldebehandling (2). Kuldebehandling
medfører en spontan vasokonstriksjon
og nedsatt blodstrøm til det nedkjølte
området allerede etter et minutt (1).Ved
samtidig tilstedeværelse av inflammasjon
vil vasokonstriksjonen være noe mindre
(1,3). Det er viktig å være klar over at
kuldebehandling også kan føre til en
påfølgende reaksjon med øket blodstrøm
ved for kort nedkjølingstid. Ti minutters
nedkjøling av kneleddet på friske perso-
ner gav en øket blodstrøm i bløtvevet,
mens 25 minutters nedkjøling gav
omkring 30% reduksjon av blodstrøm i
bløtvev.

En vanlig anbefaling har vært at kulde-
behandling skal foregå i 20-30 minutter,
som et kompromiss mellom ønsket
effekt og fare for frostskade av huden, og
at kuldebehandling kan gjentas hver 3-4
time (4).

Aggressiv kuldebehandling har med-
ført frostskade og nerveskade selv etter
20-30 minutter behandlingstid (5). Kulde-
behandling med is kan også øke smerten
hvis vevstemperaturen senkes kraftig (6).
På den annen side har kuldebehandling
utover 20-30 minutter gitt en ytterligere
nedgang i intra-articulær temperatur
med applikasjonstid på 1-2 timer (2,6).

Øvrige vedrørende de fysiologiske
effekter som kuldebehandling medfører
er imidlertid mangelfulle og til dels mot-
stridende. De fleste studier er gjennom-
ført på friske mennesker eller i forbin-
delse med operasjoner. Vi fant ingen
gode kontrollerte studier av mulige fysio-
logiske effekter av kuldebehandling ved
akutte kontusjoner eller muskelskader.
Studier foretatt på muskelstølhet (delay-
ed onset muscle soreness) viser i hoved-
sak fravær av betydningsfulle fysiologiske
effekter ved kuldebehandling (7-9).

Kliniske studier av kuldebehandling
ved akutte skader
Kun seks randomiserte kontrollerte stu-
dier på ankeldistorsjoner og ingen studi-

er på andre ledd, kontusjoner eller mus-
kelskader ble funnet. I tillegg ble det fun-
net 18 kuldebehandlingssstudier på post-
operative tilstander i kne, ankel og hofte-
ledd.

Ingen av disse 24 studiene angav over-
flatetemperatur på kulde-mediet, og fem
av studiene angav ikke behandlingstid. Syv
av studiene benyttet intermitterende kul-
debehandling og 13 kontinuerlig behand-
ling som varierte fra 20 minutter til 336
timer. Den metodiske kvaliteten på studi-
ene var lavere (34% oppfylt av PEDro-
kriteriene) enn det som man vanligvis
finner ved fysioterapi og farmakologiske
intervensjoner (10).

På bakgrunn av manglene ved de publi-
serte studier er det vanskelig å angi sikre
kriterier for optimal kuldebehandling ved
akutte bløtvevsskader. En ”best evidence
synthesis” tilsier at:
• Kuldebehandling synes å gi noe redu-

sert smerte, ødem og bedret funksjon
ved ankel-distorsjoner i forhold til
varme eller ingen behandling.

• Dokumentasjonen er av svak metodisk
kvalitet og begrenset til data fra 1-3
kontrollerte studier for hvert outcome.

• Behandlingstid bør være minimum 20-
30 minutter.

• Det er lite som tyder på at behand-
lingsvarighet utover minimumstiden
øker risikoen for frostskader, siden en
rekke studier med kontinuerlig kulde-
behandling i opptil flere døgn bare rap-
porterte unntaksvise tilfeller av frost-
skader (<1%).

• Det mangler dokumentasjon for at kul-
debehandling gir en tilleggseffekter når
den kombineres med kompresjon.

• Det foreligger ingen holdepunkter i
form av randomiserte kontrollerte stu-
dier for optimal bruk av kuldebehand-
ling ved muskelskader, og en vil derfor
være prisgitt å vurdere overføringsver-
dien av resultater fra andre skadetyper.

• Det er ikke sikre holdepunkter for at
kuldebehandling er mer eller mindre
effektivt enn andre behandlingsformer.

Kompresjonsbehandling 
Det er antatt at behandling med konti-
nuerlig eller intermitterende kompresjon
gir :
1) Reduksjon av blodstrøm til skadested
2) Redusert lekkasje fra blodkar til inter-

stitievev
3) Redusert dannelse av hematom og

ødem
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Fysiologiske effekter av kompresjons-
behandling
Kompresjonsbehandling ved åpne bløt-
vevsskader er et velkjent virkemiddel for
å stoppe blødning og motvirke anafylak-
tisk sjokk. Kompresjonstrykk over 40-50
mmHg overstiger det venøse trykk og
dermed kunne klemme av vener og hin-
dre venøs tilbakestrømning. Det er imid-
lertid få publiserte eksperimentelle studi-
er på bløtvevsskader. En liten randomi-
sert studie av ankeldistorsjoner fant
redusert ødem i forhold til ubehandlete
kontrollpasienter etter kombinert kom-
presjon og kuldebehandling (11). En kon-
trollert studie på muskelskader fant imid-
lertid verken reduksjon av ødem eller
hematom etter kompresjonsbehandling
(12).

Kliniske studier av kompresjons-
behandling ved akutte skader
Kun tre studier av kompresjonsbehand-
ling etter ankeldistorsjon ble funnet.
Samtidig kompresjon og kuldebehandling
i 20 minutter gav redusert smerte og
bedret funksjon to dager etter skadetids-
punktet. Kompresjonsbehandling etter
eksentrisk trening gav i en liten studie
noe redusert muskelstølhet i form av
lavere creatin kinase nivåer, mindre smer-
te og bedre muskelkraft enn kontroll-
gruppen (13). Intermitterende kompre-
sjonsbehandling med fotpumpe har vist
en ødemreduserende effekt etter to
døgn ved fracturer i calcaneus og ankel i
til sammen fire studier av svak metodisk
kvalitet (14-17). Bruk av ankelorthose
med intermitterende kompresjon under
aktivitet gav reduserte smerte og bedret
funksjon etter 10-14 dager (18,19), mens
elastisk bandasje gav ulike resultater. En
“best evidence synthesis” tilsier at:
• Det er beskjeden dokumentasjon for

distorsjonsskade på ledd og indre
blødning kan behandles med kompre-
sjonsbehandling de første 72 timer og
at dette har en gunstig effekt på smer-
te, hevelse og funksjon.

• Dokumentasjonen er begrenset til et
fåtall studier av svak metodisk kvalitet
og kompresjonsbehandling er i liten
grad sammenlignet med ingen behand-
ling eller uvirksom placebo-behandling.

• I den eneste studien hvor kompre-
sjonsbehandling med maksimalt tålbart
trykk ble sammenlignet med ingen
behandling på akutte muskelskader
(kontusjon/muskelstrekk), fant man

ingen signifikante effekter av behand-
lingen. Der er derfor et åpent spørsmål
om kompresjonsbehandling har gunsti-
ge eller negative effekter på muskelska-
der.

• Både intermitterende og kontinuerlig
kompresjonsbehandling synes å ha
gunstige effekter i de første 72 timer
etter skaden, men det foreligger ikke
sikre holdepunkter for hvilken av
metodene som er mest effektiv eller
med hvilket trykk optimal kompre-
sjonsbehandling bør gies.

• De fleste postoperative studier har
benyttet kompresjonstrykk som ikke
overstiger venetrykket (40-50 mmHg)
i flere dager, og dette har vært godt
tolerert av pasientene.

• På bakgrunn av den begrensete doku-
mentasjonen er det vanskelig å gi kon-
krete anbefalinger for optimal kompre-
sjonsbehandling i forhold til grad av
trykk og behandlingstid.

• Intermitterende trykkbehandling synes
å gi positive effekter på ødem også
utover akuttfasen på 72 timer.

Elevasjon, avlastning og 
beskyttelse av skadestedet
For de øvrige tiltakene i PRICE er det
svært begrenset dokumentasjon i form
av kontrollerte studier av fysiologiske
eller kliniske effekter på akutte skader.
Det er holdepunkter fra cellestudier for
at belastning av inflammert sene/liga-
ment fører til en økning av inflammasjo-
nen og økte konsentrasjoner av inflam-
matoriske mediatorer som plasminogen
activator, prostaglandin E2 og interleu-
kin beta (20-23). I en kontrollert studie
av elevasjon fant man en reduksjon av
ødem, men denne effekten forsvant i
løpet av 30 minutter når elevasjonen
ble fjernet (24).

Andre fysiske virkemidler
Varmepakninger 
Temperaturøkninger på 3-5 grader er en
naturlig konsekvens av inflammasjonspro-
sessen i de første timene etter akutte
bløtvevsskader eller operasjon (25).
Varmepakninger direkte på et overfladisk
skadested i en tidlig fase etter skaden vil
øke inflammasjonsaktiviteten og bør unn-
gås. Kortvarig bruk av varmepakning på
huden (<40 grader) gir bare temperatur-
økning i de øverste to cm av muskulatur
mens temperaturen i dypereliggende
deler av muskulatur forblir uforandret.

Varmepakninger synes også å ha en
beskjeden, men signifikant effekt på smer-
ter fra muskelstølhet (26). Ved påføring
av varmepakning på kneleddet er det
registrert intraarticulær temperaturøk-
ninger på 1,2 grader (27).

Kliniske studier
Ugunstig effekt av varmebehandling i de
første timene etter ankeldistorsjoner er
observert i en kontrollert studie (28).Til
tross for dette har en studie av metodo-
logisk akseptabel kvalitet på akutte rygg-
smerter vist en rask og betydelig reduk-
sjon av smerteintensitet (30mm på VAS)
etter bruk av elektrisk varmeteppe under
ambulansetransport sammenlignet med
ullteppe (29). Også tre studier av aksep-
tabel metodisk kvalitet (5 og 6 på
PEDro-score) viste at varmepakninger på
akutte ryggsmerter av mindre enn syv
dagers varighet, gav signifikant bedre
resultat enn placebo, paracetamol og lav-
dose ibuprofen. Behandlingstiden i disse
studiene var opptil åtte timer. I alle disse
fire studiene var nøyaktig lokalisasjon og
grad av bløtvevsskade ikke kartlagt. Det
er rimelig å anta at varmebehandlingen i
disse studiene neppe medførte noen
oppvarming av columnas dyptliggende
strukturer og skadested. Normal avstand
til lumbalcolumnas bueledd og mellom-
hvirvelskive er hhv ca 30-40 mm og 50-
70 mm fra hudoverflaten (egne ultralyd-
smålinger), mens målbare temperaturfor-
andringer av varmepakninger ikke har
vært registrert dypere enn 20 mm fra
hudoverflaten (30). Den observerte
effekten har derfor antagelig heller
sammenheng med stimulering av nerve-
reseptorer i huden og derved ”portme-
kanismen”, vasodilatasjon i hud og reduk-
sjon av sekundære spasmer i den overlig-
gende ryggmuskulaturen. Det er mangel
på studier av varmebehandling i 7-21 dag
etter bløtvevsskader.

Strømbehandling
Innen strømbehandling har man en rekke
forskjellige typer hvorav de fleste har en
basisfrekvens i området 1-150 Hz. Bl.a.
for interferensstrøm bruker man en høy-
ere pulsfrekvens for å overvinne hudbar-
rieren, men virkefrekvensen på 1-150Hz
er den samme både for intereferens-
strøm, high voltage og transkutan elek-
trisk nervestimulering.
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Fysiologiske effekter av strømbehandling
De fysiologiske effektene av strømbe-
handling er avhengig av en maksimalt tål-
bar strømstyrke. Smerteterskelen for
trykk i det hudområdet som elektrodene
plasseres, har i en rekke strømbehand-
lingsstudier vist en økning på ca 30% (31-
33). Effekten er tidsavhengig og målbar
allerede etter få minutter, etter 10-15
minutter er den signifikant og den når sitt
maksimum etter 30-60 minutter.Anbefalt
behandlingstid er derfor minimum 20
minutter. Varigheten av effekten er vari-
abel, og en dyrestudie etter akutt in-
flammasjon i kneledd viste signifikant
reduksjon av smerteterskel i 24 timer
etter 30 minutters strømbehandling med
100 Hz (34). I en annen dyrestudie fra
den samme gruppen påviste man at
denne effekten på akutt inflammatorisk
smerte hadde sammenheng med en
reduksjon av neuronal hyperaktivitet i
dorsalhornets celler på segmentalt nivå i
ryggmargen. Ved neurogen inflammasjon
i tenner har man sett en reaktiv vasodila-
tasjon i starten av strømbehandling, men
effekten gir seg etter noen minutters sti-
mulering (35). Selv om tenner har et mer
lukket system og en vesentlig forskjellig
innervasjon og vaskularisering enn annet
bløtvev, kan det ikke utelukkes at en slik
effekt i noen tilfeller kan øke smerteopp-
levelsen og en bør da avbryte strømbe-
handlingen (36).

Strømbehandling gies vanligvis med
gummielektroder i dermatomet hvor
smerten er, men også elektroakupunktur
med nålelektroder i dermatomet forår-
saker de samme fysiologiske effektene.Vi
ser ingen prinsipielle forskjeller mellom
de fysiologiske effektene av elektroaku-
punktur i smerteområdet, percutan elek-
trisk nålestimulering og TENS/interfe-
rensstrøm hvis strømparametrene ellers
er de samme (37). Ved dypereliggende
patologi synes nåle-elektroder å være et
vel så godt alternativ for optimal strøm-
behandling som gummielektroder på
huden (38). De vanligste pulsfrekvensene
i kontrollerte studier er 1-2 Hz og 80-
100 Hz, eller kombinasjoner av disse (39).
Transkutan elektrisk muskelstimulering
(TEMS) som er strømbehandling over
musklenes motoriske punkter, gir muskel-
kontraksjoner som bidrar til forbigående
økning av lokal arteriell og venøs blod-
strøm (40-42). Elektro-akupunktur mot
kneregionen hos friske mennesker gir
også en økning i lokal blodstrøm (43). På

friske kontroller kan TEMS redusere
ødem i langvarig stående stilling (44),
men ved dyreforsøk tyder på at ødem i
forbindelse med inflammasjon ikke redu-
seres ved strømbehandling (45). Gjentatt
daglig elektrisk stimulering over en uke
økte nydannelse av blodkar (angiogenese)
i dyremodell (46). Strømbehandling med
svak strømstyrke (sensorisk terskel) av
typen high voltage, gav reduksjon av mus-
kelstølhet og bedret muskelstyrke etter
ett døgn på friske mennesker (47).

Kliniske studier
Vi fant en studie av god kvalitet med
TENS på akutte uspesifikke ryggsmerter
(n=72), som viste en meget god effekt
(31,5 mm bedre på visuell analog smer-
teskala) i forhold til placebo (48). En liten
studie av middels kvalitet hvor high volta-
ge strømbehandling viste bedre effekt
enn kuldebehandling ved ankeldistrosjo-
ner (49). I en annen studie av middels
kvalitet gav daglig strømbehandling (50-
100 Hz) kombinert med PRICE og tidlig
mobilisering, mindre ødem og smerte
enn placebo ultralyd (50).

Strømbehandling reduserte ikke ødemet
i en studie av akutte ankelfracturer (51).

For TENS-behandling fant vi 23 studier
på forskjellige akutte postoperative til-
stander (39). I 11 av disse studiene ble
det gitt adekvat strømbehandling med en
strømstyrke like under smertegrensen,
elektroder i hudområdet og stimulerings-
tid over 20 minutter. Graden av smerte-
lindring i disse studiene var signifikant
bedre enn i studier med suboptimal
strømbehandling (35% versus 4%). En
studie etter korsbåndoperasjon viste at
voluntær kontraksjonsevne i quadriceps-
muskulaturen, bedret seg etter strømbe-
handling (52). Gjentatte økter med
strømbehandling har i flere studier på
kroniske tilstander som f.eks. arthrose,
vist seg å gi en vedvarende effekt (2-4
uker) på smerte (53,54). Det antas et
denne effekten har sammenheng med at
strømbehandling kan bidra til en desensi-
tisering av sensitiserte smertebaner. En
”best evidence synthesis” av strømbe-
handling tilsier at:
• Optimal strømbehandling i skadeom-

rådet gir en raskt innsettende smerte-
lindrende effekt og økt toleranse for
trykk eller belastning.

• Strømbehandling har ingen direkte
effekt på ødem og hevelse i akuttfasen.
Sekundære effekter av intermitterende

muskelkontraksjoner forårsaket av
strømbehandling er ikke undersøkt i
kontrollerte studier på akutte bløtvevs-
skader i inflammasjonsfasen.

• Strømbehandling med frekvens over
150hz, elektroder utenfor smertens
dermatom, så vidt følbar strømstyrke,
eller stimuleringstid på under 15
minutter har ingen smertelindrende
effekt.

• Smertelindringen er i gjennomsnitt på
35% og siden lindringen ikke er kom-
plett beholder smerten dermed sin
varslingsfunksjon.

• Strømbehandling som gir intermitte-
rende muskelkontraksjoner, øker lokal
arteriell og venøs blodstrøm og kan gi
raskere reetablering av motorisk kon-
troll hvis voluntær kontraksjonevne er
nedsatt.

• Enkelte pasienter kan føle at strømbe-
handling gir smerteøkning. Dette har
antagelig sammenheng med neurogen
inflammasjon og behandlingen bør da
avbrytes.

Ultralyds- og sjokkbølgebehandling
I den tidlige inflammatoriske fase (0-3
døgn) er det intet som tyder på at ultra-
lydsbehandling eller sjokkbølgebehand-
ling har positive anti-inflammatoriske
effekter.Tvert imot synes de observerte
fysiologiske effekter i form av øket per-
meabilitet i blodkar (55), og økt frigjøring
av inflammatoriske markører som PGE2

ved høye ultralydsdoser (2,3 W/cm2)
(56). Den samme doseavhengige effek-
ten er observert med sjokkbølgebehand-
ling, i tillegg til økt ødemdannelse i 
paratenon (57), forbigående ødeleggelse
av fiberstuktur og redusert tensil styrke 
i sener (58,59). Senere i forløpet 
(>4 dager) kan både pulset ultralyd 
og sjokkbølgebehandling stimulere til-
heling gjennom å øke fibroblastaktivitet
og produksjon av kollagene fibre (60-62).
Daglig ultralydsbehandling av muskel-
skade synes å gi noe raskere re-etable-
ring av muskelstyrke (63). Alle disse
observasjonene er imidlertid begrenset
til dyrestudier for perioden fra 7-42
dager etter behandlingsstart. Ultralyds-
behandling er vist å kunne gi temperatur-
økning og vasodilatasjon i muskulatur
(64,65) og ankelledd (66), men varme-
fordelingen i vevet er til dels uforutsig-
bar (67).
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Kliniske studier
For sjokkbølgebehandling er de kliniske
studier begrenset til subakutte og kronis-
ke tendinopathier, og det foreligger ingen
studier på akutte bløtvevsskader.

For ultralydsbehandling foreligger det
fire studier på ankeldistorsjoner. En av
disse unnlot å måle effekter i perioden 2-
13 dager (68), en annen studie fant at
ultralyd var like effektivt som NSAID-gel
(69), en tredje studie fant en mindre
effekt (50), mens den siste studien fant
ingen effekt av ultralydsbehandling (70).
Vi fant ingen studier av ultralydsbehand-
ling på andre bløtvevsskader. En ”best
evidence synthese” tilsier at:
• Effekten av ultralydsbehandling ved

akutte bløtvevsskader er antagelig liten.
• Både ultralyds- og sjokkbølgebehandling

er kontra-indisert de første 3 dager
etter skaden.

• Sjokkbølgebehandling er kontraindisert
i rehabilitering av akutte bløtvevsska-
der med forventet rehabiliteringstid 
<3 uker.

Kortbølgebehandling
Det har i eldre litteratur vært antydet at
kortbølgebehandling kan ha en anti-
inflammatorisk effekt (71), men dette har
ikke blitt bekreftet av nyere forskning (72).
Enkelte dyrestudier tyder på at kortbølge
eller elektromagnetiske felt kan bedre til-
helingen av ligamentskader (73,74). Kort-
bølgebehandling kan øke temperaturen i
hud og muskel (75,76), og gi en kortvarig
økning i muskulær strekklengde (77).

Kliniske studier
Vi fant fire studier på ankeldistorsjoner,
hvorav to studier med 350 pasienter var
gitt med adekvat dose (>17kJ) (78).
Studiene med adekvate doser viste signi-
fikante effekter på smerte og funksjon
(79,80), mens de to studiene med lavere
doser viste ingen effekt (81,82). Vi fant
ingen studier med kortbølgebehandling
på andre former for bløtvevsskader. Selv
om kortbølgebehandling kan øke tempe-
raturen i vevet, så savner en studier som
har undersøkt dette for perioden 4-21
dager etter en bløtvevsskade.

Laserbehandling
Ved behandling av akutte bløtvevsskader
er det to forhold som er viktige for dose-
ring av laserbehandling. Siden laserlys har
en relativt dårlig penetrasjonsevne, vil
volumøkningen som ødem og hydrops

skaper, også medføre at avstanden fra
hudoverflate til skadested øker. Ved en
ankeldistorsjon vil avstanden fra hud til
ligament øke med 2-4 cm (egne ultralyd-
smålinger). I tillegg absorberer hemoglo-
binet i røde blodlegemeer laserlys (83),
og hematom rundt skadestedet vil der-
med også medføre at laserlysets pene-
trasjonsevne reduseres. Det er derfor
viktig at doseringen av laserbehandling til-
passes slik at man bruker en høyere dose
ved de første behandlingene og lavere
etter hvert. Dette har også sammenheng
med at den anti-inflammatoriske effekten
av laserbehandling har et noe høyere
terapeutisk vindu enn laserbehandling
som øker fibroblast-aktiviteten.

Behandling fra en time etter oppstått
skade har vist målbare antiinflammatoris-
ke effekter både i ledd og i muskulatur.
Redusert ødem, hydrops og blødning,
samt reduserte nivåer av inflammatoriske
markører som PGE2, interleukin 1 beta,
neutrophile celler, TNF og plasminogen
activator er målt etter 2-120 timer med
3-10 behandlinger (20,84-91). De anti-
inflammatoriske effektene er doseav-
hengige (0,8-8 Joule på skadestedet) og
sammenlignbare med effektene av
NSAIDs og steroider (84,85). Ved gjen-
tatte laserbehandlinger med noe lavere
dose (0,4-4 Joule på skadestedet) per
behandling har laserbehandling vist en
øket fibroblast aktivitet og produksjon av
collagene fibre i 31 av 34 kontrollerte
studier (92,93). Disse effektene er ikke
forårsaket av temperaturøkning (94).
Muskelskader er undersøkt i syv studier
som alle fant en signifikant doseavhengig
effekt etter 2-7 dager med laserbehan-
ding (95-99).Virkningen ser ut til å redu-
sere oxydativt stress gjennom øket
redox-aktivitet og frigjøring av frie radi-
kaler (100). Hemoglobinets absorbsjon
av laserlys ser ut til spille en rolle i denne
prosessen (101). Dosene i studiene på
muskelskader ligger noe høyere enn de
øvrige (2-20 Joule).

Kliniske studier
I akuttfasen etter operasjoner brukte fire
studier doser under fire Joules og fant
ingen effekt, mens signifikante effekter ble
funnet i fire andre studier som brukte
doser mellom 6-10 Joules. Vi fant fem
studier av middels til god metodologisk
kvalitet på akutte ankeldistorsjoner, hvor-
av tre studier med 204 pasienter viste en
positiv effekt på smerte, funksjon og

hevelse (102-104). I de to studiene som
ikke fant effekt av laserbehandlingen ble
kun ett punkt på laterale malleol behand-
let (105,106). Dette gir en utilstrekkelig
behandling da bare en liten del av det
inflammerte vevet nås av laserstrålen.
Studiene som behandlet 4-10 punkter
viste derimot en positiv effekt.

En studie av akutt bicepstendinitt fant
en signifikant reduksjon av smerte og
bedring av funksjon i forhold til placebo
og på samme nivå som NSAID (napro-
xen) (107). Ved en akutt episode med
belastningsindusert forverring av kronisk
Akillestendinopathi, har vi funnet en
spontan reduksjon av inflammasjon i
form av redusert PGE2 – konsentrasjon
målt med microdialyse og trykkpalpasjon
to timer etter laserbehandling i en place-
bo-kontrollert studie (108). Det ble ikke
funnet noen studier med laserbehandling
av akutte muskelskader. En ”best eviden-
ce synthese” tilsier at:
• Det foreligger rikelig med data for rele-

vante fysiologiske effekter av laserbe-
handling både i akuttfasen (1-72 timer)
og i den proliferative fase (4-21 dager).

• Dosering i akuttfasen bør være noe
høyere (typisk 5-10 Joules) i akuttfasen
enn i den proliferative fasen (typisk 2-
4 Joules).

• Doseringen må økes hvis omfanget av
vevsskade, hevelse og hematom er
stort. Hevelse øker avstanden mellom
hudoverflaten og skadested.

• Den vanligste prosedyrefeilen i kliniske
studier er for liten dose eller behand-
ling av for få punkter i den tidlige akutt-
fasen.

• Den kliniske dokumentasjonen for
effekt av laserbehandling ved akutte
bløtvevsskader er begrenset til ankel-
distorsjoner og akutte tendinitter.

Diskusjon
Til tross for hyppige anbefalinger og
utbredt bruk av PRICE-prinsippet
(109,110) er den vitenskapelige støtte
for tiltakene begrenset. For utilsiktede
effekter av kuldebehandling ser individu-
elle forhold hos pasienten ut til å spille en
større rolle enn dosering og varighet.
Det er derfor nødvendig med hyppig
inspeksjon av pasient og hudområdet for
å unngå frostskader. Både kuldebehand-
ling og kompresjonsbehandling synes å
være effektivt, men vi har vi lite kunnskap
om optimal dosering av disse. Elevasjon
synes å gi kortvarige effekter som opp-
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heves nesten umiddelbart når elevasjo-
nen opphører. Behandling med varme-
teppe eller varmepakninger synes å
redusere smertenivået ved akutte rygg-
smerter, men er kontraindisert over
hudområder ved overfladiske skader.
Sjokkbølgebehandling synes ikke å ha
positive effekter på akutte bløtvevsska-
der. Ultralydsbehandling kan brukes i den
proliferative fasen, men de foreliggende
kliniske data tyder på at behandlingen
bare har en beskjeden effekt.
Strømbehandling som TENS og interfe-
rens-behandling har en raskt innsettende
smertelindrende effekt, men ingen effekt
på hevelsen i akuttfasen. Ved nedsatt
voluntær kontraksjonsevne i den prolife-
rative fasen, kan strømbehandling gi en
bedret voluntær kontraksjonsevne og
øket blodstrøm i muskulatur og vener.
Kortbølge behandling med høy dose
(<17 kJoule) synes å kunne gi en liten
reduksjon av hevelse og smerte i akuttfa-
sen. Laserbehandling er vist å gi gunstige
doseavhengige fysiologiske effekter både
i akutt og proliferativ fase.

Kliniske effekter av laserbehandling på
bløtvevsskader er dokumentert, om enn
i beskjeden grad. En del kliniske laserstu-
dier er skjemmet av prosedyrefeil og for
lav dosering. Laserbehandling skal dose-
res med høy dose i akuttfasen og lavere
dose i den proliferative fase.

Konklusjon
Fysiske virkemidler kan være nyttige red-
skap i behandlingen av akutte bløtvevs-
skader hvis de doseres riktig og settes inn
på riktig tidspunkt i forløpet. Bruken av
PRICE-behandling i den inflammatoriske
fase (0-3 dager) fordrer at klinikeren har
inngående kjennskap til fysiologiske effek-
ter av PRICE og er lydhør overfor pasi-
entenes reaksjoner. Hvis ikke er faren for

feilbehandling og utilsiktede negative
effekter betydelig. Selv om den vitenska-
pelige støtte for PRICE-tiltakene er
begrenset, er det god såkalt ”face validi-
ty” og et fornuftig logisk rasjonale for å
fortsette med dagens praksis i den tidlige
inflammatoriske fase. Det er god doku-
mentasjon for at strømbehandling kan gi
smertelindring, mens det er noe doku-
mentasjon for at laserbehandling og pul-
set kortbølgebehandling kan redusere

smerte og ødem i den inflammatoriske
fasen (0-3 dager). I den proliferative fase
(4-21 dager) foreligger det god doku-
mentasjon for at gunstige fysiologiske
effekter kan oppnås ved strømbehandling,
laserbehandling og ultralyd. Men både for
disse intervensjonene og PRICE-tiltakene
er dokumentasjonen for kliniske effekter
i denne fasen beskjeden.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no
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Behandlingsform Negativ effekt Mangel på effekt

Varme Direkte på overfladisk Data mangler
skadested i akuttfase

Kulde 1) Frostskader i hud For kort behandlingstid
(observer hyppig)

2) Ved bruk mindre enn
15 minutter i akuttfasen
får man økt blodstrøm

Kompresjon 1) Nerveskade kan forekomme Maksimalt tålbart kompresjonstrykk
2) Kan øke perifert ødem hvis gir ingen effekt på muskelskade

kompresjonstrykket overstiger
venøst blodtrykk

Strømbehandling 1) Kan gi forbigående smerte- 1) Strømstyrke lavere enn
økning ved neurogen maksimal tålbar
inflammasjon i akuttfasen 2) Elektrodeplassering utenfor

2) Kan gi øket blødning ved dermatom
intermitterende kontraksjoner 3) Frekvens over 150Hz
i akuttfasen 4) Behandlingstid under 20 minutter

Ultralyd Kan øke inflammasjon ved I akuttfasen gir ultralyd ingen
høye doser anti-inflammatoriske effekter

Sjokkbølgebehandling Øker inflammasjonen og Sannsynligvis bare negativ effekt av
reverserer reparasjonsprosessen vanlige terapeutiske doser og ingen
tilbake til skadetidspunktet igjen effekt av lavere doser i fasen 0-14

dager etter skadetidspunkt

Kortbølge Mangler data Ved for lave doser (<17 kJ). Mangler
sikre data for effekt i proliferativ fase

Laser Kan hemme produksjon av Ved behandling av for få punkter
collagene fibre ved høye doser i ved større skader
proliferativ fase

Fallgruver ved bruk av fysiske virkemidler 0-14 dager etter skaden

Skriv i NORSK IDRETTSMEDISIN!

Vi håper flere av medlemmene vil bidra med innlegg og at vi får noen debatter i bladet. Innlegg bør
ikke være lenger enn 500 ord eller 3000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografis-
ke, grammatikalske eller det å gjøre setninger mer forståelige, sendes til forfatter før trykking for god-
kjennelse. Kom gjerne med forslag til tittel, eller så lager vi dette i redaksjonen. Frister for innsendelse,
se utgivelsesplan side 40.



Innledning
Immunforsvaret blir påvirket av både fysisk og psykisk stress (1).
På denne måten opptrer immunforsvaret som sensor og kan bli
brukt til å diagnostisere effekten av fysisk aktivitet på helse (1).
Pedersen og Ullum la i 1994 frem en hypotese om at utøverne
i tiden etter intensiv trening er mest utsatt for infeksjoner (2).
Ifølge denne hypotesen stimulerer moderat trening immunfor-
svaret under og i en kort tid etter treningen.

Vi deler vanligvis immunforsvaret inn i en spesifikk og en ikke-
spesifikk del. I sistnevnte spiller fagocyttene, som monocytter og
granulocytter en vesentlig rolle i vårt forsvar mot mikrober
sammen med NK eller dreperceller. Fagocyttene produserer en
rekke inflammatoriske mediatorer, som f.eks. oksidanter og
cytokiner som kan ha beskyttende og skadelige effekter.

Oksidanter er en samlebetegnelse for en lang rekke kjemiske
forbindelser, som med utgangspunkt i oksygen dannes via elek-
tronoverføring. Disse er av vesentlig betydning for vårt immun-
forsvar bl.a. pga mikrobedrepende funksjoner. Produksjon av

oksidanter øker betydelig ved stimulering med sykdomsfrem-
kallende agens. Oksidanter har også skadelige effekter ved over-
drevent høy produksjon eller ved nedsatt og utilstrekkelig funk-
sjon av kroppens antioksidantsystem, og er assosiert med en
rekke sykdommer som hjerte/kar-sykdommer (3) og astma og
ARDS (sjokklunge) (4-7). Det er funnet epidemiologisk bevis på
at det eksisterer sammenhenger mellom oksidativt stress og
forekomsten av hjerte/kar-sykdommer (8,9).

Redselen for uønskede inflammatoriske effekter er da også bak-
grunnen for den til dels ukritiske bruk av antioksidanter i mange
idrettsmiljøer. Teoretisk kunne et rasjonelt grunnlag for regel-
messig å innta økt mengde antioksidanter være at oksidantpro-
duksjonen økes av hardtrening. Det er gjort få undersøkelser på
dette og resultatene viser ingen åpenbare sammenhenger. Det
viser seg vanskelig å sammenligne resultatene fra ulike studier
som er blitt gjort, fordi det ikke eksisterer noen standardiserte
prosedyrer, noe som reflekteres i de store variasjonene i design,
samt at studiene er gjort på ulike typer idretter.
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Reduserte nivåer av frie oksygenradikaler i de
hvite blodlegemene etter langdistanseløping
– Betydning for infeksjonsresistens?

HILDE GRINDVIK NIELSEN1, INGER ANNE HAGBERG2,TORSTEIN LYBERG1

1KOMPETANSESENTER FOR KLINISK FORSKNING, ULLEVÅL UNIVERSITETETSSYKEHUS, 2DAKOCYTOMATION, NORDEN

Sammendrag
Nielsen, HG.; Hagberg, IA; Lyberg,T. Marathon running leads
to partial exhaustion of ROS-generating capacity in leukocy-
tes. Med Sci Sports Exerc 36(1): 68-73, 2004.
Purpose: The aim of the present study was to investigate the
changes occurring in leukocyte levels of reactive oxygen spe-
cies (ROS) and total blood plasma antioxidant capacity (TAS)
as a result of a marathon/half-marathon race. Methods:
Fourteen men participating in Oslo marathon 2000 and 8
women and 8 men participating in Oslo half-marathon 2001
were recruited to the study. Flow cytometry and the ROS-
sensitive probe dihydroethidium (DHE) were used to study
the intracellular levels of ROS in circulating leukocytes. Both
basal ROS levels as well as the capacity of leukocytes to
respond with ROS synthesis upon a defined in vitro stimulus,
i.e. phorbol myristate acetate (PMA) was assessed before and
immediately after the races. TAS was measured using the
ABTS+ reduction assay kit. Results:The basal levels of ROS in

leukocytes was either not significantly changed (men, 3-25%
reduced) or reduced 33% (women, p<0.01) as a result of the
marathon/half-marathon race. After the marathon race the
capacity of leukocytes to produce ROS upon PMA stimulati-
on was reduced, i.e. 6 % (granulocytes) (p<0.001) and 23 %
(monocytes) (p<0.01) residual capacity compared to the pre-
race situation. A 22-30 % reduction (p<0.05) in monocyte
ROS response was seen also as a result of the half- marathon
race whereas the granulocyte ROS response was maintained
at the pre- race level (19% (women) and 15% (men) reducti-
on, NS). TAS increased significantly (11-19%, p<0.05) after
both races. Conclusions: The present results indicate an
exhaustion of leukocyte ROS-generating mechanisms follo-
wing prolonged strenuous exercise. This may partly explain
the observation that athletes are more sensitive to attract
infectious diseases if exposed to pathogenic microorganisms
during the immediate period following intensive physical 
activity.



Antioksidanter er stoffer i visse matvarer og kosttilskudd som
beskytter mot kreft og hjerte/kar-sykdommer (10). Kosttilskudd
med antioksidanter er blant de mest solgte for tiden (11). De
mest kjente antioksidantene er betakaroten (et forstadium til
vitamin A), vitamin C, vitamin E, Q10, selen og sink. Oppgavene
til antioksidantene er å beskytte cellene mot skadevirkninger av
uheldige oksygenradikaler, såkalte frie radikaler. Dannelse av frie
radikaler er imidlertid en naturlig prosess som foregår i krop-
pen hele tiden samtidig som antioksidantforsvaret er på vakt for
å samle opp og nøytralisere overflødig produksjon av oksygen-
radikaler. Vi kan påvirke vårt eget antioksidantforsvar med å
spise mat som inneholder tilstrekkelig med antioksidanter, som
f.eks. kornprodukter, frukt og grønnsaker, heller enn å ta antiok-
sidanter i pilleform.Vi vet lite om helsegevinsten av både mat og
antioksidanttilskudd i form av piller. Enkelte antioksidanter som
taes i for store mengder kan faktisk føre til at de virker motsatt
av det vi ønsker og dermed hemmer kroppens antioksidantfor-
svar. Det eksisterer derfor et behov for å undersøke effekten
av trening på produksjonen av oksidanter/antioksidanter i blod
hos utøvere på ulike nivå. Slike undersøkelser vil bl.a. kunne
danne grunnlag for å vurdere dagens bruk av antioksidanter.

Overskudd av fri radikaler (spesielt oksygenradikaler) tenkes
å initiere atherosklerose ved å skade blodkarveggene. LDL-
kolesterol er en kjent faktor i utviklingen av hjerte/kar-sykdom,
og mange kliniske rapporter konkluderer med at senkning av
blodkolesterol er den mest effektive måte å bekjempe hjerte-
sykdom på. Imidlertid er det slik at LDL virker spesielt ugunstig
etter oksidasjon med frie radikaler, idet oksidert LDL kan
migrere gjennom endotelmembranen og inn i arterieveggen.
Disse oksiderte komponentene tiltrekker seg makrofager, som
absorberer og avleirer kolesterol intracellulært og omdannes
derved til såkalte skumceller (foam cells). Disse skumcellene kan
initiere dannelsen av en atherosklerotisk lesjon (plaque). Ved
ruptur av et slikt plaque settes trombosemekanismer i sving og
kan i sin ekstreme form føre til fullstendig tilstopning av arteri-
er, for eksempel i hjerte, med derav følgende celledød i områ-
det som forsynes av den aktuelle arterie (hjerteinfarkt).

Mål
Hensikten med studien var å undersøke endringer i de hvite
blodlegemers nivå av oksygenradikaler (reaktive oxygen species
(ROS)) og total antioksidantstatus før og etter hel- og halvma-
raton. Vi ønsket å studere både basal- og in vitro stimulert ROS
produksjon, om total antioksidantstatus ble påvirket av hel- og
halvmaraton og om det eksisterte noen kjønnsforskjeller.

Materiale og metoder
Studiedesign/Blodprøver
Flow cytometri ble brukt til å studere intracellulære nivåer av
ROS i de hvite blodlegemene, basalt, og etter in vitro stimulering
med forbolesteren PMA (100 ng ·ml-1). Blodprøver ble tatt like
før og umiddelbart etter hel- og halvmaraton. Resultater etter
løpet ble sammenlignet med utgangsverdier før løpene.Venøst
blod ble tappet i antikoagulerende EDTA vakuum glass (Becton
Dickinson, Plymouth, UK). Prøvene ble oppbevart kaldt og
transportert til laboratoriet innen en time.

Utøverne 
14 menn fra Oslo maraton 2000 og åtte kvinner og åtte menn
fra Oslo halvmaraton 2001 ble rekruttert til studien. Utøverne
ble valgt på bakgrunn av forrige års tid på maraton 
(3t 30min)/halvmaraton (1t 30min menn/1t 45 min kvinner).
Alle utøverne ble informert om studien og de ga skriftlig
tilbakemelding på at de ønsket å delta. Regional Etisk Komité
har godkjent studien. Bakgrunnskarakteristika av utøverne er
presentert i tabell 1.

Hematologi
Blodplater, leukocytter, hemoglobin og hematokrit ble målt i
EDTA-blod med Technicon H2•™ System (New York, USA)
ved Klinisk kjemisk  avd., Ullevål Universitetetssykehus.

Flow cytometri
Kvantifisering av leukocyttenes produksjon av oksidanter ble
målt ved hjelp av flow cytometri. Flow cytometri måler og ana-
lyser de optiske egenskapene til en enkelt celle, f.eks. granulo-
cytter og monocytter som begge er ROS produserende celler.
Cellene ble ladet med proben dihydroetidin (DHE) som i
utgangspunktet er et ikke- fluorescerende stoff, men som under
påvirkning av ROS vil fluorescere. Fluorescensintensitet, målt
som mean fluorescence intensity (MFI) vil derfor være propor-
sjonal med mengden av ROS intracellulært.

Randox Total Antioxidant Status kit (Crumlin, UK) ble brukt
til å måle total antioksidantstatus (TAS) i plasma.

Statistikk
På grunn av stor individuell variasjon ble difference Mean
Fluorescence Intensity (dMFI)-verdier før løpene satt til 100% og
verdier etter løpene er rapportert relativt til det. På bakgrunn av
gjennomført test om normalfordeling, valgte vi å bruke parame-
trisk statistikk. Forskjeller innen gruppen (hel- og halvmaraton) (pre
til post test) ble analysert med tosidig student t-test. Uavhengig t-
test ble benyttet for å sammenligne resultater fra maraton og halv-
maraton, samt sammenligning av kvinner og menn. Resultatene er
gitt i gjennomsnittsverdier og standard error of the mean (SEM).
P-verdier mindre enn 0,05 ble betraktet som statistisk signifikant.

Resultater
Løpstid
Maraton ble fullført på 3t 40min (gjennomsnitt) (range: 3t
2min-4t 20min) og halvmaraton ble fullført på 1t 53min (range:
1t 47min – 2t 15min) and 1t 41min (range: 1t 30min-1t 59min)
for hhv. kvinner og menn.
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Tabell 1. Karakteristikk av utøverne.

År 2000 2001 2001
Antall (N) 14 8 8
Kjønn
Alder (år) (mean, range) 36 (29-56) 35.5 (27-39) 34 (30-45)
Distanse (km) 42,2 21,1 21,1
Trening (t/min) 6t 2,5t 3t
Røykere (N) 3 0 1
Antioksidanttilskudd (N) 8 0 0
Medisiner (N) 3 1 0



Hematologi
Antall sirkulerende leukocytter før
løpet ble målt innen normalområdet
(3,0-11,0 x 109/l) (tabell 2). En 3,2
gangers økning ble observert etter
maraton, og en 2,4 gangers økning ble
observert etter halvmaraton. Den kraf-
tige økningen i hvite blodceller skyldes
i hovedsak økning i nøytrofile granulo-
cytter (tabell 2). Antall blodplater økte
1,2 ganger etter begge løpene, mens
hemoglobin, hematokrit røde blodlege-
mer og blodplater forble uforandret.

Basale ROS-nivåer
Etter halvmaraton observerte vi hos
kvinner en reduksjon i basalnivået av
ROS i granulocytter til 33% (p < 0,01)
sammenlignet med utgangsnivået før
løpet. Ingen tilsvarende endring ble fun-
net hos menn etter verken hel- eller
halvmaraton. Monocyttenes basalnivå
av ROS var ikke signifikant endret etter
noen av løpene (figur 1).

In vitro PMA- stimulerte ROS-nivåer 
Etter maratonløpet var både granulocyttenes og monocyttenes
nivåer av ROS (fullblod stimulert med PMA) redusert til hhv.
6% (p < 0,001) og 23% (p < 0,01) sammenlignet med utgangs-
nivået (figur 2). ROS-nivået i PMA- stimulerte monocytter var
hos kvinnene redusert med 30% (p< 0,05) etter halvmaraton-
løpet, mens 22% (p< 0,05) reduksjon ble observert hos men-
nene (figur 2). Granulocyttenes ROS-nivå etter stimulering med

PMA endret seg ikke signifikant etter halvmaratonløpet (19%
(kvinner) og 15% (menn) reduksjon, NS).

Ingen kjønnsforskjeller ble observert i ROS- nivåene verken
basalt eller etter in vitro PMA- stimulering (halvmaraton).

Total antoksidantstatus
Den totale antioksidantstatus i plasma økte signifikant etter
begge løpene. 19% (p< 0,05) økning ble observert etter mara-
tonløpet og 11% (p< 0,05) økning ble observert hos både
menn og kvinner etter halvmaratonløpet (figur 3).
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Tabell 2. Hematologi før og etter hel- og halvmaraton. Alle verdier er mean (SEM).

Maraton Halvmaraton
N = 14 N = 16 (8  /8  )

Før Etter Før Etter
Leukocytter (total) (109/l) 5,1 (0,23) 16,4 (0,74)** 6,3 (0,31) 15,2 (1,2)**
Lymfocytter (109/l) 1,5 (0,10) 1,4 (0,10) 1,9 (0,11) 2,4 (0,01)*
Monocytter  (109/l) 0,3 (0,002) 1,0 (0,006)** 0,2 (0,002) 0,4 (0,02)*
Granulocytter

-Neu (109/l) 2,9 (0,19) 13,8 (0,69)** 3,7  (0,20) 11,6(1,10)**
-Eos (109/l) 0,2 (0,004) 0,01 (0,002)** 0,2 (0,002) 0,1(0,002)*
-Baso (109/l) 0,1 (0,004) 0,1 (0,01) 0,01 (0,001) 0,2 (0,001)*

Blodplater (109/l) 194,4 (8,7) 243,4 (12,8)** 255,3 (11,9) 313,5 (13,3)*
Erytrocytter (1012/l)

- 4,62 (0,005) 4,74 (0,006) 4,83 (0,08) 4,91 (0,61)
- 4,51 (0,007) 4,56 (0,008)

Hemoglobin (g/dl) 
- 14,4 (0,17) 14,6 (0,20) 14,5 (0,29) 14,8 (0,26)
- 13,4 (0,25) 13,7 (0,32)

Hematocrit 
- 0,50 (0,06) 0,44 (0,00) 0,50 (0,06) 0,44 (0,00)
- 0,40 (0,007) 0,40 (0,01)

** = P<0,01, *  = P<0,05.
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Figur 1. Basale ROS-nivåer etter hel- og halvmaraton. Data er oppgitt som
prosent av utgangsverdien, mean ± SEM. NS = ikke signifikant, ** = P < 0,01.
Sorte stolper = før løpet, grå stolper = granulocytter etter løpet, hvite stol-
per = monocytter etter løpet. M = Maraton, HM = Halvmaraton.
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Figur 2. ROS-nivåer etter hel- og halvmaraton etter in vitro stimulering
med PMA. Data er oppgitt som prosent av utgangsverdien, mean ± SEM.
NS = ikke signifikant, * = P < 0,05, ** = P < 0,01, *** = P < 0,001. Sorte
stolper = før løpet, grå stolper = granulocytter etter løpet, hvite stolper
= monocytter etter løpet. M = Maraton, HM = Halvmaraton.
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Diskusjon
Vi undersøkte i denne studien endringer i utvalgte hematolo-
giske parametere, nivået av frie oksygenradikaler i de hvite blod-
legemene basalt og etter in vitro stimulering med PMA samt den
totale antioksidantstatus i plasma hos kvinner og menn etter
hel- og halvmaratonløp.

Etter hel- og halvmaraton observerte vi hhv. 3,2- og 2,4 gang-
ers økning i sirkulerende hvite blodlegemer. Økningen i de hvite
blodlegemene skyldtes i hovedsak økning i granulocytter, spesi-
elt nøytrofile granulocytter. Antall blodplater økte 1,2 ganger
etter begge løpene, mens hematokrit, røde blodlegemer og
hemoglobin ikke endret seg.

Vi observerte noe overraskende uforandrede eller reduser-
te basale ROS-nivåer i både monocytter og granulocytter etter
både hel- og halvmaraton sammenlignet med utgangsverdiene.
Våre observasjoner kan forklares med at de leukocyttene som
er mest aktivert pga den fysiske anstrengelsen og som sannsyn-
ligvis har høyere ROS-nivåer enn normalt vil bli holdt tilbake i
mikrosirkulasjonen, og vil derfor ikke være tilgjengelig for analy-
se i blod. Som en indikasjon på atdette er tilfellet er de obser-
verte forandringer i uttrykk av adhesjonsmolekylene CD11b og
CD62L på leukocyttene (12). En annen forklaring kan være at
intracellulært dannet ROS kontinuerlig ekvilibreres med ekstra-
cellulært miljø og frigjøres dit. Funnet av økte nivåer av thiobar-
bitursyrereaktive substanser (TBARS) i serum fra utøvere som
har gjennomført maratonløp er sannsynligvis et resultat av lipid-
peroksidering indusert av ROS frisatt fra aktiverte leukocytter
(og endotel) (13,14). En tredje forklaring på uforandrede ROS-
nivåer etter løpene kan være økt rekruttering av nye (ikke-akti-
verte) hvite blodlegemer til sirkulasjonen. Dette bekreftes ved
det sterkt økte antall av nøytrofile granulocytter. En fjerde for-
klaring kan være at antioksidantsystemet har tilpasset seg ved at
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Figur 3.Total antioxidantstatus (TAS) etter hel- og halvmaraton. Data er
oppgitt i mean ± SEM. *= P < 0,05. Sorte stolper = før løpet, hvite stol-
per = etter løpet. M = Maraton, HM = Halvmaraton.
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det har skjedd en induksjon av endogene enzy-
matiske antioksidanter for eksempel superoxid
dismutase, eller ved mobilisering av non-enzyma-
tiske antioksidanter som vitamin E og C. Vi obser-
verte en signifikant økning i total antioksidantsta-
tus som en konsekvens av hard fysisk aktivitet.
Dette indikerer at kroppens antioksidantsystem er
blitt aktivert som en respons på ROS- produksjon
indusert av fysisk aktivitet. Noen få studier kan
dokumentere den forebyggende effekten antioksi-
danter har på oksidativt stress i muskulaturen
(15,16), men dette bør nok undersøkes mer. Vi
observerte ingen forskjeller i ROS-nivåer, verken
basalt eller etter in vitro stimulering med PMA,
mellom utøvere som hadde og ikke hadde inntatt
antioksidanttilskudd. En femte og siste, men svært
usannsynlig forklaring kan være at intensiteten på
aktiviteten var for lav til å trigge ROS-maskineriet.

Etter maratonløpet var leukocyttenes (både
monocytter og granulocytter) kapasitet til å
respondere på in vitro stimulering med PMA sterkt
nedsatt. Dette indikerer at cellene har arbeidet
under høyttrykk med ROS produksjon mens den
fysiske aktiviteten pågikk, og at ROS- maskineriet
er delvis og midlertidig utslitt, mer utslitt etter et
helmaratonløp enn etter et halvmaratonløp. Sett
på bakgrunn av ROS’s betydning i infeksjonsfor-
svaret, vil et ROS- maskineri med betydelig redu-
sert kapasitet, indikere at forsvaret mot bakterier
og andre mikroorganismer er midlertidig svekket
som et resultat av langvarig og hard fysisk aktivitet.
Hvor lenge denne perioden varer er noe som bør
studeres i fremtidige undersøkelser. Våre funn er
med på å støtte opp under hypotesen til
Pedersen og Ullum (2), som sier at utøvere er
mer sensitive i forhold til infeksjonssykdommer i
tiden rett etter hard fysisk aktivitet.

Konklusjon
Vi har i denne studien observert at utholdende
fysisk aktivitet med moderat intensitet og lang
varighet fører til utmattelse i leukocyttenes evne
til å produsere ROS. Dette kan delvis være med
på å forklare at utøverne er mer sensitive overfor
infeksjonssykdommer i tiden rett etter aktivitet.Vi
vet for lite om hvor lenge denne perioden varer
og når en ny treningsøkt bør starte. I tillegg vet vi
for lite om hvilke effekter de ulike typene aktivitet
gir, hvor stor betydning intensiteten på aktiviteten
har, hvilken rolle treningsnivået har, og ikke minst
betydningen av kjønn og alder.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no

Forfatterne vil takk Trude Aspelin, Hilde Eid, Anne
Marie Ransve og Lisbeth Sætre for teknisk og prak-
tisk hjelp.
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Inntil nylig trodde man at eldre mennes-
ker (over 60 år) mistet evnen til å res-
pondere på utholdenhetstrening1. Dette
synet var basert på tidligere studier som
ikke fant økning i VO2max etter slik trening
(3,44). Senere har man imidlertid, ganske
overbevisende, funnet at eldre mennes-
ker opprettholder plastisiteten i sirkula-
sjonssystemet, og responderer på samme
måten som yngre på utholdenhetstrening
(16,22,28,40,64).

Hensikten med denne artikkelen er ; 1)
å kort peke på de faktorene som fører til
den aldersrelaterte reduksjonen av mak-
simalt O2-opptak, og 2) gi en oversikt
over de sirkulatoriske tilpasningene som
skjer under utholdenhetstrening hos
eldre menn og kvinner. Som bakgrunn for
diskusjonen blir det innledningsvis gitt en
kort beskrivelse av de fysiologiske
endringene som skjer under utholden-
hetstrening hos yngre individer.

Tilpasninger til utholdenhets-
trening hos yngre individer
Hos friske personer bestemmes det
maksimale O2-opptaket (VO2max) av sir-
kulasjonssystemets kapasitet til å levere

O2 til de arbeidende musklene (i hoved-
sak bestemt av minuttvolumet) og kapa-
siteten musklene har til å ekstrahere og
forbruke O2. Løping på tredemølle med
gradvis økende belastning (vinkel og has-
tighet) er øvelsen som vanligvis brukes
for å bestemme VO2max. Utholdenhets-
trening øker VO2max hos unge og friske
individer (2,51), og tilpasningen skjer
raskt (41,54). Trening fører både til
økning i minuttvolum og økning i muske-
lens evne til å ekstrahere oksygen (4,8).
Økningen i maksimalt minuttvolum er et
resultat av økt slagvolum, siden maksimal
hjertefrekvens ikke øker som respons til
utholdenhetstrening (57,58). Det økte
maksimale slagvolumet etter trening skyl-
des at både hjertets kontraktilitet og den
venøse tilbakestrømmingen til hjertet har
økt (økt preload) (49).

De perifere endringene i skjelettmusku-
latur er først og fremst knyttet til økt kon-
sentrasjon av oksidative enzymer. Dette er
synlig i mikroskop ved at man finner stør-
re og flere mitokondrier. I tillegg økes
antall kapillærer per kvadratmillimeter, noe
som reduserer diffusjonsavstanden
mellom blodet og mitokondriene.

Effekten av aldring på sirkulasjons-
systemet under arbeid
Den aldersrelaterte reduserte kapasite-
ten til sirkulasjonssystemet under arbeid,
skyldes strukturelle og funksjonelle
endringer i hjertet og blodkarene. Disse
endringene gir redusert fylling av hjertet,
økt motstand mot å tømme hjertet
(afterload) og redusert effekt av kateko-
laminer på hjertet (30-32,67,69-71).
Dette bidrar til den reduserte VO2max

man ser hos eldre individer. Det er
mange andre faktorer enn alder som
påvirker VO2max. VO2max reduseres når
man blir mindre fysisk aktiv (13) og øker
som respons av utholdenhetstrening
(2,51).To andre faktorer som er aktuelle
ved aldring er kar-sykdom i hjertet og
vektøkning. Det kan derfor ofte være
vanskelig å skille effekten av disse fakto-
rene fra effekten av aldring per se. Likevel
er det rimelig, spesielt ut fra tverrsnitts-
studier, å anslå at VO2max reduseres
omtrent med 1% per år etter fylte 25 år.

Mekanismene bak den aldersrelaterte
reduksjonen i VO2max er ikke klarlagt, og
motstridene funn er gjort rede for i ori-
ginalar tikkelen (24,46,47,64). I korte
trekk er konklusjonen at aldring fører
både til reduksjon i hjertets pumpekapa-
sitet og at muskelens evne til å ta opp og
forbruke O2 reduseres. Hjertets pumpe-
kapasitet reduseres p.g.a. redusert maksi-

Kardiovaskulær adaptasjon
til utholdenhetstrening
hos eldre menn og kvinner
AV JOSTEIN HALLÉN

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

I hovedsak basert på originalpublikasjon: Robert J. Spina (1999) Cardiovascular Adaptation to Endurance Exercise in Older Men and Women. Exercise and Sport Sciences
Reviews (27) 317-332.

1Med utholdenhetstrening menes regelmessig fysisk aktivitet med den hensikt å påvirke utholdenheten. For å
påvirke utholdenheten må en gjennomføre minst to treningsøkter per uke av en varighet på minst 20 min.
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mal hjertefrekvens og redusert slagvo-
lum. Redusert slagvolum skyldes i hoved-
sak redusert sluttdiastolisk volum.

Effekt av alder og kjønn på 
sirkulatoriske tilpasninger til
utholdenhetstrening
Tidlige studier viste ingen effekt av uthol-
denhetstrening på VO2max hos eldre over
60 år (3,24). Man trodde derfor lenge at
evnen til å respondere på trening ble
redusert og borte ved aldring. I de nevn-
te studiene baseres resultatene bare på
lett trening. Respons på trening er imid-
lertid avhengig av intensitet, varighet på
treningsøktene og hvor ofte man trener.
Heller ikke unge vil respondere på tre-
ningen om belastningen er for lav. Senere
studier har også vist at eldre får til-
svarende effekt av utholdenhetstrening
som unge (20-30% økning i VO2max)
(16,28,64).

Mekanismen bak den treningsinduser-
te økningen av VO2max hos eldre er util-
strekkelig undersøkt, men det er naturlig
å ta utgangspunkt i de forhold som fører

til redusert kapasitet med alder. Vil tre-
ning redusere/fjerne aldringen av det sir-
kulatoriske systemet? Aldring fører til 1)
redusert hjertemuskel funksjon både i
diastolen og systolen, 2) redusert sensi-
tivitet for katekolaminer, og 3) økning 
av karstivhet og motstand i aorta
(29,30,32). Disse mekanismene gir redu-
sert minuttvolum og dermed redusert
VO2max hos eldre. Det synes nå som 
trening delvis kan reversere disse
endringene, i alle fall hos menn
(14,16,28,33,53,57,60,64). Effekten hos
kvinner er mer uklar (55,59).

Studier har vist at hjertets systoliske
funksjon bedres med utholdenhetstre-
ning hos eldre menn. I ett forsøk økte
VO2max i en gruppe med eldre menn (64
år) med 23% i løpet av et 12 måneder
langt treningsforsøk (16). Hos unge indi-
vider øker ejeksjonsfraksjonen ved over-
gang fra hvile til arbeide med rundt 10-
12%. I denne studien økte ejeksjonsfrak-
sjonen før trening bare med 4% ved
overgang fra hvile til arbeid, mens økning-
en etter trening var tilsvarende den hos

unge. I tillegg økte treningen venstre ven-
trikkels slutt-diastoliske volum og hjerte-
veggstykkelsen (målt med ekkokardiogra-
fi). Flere andre studier støtter at trening
hos eldre menn forbedrer hjertets systo-
liske funksjon, det vil si at hjertets
kontraktilitet øker (36,53,64).

Det er også studert om tilsvarende
endringer skjer hos kvinner (59).Til tross
for at treningen gav en økning i VO2max på
over 20%, endret ikke ejeksjonsfraksjo-
nen seg verken i hvile eller under arbeid.
Mer uforklarlig var at verken slagvolumet
eller minuttvolumet økte. Forfatterne
konkluderte med at kvinner responderer
likt som menn på trening når det gjelder
VO2max, men ikke når det gjelder hjertets
systoliske funksjon.

Like viktig som hjertets systoliske funk-
sjon er hjertets diastoliske funksjon. Eldre
mennesker har redusert diastolisk fylling
av hjertet under arbeid, og det er vist at
denne fyllingen er forbedret hos en grup-
pe eldre menn etter seks måneder med
utholdenhetstrening. En annen studie
som undersøkte effekt av trening på
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både menn og kvinner fant tilsvarende
effekt på menn som i studien over, men
ingen effekt av trening på diastolisk fylling
hos kvinner (55).

Om det er slik at kvinner responderer
tilsvarende på utholdenhetstrening som
menn uten at hjertets funksjon bedres,
må det skje perifere endringer som
”kompenserer” for dette. Støtte for dette
fant Spina og medarbeidere (57) i en
undersøkelse der de studerte effekt av
en ni måneders lang treningsperiode på
både menn og kvinner (63±3 år).
Treningen førte til en økning i VO2max på
om lag 20% i begge grupper. Hos men-
nene kunne 2/3 forklares med økt
minuttvolum, mens 1/3 skyldes økt O2-
ekstraksjon i musklene. Hos kvinner var
det ingen endring i minuttvolum og hele
økningen i VO2max skyltes økning i musku-
lær O2-ekstraksjon.

Årsaken til denne mangelen på tre-
ningsindusert økning i hjertets funksjon
under maksimalt arbeid hos kvinner er
ikke klarlagt. Hos unge mennesker øker
minuttvolumet ved utholdenhetstrening
både hos menn og kvinner. Det at post-
menopausale kvinner reagerer ulikt enn
både menn og unge kvinner, peker mot
at kjønnshormonene kan spille en rolle

for normal treningsrespons i hjertet. Jeg
vil imidlertid peke på at konklusjonen om
at kvinner responderer ulikt menn hviler
på relativt få studier. Metodene er indi-
rekte og krevende, og man bør vente på
flere studier før man sikkert konkluderer
med at det eksisterer en kjønnsforskjell.
Imidlertid er forskjellen meget interes-
sant, og det kan ha betydning for hvordan
man trener eldre kvinner.

Hva er så årsaken til økningen i hjer-
tets kapasitet etter utholdenhetstrening
hos menn? Som nevnt økte slagvolumet
etter trening både på grunn av endringer
i selve hjertemuskelen, og på grunn av at
hjer tets arbeidsbetingelser endres.
Endringen i hjertemuskelen kommer til
utrykk gjennom at dens kontraktilitet blir
forandret. Konklusjonen om at hjerte-
muskelens kontraktilitet er forandret byg-
ger på at hjertekontraksjonen er krafti-
gere uten at dette skyldes endrede
arbeidsbetingelser (afterload eller prelo-
ad) (60). Den økte kontraktiliteten kan
skyldes økt sensitivitet for katekolaminer.
To studier har undersøkt dette eksplisitt
og gir motsatte funn (61,63).
Originalartikkelen gjør rede for disse to
studiene, men konkluderer ikke på dette
spørsmålet. I tillegg til at hjertets kontrak-

tilitet blir bedret med trening er det enig-
het om at trening fører til både økt pre-
load (bedre diastolisk fylning) og redu-
sert afterload hos eldre. Det siste skyldes
sannsynligvis at trening fører til redusert
karstivhet. Artikkelen behandler i liten
grad den økte preloaden, men dette skyl-
des sannsynligvis både økt blodvolum og
redusert venøs pooling.

Konklusjon
Det er i dag ingen tvil om at utholden-
hetstrening øker VO2max både hos eldre
menn og kvinner om treningsbelastning-
en er adekvat. Mekanismene for en slik
endring kan være forskjellige hos menn
og kvinner, siden menns fremgang utvil-
somt involverer økning av minuttvolum,
mens denne økningen ikke er funnet hos
kvinner. Imidlertid er det gjennomført
relativt få studier på kvinner. Meka-
nismene bak det økte minuttvolumet
funnet hos menn etter utholdenhetstre-
ning er kompleks og kan involvere en
integrert effekt av endringer i hjertets
arbeidsbetingelser så vel som endringer i
selve hjertemuskelen.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no
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RISIKO FOR FOTBALLSKADER PÅ NATURGRESS OG KUNST-
GRESS I NORWAY CUP 2005
Andersen TE, Soligard T, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Introduksjon: Studier gjort på sammenhengen mellom spilleunderlag
og skaderisiko i fotball har gitt tvetydige resultater. Mye av forskningen
er gjort på andre idretter enn fotball og på eldre typer kunstgress. Flere
har uttrykt bekymring for økt skaderisiko knyttet til den pågående stor-
stilte satsningen på kunstgressbaner i Norge, men ingen har hittil
undersøkt skaderisikoen på tredjegenerasjons kunstgress. Formålet
med studien var derfor å sammenlikne skaderisikoen på naturgress
med kunstgress i ungdomsfotball. Metode: Undersøkelsen er en pro-
spektiv kohortstudie, der vi registrerte skader i 1467 av 2050 11er-
kamper under Norway Cup 2005, dvs. spillere i alderen 13-19 år av
begge kjønn. Før hver kamp delte dommeren ut et skaderegistrerings-
skjema til begge lag som laglederne skulle fylle ut. Rett etter kampslutt
ble skadekortene samlet inn av dommeren. Skader ble definert som:
alle skader, smertefulle tilstander, eller fysiske ubehag som oppsto i
løpet av kampen, uavhengig av om spilleren måtte forlate banen eller
ikke. Resultater: Skaderegistreringen avdekket totalt 878 skader, det vil
si en samlet skadeinsidens på 39,2 ± 1,3 (SE) skader per 1000 kampti-
mer. På kunstgress var skadeinsidensen 30,1 ± 4,3 skader per 1000
kamptimer, mot 40,0 ± 1,4 per 1000 kamptimer på naturgress. Den
relative risikoen for skade ved spill på naturgress var høyere enn på
kunstgress (RR = 1,33; P=0,051). I alt 11,6 % av skadene medførte et
forventet fravær fra kamp/trening i minst en dag etter at skaden inntraff,
dvs. en insidens på 4,5 skader per 1000 kamptimer. Konklusjon: Vi
kunne ikke påvise noen signifikant forskjell i skaderisiko mellom spill
på naturgress og kunstgress i ungdomsfotball, men der var en trend i
retning av skaderisikoen er høyest ved spill på naturgress.

Prosjektet er støttet økonomisk av FIFA. Senter for idrettsskadeforskning
er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte fra Helse
Øst, Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympisk Komité,
Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

KIRURGISK BEHANDLING VERSUS EKSENTRISK TRENING HOS
PASIENTER MED PATELLAR TENDINOPATI (HOPPERKNE) –
EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE
Bahr R1,2, Fossan B2, Løken S1, Engebretsen L1,2

1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo,
2Toppidrettsenteret, Oslo

Effekten av kirurgisk behandling ved patellar tendinopati er dårlig
dokumentert. Kun to av 20 tilgjengelige undersøkelser er prospektive,
studiene har gjennomgående dårlig kvalitet og effekten er omvendt
proporsjonal med studiekvaliteten (Coleman 1999). En av hovedgrun-
nene til at det ikke finnes randomiserte prospektive studier hvor kirur-
gisk behandling er sammenliknet med konservativ behandling er at
man har manglet gode alternative konservative behandlingsopplegg. I
senere år er eksentrisk trening lansert som alternativ, med positive
resultater i pilotstudier. Vi ønsket derfor å sammenlikne effekten av
kirurgisk behandling med eksentrisk trening. Metode: I perioden mars
2001 – september 2004 ble 35 pasienter (40 knær) henvist
Toppidrettsenteret med patellar tendinopati stadium 3B inkludert og
randomisert til kirurgisk behandling eller eksentrisk trening. Diagnosen
ble stilt på grunnlag av typisk anamnese, distinkt palpasjonsømhet
under nedre patellarpol og MR-undersøkelse. Eksentrisk trening ble

foreskrevet ad modum Alfredson med 3x15 repetisjoner to ganger dag-
lig på 25 grader skråbrett i minst 12 uker. Vi benyttet åpen kirurgi med
eksisjon av makroskopisk patologisk vev I full tykkelse. Pasientene ble
etterundersøkt etter 3, 6 og 12 måneder. Primært effektmål var VISA
score, et funksjons- og smertebasert spørreskjema som er spesielt
utviklet for patellar tendinopati (skala fra 0 til 100, hvor 100 er full
symptomfrihet) og vi benyttet MANOVA for repeterte målinger for å
vurdere gruppeforskjeller over tid. Resultat: Der var ingen gruppefor-
skjell i utviklingen av VISA score (F=1,74; p=0.16), men en jevn for-
bedring over tid (F=55,9; p<0,001). Samlet VISA score økte fra 30 ±2
(SE) ved behandlingsstart til 49 ±3 (3 mndr; p<0,001 vs. preverdi), 57
±3 (6 mndr; p<0,001) og 68 ±3 (12 mndr; p<0,001). Etter 12 måneder
var 5 pasienter i operasjonsgruppen friske, 12 bedre men med fortsatt
redusert funksjon, 2 som før behandlingsstart og 1 verre. I gruppen
som trente eksentrisk var 7 friske, 9 bedre, 4 som før og ingen verre
(p=0,49, kji kvadrat). Konklusjon: Resultatene tyder ikke på at kirurgisk
behandling gir bedre effekt enn eksentrisk trening ved patellar tendin-
opati stadium 3B. Eksentrisk trening bør derfor forsøkes før operativ
behandling med åpen teknikk.

PRESSURE BIOFEEDBACK UNIT OG ELEKTROMYOGRAFI
BRUKT SOM MÅLEMETODER FOR Å VURDERE KONTRAK-
SJONSEVNEN UNDER EN VOLUNTÆR INNDRAGNING AV
ABDOMEN
Bakke ES1, Raugstad U1, Storheim K2, Vøllestad NK1

1Seksjon for helsefag, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo,
2Norges Idrettshøgskole, Oslo

Innledning/formål: Rekruttering av transversus abdomins (TrA) synes
viktig for stabilisering av lumbal columna. Dysfunksjon i TrA er funnet
hos pasienter med low back pain (LBP). Kontraksjon av TrA resulterer i
økt intra-abdominal trykk og i indragning av bukveggen, omtalt som
’the drawing-in action’ (DIA). Pressure Biofeedback Unit (PBU) er
utviklet for å måle kontraksjonsevnen under DIA i fremliggende stil-
ling. Hensikten med studien var å undersøke repeterbarheten av trykk-
forandringene (målt med PBU), vektforandringene (målt under PBU)
samt repeterbarheten av det muskulære aktivitetsmonsteret under
DIA’s. Hensikten var også å undersøke hvilket muskelaktivitetsmønster
metoden reflekterer. Metode: Åtte godt skolerte personer uten LBP del-
tok i studien. I fremliggende stilling ble en vekt plassert under PBU.
EMG ble målt fra følgende muskler: internal oblique, external oblique,
rectus abdominis and multifidus. Seksten kontraksjoner ble utført på to
separate testdager. CV, ICC and SEM ble brukt for å undersøke repe-
terbarhet. Regressjonsanalyse ble brukt for å undersøke assosiasjonene
mellom effektmålene. Resultat: alle variable viste høy intra-individuell
variabilitet, men forholdet mellom trykkendring og vektendring var
lineært. Grad av trykkending var avhengig av tyngden av den pålig-
gende vekt (”mavevekten”). Bare internal oblique viste betydelig akti-
vering, men ingen assosiasjon ble funnet mellom muskel aktivering og
grad av trykkavlastning, verken innen subjektet eller mellom subjekter.
Diskusjon og konklusjon: PBU er blitt brukt som effektmål i kliniske
studier, men med bakgrunn i den høye variabiliteten er mange kontrak-
sjoner nødvendig for å oppnå en stabil gjennomsnittsverdi. PBU er blitt
brukt for å skille mellom pasienter med og uten LBP, men resultatene
viser at prestasjonen er avhengig av den påliggende ”mavevekt”.
Sammenligninger mellom subjekter må derfor gjøres med varsomhet.
Ingen assosiasjon ble funnet mellom grad av trykkending og EMG
responsene. EMG responser målt fra transversus abdominis kunne ha
gitt et annet bilde. Begrensningene og variabiliteten i metoden bør tas
hensyn til i klinikk og forskning.
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STOR & AKTIV– ADIPOSITAS, KOSTHOLD, TRENING OG VILJE
Berntsen S1,2, Pollestad ML1, Carlsen K-H2,3,4, Carlsen KCL1, Bakken O1,
Lind C1, Edvardsen E1, Anderssen SA2

1Ullevål universitetssykehus, barnemedisinsk avdeling, Oslo, 2Norges
idrettshøgskole, seksjon for idrettsmedisin, Oslo, 3Voksentoppen BKL,
Rikshospitalet, Oslo, 4Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Oslo

Innledning: I løpet av de siste par tiår har det funnet sted en nærmest
eksplosjonsartet global økning av prevalensen av overvekt og fedme
blant barn og unge. Overvekt er en tilstand forbundet med ubalanse
mellom energiinntak og energiforbruk. I behandlingen av overvekt og
fedme hos barn står dermed kosthold og fysisk aktivitet sentralt.
Formålet med studien er å undersøke effekten av kost- og aktivitets-
veiledning samt regelmessig lystbetont fysisk aktivitet på maksimalt
oksygenopptak, fysiske aktivitetsvaner, lungevolumer, kroppssammen-
setning og vekt hos overvektige barn og unge. Metode og materiale:
69 gutter og jenter fra Oslo kommune i alderen 7 til 17 år er inkludert
i denne prospektive randomiserte kontrollerte studien. Inklu-
sjonskriteriet er vekt for høyde over 97% percentilen. Alle deltagerne
gjennomfører en fire dagers kostregistrering hver sjette måned.
Ernæringsfysiolog gir kostholdsråd ut i fra denne. Utvalget har også
konsultasjon med barnelege før testing. Testdagen gjennomføres
måling av lungefunksjon og –volum samt trinnvis tredemølletest til
utmattelse med måling oksygenopptak og hjertefrekvens. I tillegg regis-
treres fysisk aktivitetsnivå over syv dager med akselerometer (CSA) samt
kroppssammensetning med dobbel røntgen absorpsjonsmetri (dxa).
Lege tar også venøs blodprøve hver 12. måned. Etter testing randomi-
seres utvalget til intervensjons- og kontrollgruppe (i fordelingen 2:1).
Intervensjonsgruppen gjennomgår lystbetont fysisk aktivitet to ganger
per uke i 44 uker (startet januar 2005) samt registrering av aktivitet på
fritiden ved hjelp av aktivitetsdagbok og skritteller. Hva skjer videre?
Prosjektet har som hovedintensjon å vise hvordan en kan behandle
sterkt overvektige barn og unge med regelmessig lystbetont fysisk akti-
vitet samt kostholdsveiledning.

DIABETESVERKSTEDET – EN MODELL TIL BRUK I FOREBYG-
GING AV TYPE 2-DIABETES
Bjerkan K1, Anderssen SA2, Birkeland KI1

1Aker Universitetssykehus HF, Oslo, 2Norges idrettshøgskole, Oslo

Innledning: Utbredelsen av type 2-diabetes (T2D) øker i hele verden,
og skyldes uheldig levesett hos arvelig disponerte personer. Viktige risi-
kofaktorer er overvekt og mangel på fysisk aktivitet (FA). Undersøkelser
har vist at endring av kosthold og økt FA kan forebygge utvikling av
T2D hos høyrisikoindivider. I Norge mangler vi modeller for å imple-
mentere disse funnene. Hensikten med prosjektet har vært å 1) utvikle
og implementere kostnadseffektive modeller for forebygging av T2D til
bruk i bydeler/kommuner/sykehus og 2) undersøke hvilken effekt
modellene har på risikofaktorer for T2D hos personer med høy risiko
for, eller nyoppdaget T2D. Metode: Deltagerne (n=113) var kvinner og
menn i alderen 21-75 år (gjennomsnittsalder 52,6 år). Alle fikk livs-
stilsbehandling som inkluderte deltagelse i livsstilsgrupper med samta-
le om FA og kosthold (16 møter over et år), atferdsendring, problem-
basert læring og brukermedvirkning ble vektlagt. Deltagerne fikk tilbud
om å delta på treningsaktiviteter i grupper (lavterskelaktiviteter) to
dager i uken. Det ble også fokusert på hvordan øke hverdagsaktivite-
ter. Tilbudene ble arrangert i deltagernes nærmiljø. Ved inklusjon og
etter 6 og 12 mnd ble data hentet fra kliniske u.s., blodprøver og spør-
reskjema. Wilcoxons test for parsammenligning og paret T-test ble
benyttet i analysene av dataene. Resultater: Etter seks måneder var det
en signifikant reduksjon i vekt og midjeomkrets, signifikant reduksjon
i totalkolesterol, LDL-kolesterol og fastende blodsukker og en økning i
HDL-kolesterol. Det var en tendens til reduksjon i triglyserider. Resul-
tatene var de samme etter tolv måneders oppfølging. Diskusjon og
konklusjon: Selv om dette ikke er en randomisert, kontrollert studie
samsvarer effekten av intervensjonen med det slike studier har vist;
livsstilsveiledning kan redusere risikofaktorer for T2D hos personer
med høy risiko. Diabetesverkstedets modell og erfaringer fra gjennom-
føring av denne viser at livsstilsveiledning i grupper kan være med å
motivere til endringer i atferd som kan forebygge og/eller forsinke
utvikling av T2D.

KAN LAV-ENERGI LASER VIRKE BETENNELSESDEMPENDE?
EN RANDOMISERT PLACEBO-KONTROLLERT STUDIE PÅ
AKTIVERT ACHILLES TENDINOPATHI
Bjordal JM1,2, Iversen V3, Martins-Lopes RAB4

1Seksjon for Fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, 2Høyskolen i
Bergen, 3Seksjon for Fysiologi, Universitetet i Bergen, 4Inst. For
Farmakologi, Universitetet i Sao Paulo, Brasil

Lav-energi laser har vært brukt i behandling av smerter fra sener og
ledd, men det har vært usikkerhet knyttet til hvordan slik behandling
virker. Nyere dyreforsøk tyder på at laserbehandling kan gi en betenn-
nelsesdempende effekt, men dette har til nå ikke vært undersøkt hos
mennesker. I denne randomiserte placebo-kontrollerte studien ble
pasienter med dobbelsidig Achilles tendinopathi invitert til å delta. Syv
pasienter (14 sener) ble bedt om å belaste sine Achilles-sener med akti-
vitet som erfaringsmessig gav økt smerte. Pasientene ble så undersøkt
mindre enn 15 timer etterpå med ett-stegshopp, palpasjonstrykkmå-
ling, ultralydsdoppler av peri- og intratendinøs blodstrøm, og med et
microdialyse kateter som ble ført inn i det peritendinøse vev i
Achillesenenes lengderetning. Etter to timer ble begge Achilles-sener
behandlet på tre punkter med enten aktiv infrarød laser (904 nm, 1,8
Joules per punkt) eller placebo laser (0 Joules) i en randomisert og blin-
det rekkefølge. Trykkpalpasjonsmålingene viste signifikante forskjeller
mellom aktiv og placebo laser (P=0,012). Smerteterskelen steg med
0,19 kg/cm2 [95%CI: 0,04 – 0,34] 2 timer etter aktiv behandling, mens
smerteterskelen falt med -0,20 kg/cm2 [95%CI: -0,45 – 0,05] etter pla-
cebo behandling. PowerDopplermålinger med ultralyd av vasodilata-
sjon (resitiv index) var bare mulig før intervensjonen på 3/14 sener. På
ett-stegs testen 2 timer etter behandling gav forsøkets invasive karakter
reduserte lengder for begge gruppene. Men fallet i ytelse var signifikant
mindre (p = 0,025) i gruppen som fikk aktiv laser 10,6 cm [95%CI: 3,5
– 17,7] enn i placebo gruppen 18,4 cm [95%CI: 12,3 – 24,5].
Microdialysemålingene av den inflammatoriske markøren PGE2 viste
gradvis synkende konsentrasjon som var signifikant lavere enn baseli-
ne (p=0,026) og placebo (p=0,009). ved måletidspunkt 75, 90 and 105
minutter etter behandling. Vår studie viser at en enkelt laserbehandling
(1,8 Joules) kan gi en rask demping av smerte og inflammasjon som
vedvarer i minst 2 timer etter avsluttet behandling.

UVANLIG LOKALISASJON AV STRESSBRUDD HOS UNG
KVINNELIG LANGRENNSLØPER, EN KASUISTIKK
Bævre H1, Gudim LP1, Engebretsen L2

1SIHF-G, Barnepoliklinikken og Radiologisk avd., Gjøvik, 2Ullevål
Universitetssykehus, Ortopedisk divisjon, Oslo

Stressbrudd er vanlige skader blant idrettsutøvere med store trenings-
doser av repetitiv karakter. Disse skadene er hyppigst lokalisert til dis-
tale deler av underekstremitetene, så som metatarsalknokler, os tarsa-
le, tibia og fibula. Det er også rapporter om stressfrakturer lokalisert til
femur og fremre del av bekkenet samt lumbalcolumna. Hos kvinner er
stressbrudd assosiert med hormonelle forstyrrelser, anorexia nervosa
eller andre årsaker til lavt kaloriinntak. Denne kasuistikken redegjør for
sykehistorie, kliniske funn og radiologisk diagnostikk av en uvanlig
lokalisasjon av stressfraktur til os sacrum hos en ung og ellers frisk
kvinnelig langrennsutøver. Lokalisasjonen av skaden er ikke nevnt i de
fleste ortopediske og idrettsmedisinske lærebøker. Det redegjøres for
medisinske og fysioterapeutiske tiltak. Det gjøres en kort gjennomgang
av tilgjengelig litteratur for tilsvarende lokalisasjon av stressbrudd. Det
pekes på mulige og sannsynlige årsaker til stressfrakturen hos aktuelle
pasient. Skaden kan være oversett som differensialdiagnose eller for-
vekslet med andre tilstander med samme smertelokalisasjon. Det gies
forslag til mulige forebyggende tiltak for utøvere i tilsvarende situasjon
som aktuelle pasient.

FOREBYGGING AV SKADER BLANT MANNLIGE FOTBALL-
SPILLERE – EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT INTERVEN-
SJONSSTUDIE
Engebretsen AH, Myklebust G, Holme I, Engebretsen L, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Formål: Undersøke effekten av spesifikke øvelser med hensikt å redu-
sere skader blant mannlige fotballspillere med tidligere skade eller
nedsatt funksjon i ankel, kne, hamstring eller lyske. Metode: Totalt 32
lag (N=521 spillere) fra 1-3. divisjon i Norge ble inkludert. Disse spil-
lerne ble testet tidlig i forsesongen og fylte ut et skjema om tidligere
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skader og funksjon (KOOS-basert) i ankel, kne, hamstring og lyske.
Spillere som oppfylte inklusjonskriteriene (lav funksjonsscore eller tid-
ligere skade siste 12 måneder) utgjorde gruppen med økt risiko for
skade (N=396), og disse ble individuelt randomisert i to grupper, én
høyrisiko-intervensjonsgruppe, som mottok et eller flere spesifikke tre-
ningsprogram, og én høyrisiko-kontrollgruppe. Programmet skulle
utføres 3 ganger per uke i 10 uker i løpet av forsesongen, og deretter
én gang per uke for resten av sesongen. Spillerne fikk bare trenings-
program for de(n) kroppsdelen(e) som oppfylte inklusjonskriteriene.
Resultater: Totalt 225 akutte skader i ankel (N=65), kne (N=62), lyske
(N=27) og hamstring (N=71), som affiserte 190 spillere (36%), ble rap-
portert i løpet av sesongen. Det var ingen forskjell i skaderisiko mellom
høyrisiko-intervensjonsgruppen (82 skader, 73 affiserte spillere, 38%)
og høyrisiko-kontrollgruppen (112 skader; 89 spillere, 43% ,OR: 1,24
[0,83-1,85]). Det var en signifikant lavere skaderisiko i lavrisiko-kon-
trollgruppen i forhold til de to andre gruppene (31 skader, 28 skadde
spillere, 22%, OR: 0,47 [0,28-0,78] vs. intervensjonsgruppen, OR:
0,38 [0,23-0,63] vs. kontrollgruppen). Konklusjon: Introduksjonen av
spesifikke treningsprogram reduserte ikke skaderisikoen for mannlige
fotballspillere i 1-3. divisjon i Norge. 

BRUK AV KNE MR I NORGE: RAPPORT TIL DEN NASJONALE
PRIORITERINGSGRUPPEN FRA EN NASJONAL ARBEIDS-
GRUPPE APRIL 2005
Espeland A1, Løge I2, Natvig NL3, Engebretsen L4

1Haukeland Universitetssykehus, Radiologisk avd., Bergen, 2Edda Lege-
senter, Trondheim, 3Sykehuset Buskerud, Radiologisk avd., Drammen,
4Ullevål Universitetssykehus, Kirurgisk ortopedisk avd., Oslo

Innledning: Selv om MR utvilsomt har hatt stor betydning i muskel-
skjelett-diagnostikk generelt og nå benyttes i nærmest all slik diagnos-
tikk og i alle ledd, ble den nye teknikken først anvendt ved knelidelser.
I 1992 ble det utført ca 500 kne MR i Norge, mens tallet i 2005 var
mer enn 55 000. Vi ser nå en tendens til at de fleste pasienter som
henvises ortoped, allerede har fått utført MR via sin fastlege. Blant orto-
peder synes det å være utbredt enighet om at de fleste akutte lidelser i
kneet (unntatt store skader med luksasjoner, bakre korsbåndsrupturer,
eller kombinerte skader) fortsatt kan diagnostiseres klinisk og ved et
vanlig røntgenbilde, og at klinisk diagnostikk også er helt essensielt
ved kroniske problemer. I 2004 ble det nedsatt en tverrfaglig gruppe for
å vurdere dagens MR bruk på knelidelser. Funnene blir nå presentert i
en rapport. Resultater: I januar 2002 var det 55 MR maskiner i Norge,
ved utgangen av 2004 var tallet 103. Totalt antall regninger for MR kne
økte fra 42 740 i 2002 til 72 017 i 2004 (69 % økning), refusjonsbelø-
pet økte fra 39,7 millioner til 72,7 millioner (83 %). Private aktører stod
for mer enn tre fjerdedeler av regningene for MR kne i 2004. Ca. 40 %
av regningene gjaldt pasienter over 50 år, denne andelen økte fra 2002
til 2004. Antall regninger for MR kne var 78 % høyere i Helse Sør
sammenlignet med Helse Nord (18,5 og 10,4 per 1000 innbyggere).
Den største rekvirentgruppen er allmennleger, dernest poliklinikker
ved sykehus. Konklusjon:Vi anbefaler følgende indikasjoner for MR kne:

I.   Traume som debutsymptom – og sykehistorie eller funn forenlig
med (1) Betydelig hevelse/hemartros, (2) Instabilitet, (3) Låsning(er)

II. Kroniske knesmerter (uten traume) – og sykehistorie eller funn for-
enlig med (1) Hydrops av ukjent årsak, (2) Låsning(er) – helt eller
delvis

III. Tilleggskriterier – (1) Nøyaktig diagnose nødvendig for behandlingen,
(2) Kirurgisk behandling er aktuelt, (3) Dersom klinikken tilsier at
kirurgi/artroskopi må utføres vil operatør avgjøre om preoperativ MR
er nødvendig

REGULERING AV KROPPSSAMMENSETNING – EN CASE STUDIE
Garthe I, Sundgot-Borgen J, Skårderud F
Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole, Oslo

Bakgrunn: Kvinnelig pasient med diagnose Anorexia nervosa, bulimisk
subtype reduserte vekten fra 62-44 kg. Ble innlagt på sykehus i 3 mnd
og hadde da en regelmessig vektøkning på 11 kg (energiinntak: 1750
kcal, ingen fysisk aktivitet). Etter endt opphold fortsatte vektøkningen
ufrivillig til 60 kg. Vektøkningen medførte en relativt høy fett% (sett i
forhold til diagnose) til tross for at pasienten var undervektig. Pasienten
menstruerte ikke og hadde osteopeniske verdier i lumbalregion.
Pasient henvist til Olympiatoppens spiseforstyrrelsesteam desember
2004, med ønske om å endre kroppssammensetning og gå ned til 55
kg som var avtalt vektmål ved innleggelse. Oppkastfrekvens 2-3 gang-
er pr dag og anemisk. Formål: 1) etablere og stabilisere menstruasjon
2) bedre energi- og næringsinntak 3) redusere oppkastfrekvens, 4) øke

muskelmasse/redusere fettmasse 5) hindre ytterligere tap av beinmas-
se. Metode: Pasient fikk kostliste i tillegg til styrketrening 3 g pr uke.
Styrketreningsprogrammet var lagt opp til å belaste skjelettet og stimu-
lere til muskelvekst. Det ble tatt DEXA-målinger før, under og etter en 6
mnd. periode, samt blodprøver. Hun deltok i regelmessig psykoterapi 2
g pr uke, samt 1 g med terapeutisk gruppeterapi. Resultat: Pasient fikk
menstruasjon etter ca 8 uker. Oppkastfrekvens fra 2-3 ganger pr dag til
2-3 ganger pr uke. Reduserte symptomer på spiseforstyrrelsen (psykisk
evaluering). Ferritinverdier økte fra 5 til 17 µg/L. Fra første til siste måling
ble kroppsvekten redusert med 1,3 kg. Redusert fettmasse med 2,4 kg,
økt muskelmasse med 2 kg. Redusert fett% fra 26,6 til 22,7. Den totale
beinmineraltettheten (BMD) økte med 0,3. Konklusjon/diskusjon: Det er
mange etiske problemstillinger i forhold til å jobbe med kroppssam-
mensetning hos pasienter /utøvere med forstyrret spiseatferd. Det er like-
vel viktig at optimal kroppssammensetning diskuteres som mål, spesielt
for idrettsutøvere, der andel muskelmasse har betydning for prestasjon.
Det er imidlertid viktig at dette arbeidet gjøres helsemessig forsvarlig i et
team med psykiater, idrettsfysiolog og ernæringsfysiolog.

MENISKSUTUR. RESULTATER ETTER 2-7 ÅRS OPPFØLGING
Gifstad T, Grøntvedt T, Drogset JO
Det medisinske fakultet, NTNU, Klinikk for ortopedi og revmatologi,
St. Olavs Hospital, Trondheim

Innledning: Bioresorberbare meniskpiler har siden de ble introdusert i
1993 blitt en vanlig ”all-inside” reparasjonsteknikk for kapselnære
meniskskader. I tillegg til å bevare menisken, har metoden vist å ha for-
deler som enklere kirurgisk teknikk, redusert operasjonstid og redusert
risiko for nevrovaskulær skade. Til tross for omfattende bruk verden
over har få langtidsstudier vært gjennomført. Materiale og metode:
Biofix meniskpiler var i perioden fra januar 1997 til desember 2002
den fiksasjonsteknikken som ble brukt ved St. Olavs Hospital. I dette
tidsrommet ble 123 pasienter operert. I løpet av høsten 2004 ble disse
pasientene intervjuet via telefon, brev eller epost med blant annet
spørsmål om reoperasjon og Lysholm score. I tillegg ble operasjonsno-
tatene gjennomgått. Resultater: 118 pasienter (96 %) var tilgjengelig
for spørreundersøkelsen. Studien viste at 45 (38,1 %) av disse
gjennomgikk reoperasjon på grunn av reruptur av menisken. I tillegg
fant man i journalen til to av dem som ikke var tilgjengelig at de hadde
gjennomgått reoperasjon, og dessuten sto tre pasienter på venteliste for
reoperasjon. Gjennomsnittet for Lysholm score for hele materialet var
85,2 (36-100). Gjennomsnittet blant de med kun primær kirurgi var
87,9, mens snittet blant de reopererte var 80,5. Tid fra skade til primær
operasjon ble inndelt i tre grupper – akutt (innen 2 uker), subakutt (2
uker til 3 måneder) og kronisk (etter 3 måneder). Studien fant ingen for-
skjell i antall reoperasjoner mellom disse gruppene. Man fant heller ikke
lavere antall rerupturer hos yngre enn hos eldre. Gjennomsnittstiden fra
operasjon til reoperasjon var 16,9 måneder (1-75). Konklusjon: Bruk av
bioresorberbare piler til menisksutur er en relativt enkel prosedyre, men
antall reoperasjoner er for høyt. Vi vil derfor vurdere alternative metoder,
og i den sammenheng planlegge en prospektiv randomisert studie av
eksisterende og ny reparasjonsteknikk.

BIOMEKANISK NORMALISERING GJENNOM DYNAMISKE
INNLEGGSSÅLER
Godheim HE, Langberg H
Løp- og Idrettsklinikken, Asker; Idrætsmedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital, København, Danmark.

Innledning: Mange som løper vil på ett eller annet tidspunkt oppleve
en overbelastningsskade i underekstremitetene i forbindelse med løpe-
treningen. Hvilke spesielle hensyn bør noen ta? Er joggesko som er
bygd opp for korrigering av overpronasjon nok eller bør det en indivi-
duell tilpasset dynamisk innleggssåle til for å korrigere feilstillingene?
Pasienten i studiet er en jente på 26 år som startet å løpe 3 gg pr uke
for 6 måneder siden. Hun utviklet raskt smerter lokalisert til plantar fas-
cien, medial siden av tibia bilateralt, medial siden av begge knær og
høyre IS ledd. Hun har hatt smertene/ubehaget i 4-5 mnd. Hun har jog-
gesko med antipronasjonskile. Metode beskrivelse: Speilkasse er brukt
for å analysere belastningsmønsteret til pasienten, tegnet opp feisslin-
jen og målene er analysert ved bruk av Matlab, pasienten har gått/løpt
på tredemølle med video opptak, EMG er anvendt for å måle aktivite-
ten i vastus medialis og tibialis anterior, samt et akselerometer er festet
til pasientens tuberositas tibia for å måle tibias rotasjoner og valgise-
rende bevegelser. Pasienten har en kraftig nedsunket feisslinjen, lett
parallellforskyvning i talocruralleddet, valgus stilling av achilles bilate-
ralt, innadrotasjon av tibia bilateralt og lett genum valgum.
Sammendrag av resultatene: Overpronasjonen ble korrigert med en
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individuell tilpasset dynamisk innleggssåle bilateralt, slik at naviculare
nullstilles i Feisslinjen. Video opptaket viser at overpronasjonen er redu-
sert og løperytmen er jevnere. Akselorometeret viser vesentlig mindre
medial deviasjon og mindre valgisering av tibia ved løp på tredemølle
sammenliknet med løp uten innleggssåle. EMG resultatene viser at fasi-
literingen av vastus medialis øker, samt at aktiviteten i tibialis anterior
effektiviseres. Diskusjon og konklusjon: Det er skrevet mye om den kli-
niske effekten av slike innleggssåler, men kun litt om mekanismen bak
denne effekten. Analysene tyder på at pasientens smerter i plantar fasci-
en og benhinnen er relatert til hennes biomekanikk. I closed pack posi-
sjon av talocruralleddet må tibia og fibula følge talocruralleddets beve-
gelser som resulterer i en innadrotasjon av tibia i midtstand under belast-
ningsfasen av løpesyklusen. Dette vil medføre en funksjonell forkortning
av ekstremiteten, samt en fremover rotasjon av ilium og økt lumbal lor-
dose. Innleggssålen har som formål å korrigere pasientens feilstilling og
fasiliterer den nevromuskulære aktiviteten. Som beskrevet tyder EMG-
resultatene samt akselerometerets målinger på at innlegget korrigeringe-
rer biomekanikken og fasiliterer den ønskede muskulaturen.

NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER
Granan L-P1,2,3, Engebretsen L1,3,4, Steindal K1,5, Strand T1,6, Bahr R1,3,
Furnes ON1,5

1Nasjonalt Korsbåndsregister, Bergen, 2Forskerlinjen, Medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo, Oslo, 3Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo, 4Ortopedisk Senter, Ullevål universitets-
sykehus, Oslo, 5Nasjonalt Register for Leddproteser, Bergen,
6Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

Innledning: 7. juni 2004 ble verdens første nasjonale korsbåndsregis-
ter etablert i regi av Nasjonalt Register for Leddproteser. Registeret er
eid av Norsk Ortopedisk Forening, mens det vitenskapelige ansvaret
ligger hos Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC). Registreringen i
Nasjonalt Korsbåndsregisters database foregår via innsendelse av
papirbaserte operasjonsskjemaer i etterkant av det kirurgiske inngrep.
Samtidig sendes det inn et KOOS-skjema som pasienten fyller ut pre-
operativt. All registrering skjer etter at pasienten har gitt sitt skriftlige
samtykke. Hensikten med registeret er å kunne bidra til en kvalitets-
sikring og kvalitetsutvikling i behandlingen av pasienter med kors-
båndsskader. Materiale og metode: Det forelagte materialet er deskrip-
tive data hentet ut av Nasjonalt Korsbåndsregisters database 24.08.05
og er oppdaterte per denne dato. Resultater: Nasjonalt Korsbåndsregister
har nå registrert 1735 inngrep utført ved 49 ulike sykehus. Dette til-
svarer en oppslutning blant landets sykehus på 91 %. Inngrepene for-
deler seg med 1551 rekonstruksjoner, 105 revisjoner og 79 andre
kirurgiske inngrep. Foreløpig er syv revisjoner registrert av rekonstruk-
sjoner utført etter at registeret ble etablert. 70 % av primære ACL
rekonstruksjoner er utført i aldersgruppen 16-35 år, mens hele 91 % av
inngrepene er utført på personer 45 år eller yngre. Fotball, håndball og
alpint/telemark står for 66 % av årsakene til de rekonstruerte ACL. Av
1534 primære ACL rekonstruksjoner var 863 utført på knær uten ytter-
ligere tilleggsskader. Nær en tredjedel av samtlige primære rekon-
struksjoner utføres poliklinisk. Konklusjon: Allerede etter ett års drift
kan Nasjonalt Korsbåndsregister vise til en høy bidragsandel blant
sykehusene og klinikkene i hele Norge, samtidig som en undersøkelse
(se egen presentasjon) viste særdeles høye compliance-tall ved de del-
tagende sykehusene og klinikkene allerede i første driftsår. Den gode
responsen fra de norske ortopedene synes oppløftende med tanke på
raskt å kunne tilbakeføre konstruktive tilbakemeldinger, i henhold til
registerets målsetning, til det norske ortopediske samfunn.

ACL SKADER I WORLD CUP FREESTYLE: SKADETIDSPUNKT,
SKADEMEKANISME OG SKADESITUASJON
Heir S1,2, Krosshaug T1, Ekeland A2

1Senter for Idrettsskadeforskning, Norges Idrettshøgskole, Oslo,
2Martina Hansens Hospital, Sandvika

Bakgrunn: ACL skader i kne er et problem innenfor Freestyle kulekjø-
ring. Hensikten med denne studien var å kartlegge hvordan et panel
bestående av internasjonale eksperter med ulik bakgrunn ville evaluere
ACL skader i Freestyle kulekjøring mhp skadetidspunkt, skademeka-
nisme og skadesituasjon. Materiale og metode: Et internasjonalt
ekspertpanel bestående av 3 grupper med forskjellig bakgrunn ble spurt
om å analysere 11 videoer med ACL skader fra World Cup Freestyle
kulekjøring. De tre gruppene var: 1. Kne-eksperter uten spesiell ski-
skade bakgrunn, 2. Ski-eksperter uten ortopedi bakgrunn, og 3. Ski-
skade eksperter med ortopedi eller biomekanikk bakgrunn. Videoene
var formatert og tidskodet slik at de kunne vurderes bilde for bilde med

1/25 sek intervall. Følgende spørsmål skulle besvares: 1. På hvilket tids-
punkt inntrer ACL rupturen? 2. Hva er skademekanismen? og 3.
Foreligger det irregulariteter i skadesituasjonen som kan tenkes å ha
påvirket forløpet og utfallet av situasjonen, evnt hvilke? Statistisk analy-
se er gjort med STATA 8 generalized estimating equations med såkalt
unstructured correlation matrix og robust varians estimator. Resultater:
Antall antatte skadetidspunkt for hver ACL skadene varierte fra 2-5
(mean 3,36). Ski-skade ekspertene tenderte til å anta et tidligere skade-
tidspunkt enn de to andre gruppene (p=0,074). Antall antatte skademe-
kanismer for hver av ACL skadene varierte fra 1-4 (mean 2,73). ’Boot
Induced Anterior Drawer’ (BIAD), eller en BIAD-lignende mekanisme
ble av de 5 skiskade-ekspertene oftest antatt å være skademekanismen.
Åtte av 11 skader ble antatt å skje i forbindelse med landing fra et av
hoppene i kulebakken. I 6 av de 8 landings-skadene var utøveren ute
av balanse sideveis og/eller bakover og med vekten fortrinnsvis på ska-
det ben ved initial snøkontakt under landingen. Konklusjon:
Videoanalyse av ACL skader i Freestyle kulekjøring er utfordrende og
oppfatningen av skadetidspunkt varierte i et internasjonalt ekspertpanel.
En BIAD lignende mekanisme ble hyppigst antatt som skademeka-
nisme. ACL skadene skjedde hovedsaklig i landinger hvor utøveren var
ute av balanse sideveis og/eller bakover og med vekten på skadet ben. 

SKLEROSERING AV NEOVASKULARISERING HOS PASIENTER
MED PATELLAR TENDINOPATI (HOPPERKNE) – EN RANDO-
MISERT KONTROLLERT STUDIE
Hoksrud AF1, Öhberg L2, Alfredson H3,4, Bahr R1

1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo,
2Department of Radiation Sciences, Diagnostic Radiology, University
of Umeå, Sweden, 3Department of Surgical and Perioperative
Science, Sports Medicine, University of Umeå, Sweden, 4Department of
Musculoskeletal Research, National Institute of Working Life,
University of Umeå, Sweden

Patellar tendinopati (hopperkne) er et stort problem for mange idretts-
utøvere, spesielt i idretter som krever mye spenst- og hurtighetstrening.
På bakgrunn av prevalens, symptomvarighet og alvorlighetsgrad kan
denne skadetypen sies å volde vel så mye besvær i enkelte idretter som
akutte kneskader, f.eks. korsbåndskader. Det finnes per i dag ikke kon-
servative behandlingsmetoder med dokumentert effekt og effekten av
operativ behandling er fremdeles usikker. På bakgrunn av lovende
resultater i en pilotstudie ønsket vi å undersøke effekten av ultralyd-
veiledet sklerosering av neovaskularisering hos eliteidrettsutøvere med
patellar tendinopati i en randomisert kontrollert studie. Metode:
Forsøkspersonene ble rekruttert blant norske idrettsutøvere på eliteni-
vå med symptomer og funn forenlig med diagnosen hopperkne, og
hvor ultralydundersøkelse påviste neovaskularisering innen et område
som var i overensstemmelse med smertelokalisasjonen. Forsøks-
personene ble randomisert til to grupper; en placebogruppe og en
skleroseringsgruppe. Utøverne i skleroseringsgruppen fikk injisert skle-
roseringsmiddelet polidokanol, mens utøverne i kontrollgruppen fikk
injisert xylocain-adrenalin (forbigående virkning med vasokonstriksjon
og smertelindring som polidokanol). Randomiseringen var blindet,
både for forsøkspersonene, for personen som utførte selve injeksjonen,
samt for den som behandlet dataene. I intervensjonsperioden fikk alle
pasientene ultralydveiledet injeksjon 1-3 ganger med 4 ukers mellom-
rom, avhengig av injeksjonens virkning. Etter endt intervensjonsperio-
de fikk pasientene i placebogruppen tilbud om behandling med aktiv
substans, samtidig som utøverne i skleroseringsgruppen fikk tilbud om
flere injeksjoner dersom de fremdeles hadde smerter og synlig neovas-
kularisering var til stede. Primært effektmål var VISA score, et funk-
sjons- og smertebasert spørreskjema som er spesielt utviklet for patel-
lar tendinopati (skala fra 0 til 100, hvor 100 er full symptomfrihet).
Skjemaene ble utfylt og levert i forbindelse med hver behandling, samt
4 (dvs. en måned etter den randomiserte intervensjonsperioden), 8
(dvs. en måned etter den ikke-randomiserte behandlingsperioden) og
12 mnd etter første injeksjon (dvs. etter at pasientene hadde gjennom-
ført en full konkurransesesong). Resultat: Personene i skleroserings-
gruppen hadde en forbedring i VISA score (fra 51±14 til 62±23) etter
endt intervensjonsperiode sammenliknet med placebogruppen (53±12
til 55±16) (p=0,052, MANOVA). Etter at  placebogruppen mottok skle-
roserende substans hadde også denne gruppen en signifikant forbe-
dring i VISA score fra før behandling til endt behandling fra 58±18 til
79±18 (p<0,001, parret t-test). 12 måneder etter første injeksjon var
begge gruppene signifikant forbedret sammenliknet med VISA score
før behandlingsstart (skleroseringsgruppe: 72±24; kontrollgruppe:
85±14; p<0,001, parret t-test). Konklusjon: Resultatene tyder på at
sklerosering av neovaskularisering med polidokanol er effektiv
behandling for eliteutøvere med patellar tendinopati.
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MENN HAR SIGNIFIKANT BEDRE LANGTIDSRESULTAT ETTER
FREMRE KORSBÅNDSKIRURGI SAMMENLIGNET MED KVINNER
Holm I1, Engebretsen L2, Risberg MA2

1Fysikalsk avdeling, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo, 2NAR,
Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

I de fleste tidligere prospektive studier har det ikke vært rapportert om
kjønnsforskjeller når det gjelder resultatet etter fremre korsbåndkirurgi,
men flere nylig publiserte studier har vist til kjønnsforskjeller innen
nevromuskulær funksjon og biomekanikk ved fremre korsbånd (ACL)
skade. Hensikten med denne studien var å vurdere forskjeller i kne-
funksjon mellom menn og kvinner i en kohort studie av pasienter ope-
rert med ACL rekonstruksjon. Etthundreogsyttito pasienter med
gjennomsnittsalder 28 år (14-48år) operert med patellargraft har blitt
fulgt prospektivt og testet preoperativt, etter 6, 12 og 24 måneder post-
operativt. Det var 57 % menn og 47 % kvinner med gjennomsnittlig
aktivitetsnivå (Tegner) preskade og preoperativt på henholdsvis 7,3 og
3,5 (ingen kjønnsforskjeller). Knefunksjon ble evaluert med Cincinnati
funksjonsscore, visuell analoge skala for smerte (VAS) og funksjon
(VASFUNK), funksjonelle kne tester (ett bens hop-, tre hopp- og trap-
pehink tester), quadriceps- og hamstringsmuskelstyrke (Cybex) og pas-
siv kne instabilitet (KT-1000). Kvinnene var signifikant yngre (25,7 år)
enn mennene (29,7år) ved operasjonstidspunktet (p<0,001). Det var
ingen signifikante kjønnsforskjeller etter 6 måneder. Men etter 1 og 2
år postoperativt hadde mennene signifikant bedre knefunksjon med
VASFUNK, (p=0,02, p=0,02) og Cincinnati funksjonsscore (p=0,01,
p=0.004), bedre passiv kne stabilitet (KT1000) (p=0,03, p=ns), bedre
score på knefunksjonstestene (p<0,05), og bedre hamstringsmuskel-
styrke (p=0,02, p=0,01). Denne studien viste at kvinner har et dårligere
langtidsresultat etter fremre korsbåndskirurgi. Tiltak i forhold til dette
bør diskuteres. Studien følges videre for å se om dette også kan verifi-
seres 5-10 år etter ACL rekonstruksjon.

MOTORISKE FERDIGHETER HOS BARN MED ALVORLIG
MEDFØDTE HJERTEFEIL
Holm I, Fredriksen PM, Aarsland Fosdahl M
Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet HF, Oslo

Innledning: Avansert hjertekirurgi har økt overlevelsesraten hos barn
med alvorlig medfødt hjertefeil og det finnes i dag ca. 8000 barn med
denne diagnosen i Norge. Hensikten med denne studien var å kartlegge
prevalensen av motoriske problemer hos denne gruppen, sammenlignet
med friske skolebarn. Metode: 65 barn med alvorlig medfødt hjertefeil
(alder 7–13 år), alle operert i løpet av første leveår, ble inkludert og
sammenlignet med 365 friske skolebarn matchet på alder og kjønn.
Movement ABC-testen ble benyttet for å evaluere motoriske ferdigheter.
Testen er delt i tre og kartlegger håndmotorikk, ballferdigheter og balan-
se. Totalscoren går fra 0 til 40, jo høyere score jo dårligere motoriske fer-
digheter. Poengsummer mellom 5 og 15 percentilene indikerer modera-
te motoriske problemer, under 5 percentilen store motoriske problemer.
Resultater: Gjennomsnittsalderen for hjertebarna og de friske var hen-
holdsvis 10,2 (±1,6) og 10 (±1,6). Det var en signifikant forskjell i total
ABC score, summen var henholdsvis 9,1 (±6,3) og 3,9 (±3,5). Både for
håndmotorikk, ballferdigheter og balanse var det en høysignifikant for-
skjell på gruppene. Sannsynligheten for at hjertesyke barn skal bli klos-
sete eller ha store motoriske problemer er henholdsvis 6 (OR 6,7 (CI 3,1
– 14,6)) og 13 (OR 13 (CI 5 – 33,8)) ganger så stor som hos friske barn
på samme alder. Konklusjon: Resultatene viser at barn med medfødt
hjertefeil har 13 ganger så stor sjanse for å utvikle alvorlige motoriske
problemer som friske skolebarn. Hvis disse problemene skal kunne fore-
bygges må motorisk trening inkluderes både i barnehagene og i skolen.
Dette bør initieres både av sykehuset og primærhelsetjenesten.

FUNKSJONELLE RESULTATER ETTER BRUSKIMPLANTASJON I
KNE. EN PROSPEKTIV STUDIE MED SYV ÅRS OPPFØLGINGSTID
Høysveen T 1, Engebretsen L 2, Holm I 3

1Nimi, Ullevål, Oslo, 2Ullevål Universitetssykehus, Oslo,
3Rikshospitalet Radiumhospitalet HF, Oslo

Innledning: Det eksisterer i dag flere kirurgiske metoder for behandling
av bruskskader i kne. Få studier har beskrevet det optimale rehabilite-
ringsregime etter slike operasjoner. Hensikten med denne studien var
å analysere forandringer i funksjon over tid etter autolog bruskimplan-
tasjon i kne for derved å kunne gi bedre retningslinjer for rehabilite-
ringen. Materiale og metode: 14 pasienter, 6 kvinner og 8 menn, med
en gjennomsnittsalder på 27 (16-42) år deltok i studien. 11 av skadene

var sportsrelatert. Gjennomsnittlig tid fra skade til operasjon var 45 (7-
144) måneder. Alle pasientene gjennomgikk en autolog bruskimplan-
tasjon og ble testet 4 og 8 måneder og 1, 2 og 7 år postoperativt.
Evalueringsmetodene var: Cincinatti funksjonsscore, VAS for smerter
og pasientens tilfredshet med operasjon, isokinetisk quadriceps og
hamstrings styrketest og generell helse målt med SF-36. Resultater:
Cincinatti var etter 4 mnd 57 (±15), etter 2 år 76 (±14) og etter 7 år 77
(±15). Etter 4 mnd var smerter i ro 3.5 (±6,7) og smerter i aktivitet 25
(±16) og det var liten endring i observasjonsperioden. Styrken i m.
quadriceps sammenlignet med frisk side viste en bedring fra ett til to år
og en ytterligere bedring fram mot syv år. Pasientens tilfredshet med
operasjon var etter 7 år 76 (±26). SF 36 målt 7 år postoperativt og
sammenlignet med et befolkningsmateriale viste at pasientene scoret
lavere på fysisk funksjon, men var ellers tilnærmet like på de andre
parametrene. Jo lenger tid det gikk mellom skade og operasjon desto
dårligere var resultatene på Cincinatti ved alle måletidspunktene.
Konklusjon: Etter syv år var pasientene fortsatt plaget med redusert
fysisk funksjon målt både på Cincinatti og SF 36. Det var fremdeles
sideforskjell mellom affisert og uaffisert side når det gjaldt styrke i
m.quadriceps. Resultatene viser at pasientene bedrer sin funksjon over
flere år etter operasjonen og at rehabiliteringen bør ha et langsiktig
perspektiv.

BEHANDLING AV AKUTTE KNELUXASJONER VED ULLEVÅL
UNIVERSITETSSYKEHUS
Johansen S1, Engebretsen L1, Moksnes H2, Gjersing L2, Risberg MA2

1Ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus, Oslo, 2NAR,
Ortopedisk Senter Ullevål Universitetssykehus og NIMI, Oslo

De siste ni årene er det behandlet over 160 kneluxasjoner ved
Ortopedisk Senter, UUS. De fleste av disse pasientene er blitt behand-
let i sen fase, d.v.s. minst 3 mndr. etter skaden, men p.g.a. økende opp-
merksomhet omkring disse meget alvorlige skadene, opereres stadig
flere innen 14 dager som defineres som akutt behandling eller forsin-
ket primærbehandling. I de 8 første månedene av 2005 er 11 av 25
kneluxasjoner operert innen 14 dager etter skaden. I april 2005 ble alle
pasienter som var operert for akutt kneluxasjon med oppfølgingstid
minst ett år innkalt til etterundersøkelse. 38 pasienter ble operert i peri-
oden mai 1996 – april 2004. 31 møtte til etterundersøkelse, 17 kvinner
og 14 menn. Alder ved undersøkelse 43,2 år (18-64). ACL/PCL/MCL var
det vanligste skademønsteret, 15 pasienter. 6 pasienter hadde pero-
neusskade hvorav 3 hadde normalisert seg ved undersøkelsen. 27 pasi-
enter fikk utført endoscopisk rekonstruksjon av ACL og PCL, 1 åpen
rekonstruksjon, 2 åpne reinsereringer. 1 endoscopisk PCL. 29 pasien-
ter suturert/reinserert MCL/PLC, 1 rekonstruksjon av MCL (ST), 1
rekonstruksjon av PLC (achilles allograft). 3 pasienter fikk dyp infek-
sjon postoperativt, 4 pasienter betydelig nedsatt bevegelighet og en 12
år gammel gutt vekstforstyrrelser p.g.a. vekstskiveskade. Resultater:
Tegner 3,7 (0-9), preop Tegner 5,5 (3-10). Lysholm 72,1 (15-99).
Cincinatti 69,4 (17-100). Funksjonelle tester 66,3% av frisk side. AP
laxiditet (KT 1000) 4,4 mm (-2,5-21,5). Pasienter med ruptur av 3 av de
4 hovedstabilisatorene i kneet hadde Lysholm score 80, hos de med
større skader var Lysholm score 52,6. Det samme mønsteret ble også
funnet ved de funksjonelle testene. Operativ behandling av akutte kne-
luxasjoner har for de fleste pasientene gitt gode resultater tatt i betrakt-
ning skadens alvorlighetsgrad, men de mest alvorlige skadene gir ofte
betydelige sequeler.

EFFEKTEN AV EN ANTIOKSIDANT-RIK JUICE PÅ
TOPPIDRETTSUTØVERE I UTHOLDENHETSIDRETTER
Kvendbø E, Sakhi AK, Blomhoff R
Insitutt for medisinske basalfag, Avd. for ernæringsvitenskap,
Universitetet i Oslo, Oslo

Formål: Formålet for denne studien var å evaluere effekten av inntaket
av en antioksidant-rik juice på biomarkører for antioksidantstatus og
oksidativt stress hos toppidrettsutøvere i utholdenhetsidrett. Siden anti-
oksidanter også kan virke i ett nettverk av antioksidanter, utviklet vi
også antioksidantskårer for å summere effekten av disse antioksidan-
tene. I tillegg utviklet vi skårer for oksidativ skade. Disse skårene ble
brukt for å teste forskjeller mellom juicegruppen og placebogruppen.
Metode: Mannlige toppidrettsutøvere i utholdenhetsidrett (n=44), 16-
34 år, trening min. 15 timer/uke, ble randomisert i en juicegruppe eller
i en placebogruppe i en dobbelblind studie. Deltakerne i juicegruppen
konsumerte 653 ml blåbær/rød-druejuice med et total antioksidant
innhold på 30,0 mmol/dag i 5-8 uker. Placebogruppen konsumerte en
placebodrikk uten antioksidanter, med likt energi-/karbohydratinn-



hold. 37 deltakere fullførte studien. Biomarkørene i blodprøver ble
analysert ved baseline og etter intervensjonen. Vi målte også kropps-
masseindeks (KMI), kroppsfett% og maksimalt oksygenopptak.
Deltakerne registrerte inntak av bestemte antioksidantrike matvarer og
fysisk aktivitet i intervensjonsperioden. Plasma og serum prøver ble
analysert for totalantioksidanter (FRAP), oksidativt stress (D-ROM),
total fenoler, lutein, zeaxanthin, -cryptoxanthin, -carotene, -caro-
tene, lycopene, ascorbic acid (AA), dehydroascorbic acid (DHAA), for-
holdet mellom dehydroascorbic acid og total ascorbic acid
(DHAA:TAA), -tocopherol, -tocopherol, -tocopherol, -tocopherol,
total glutathion (tGSH), creatine kinase (CK), gamma-glutamyl transfe-
rase (GGT), urinsyre og C-reaktivt protein (CRP). Resultater: Ingen sig-
nifikante forskjeller ble observert mellom juicegruppen og placebo-
gruppen hverken for enkelte antioksidantbiomarkører eller for antiok-
sidantskårene. I skårene basert på oksidativt skade ble det imidlertid
observert signifikante forbedringer i juicegruppen. Disse skårene var
basert på ulike kombinasjoner av CK, GGT, D-ROM og DHAA:TAA.
Konklusjon: Antioksidant-rik juice basert på blåbær og røde druer kan
redusere oksidativt stress og muskelskade hos toppidrettsutøvere vist
ved ulike oksidative-skadeskårer. De ny-utviklede skårene i denne stu-
dien trenger å bli validert i andre intervensjonsstudier. Flere slike inter-
vensjonsstudier er under utvikling i forskningsgruppen til professor
Rune Blomhoff.

GLUTENFRI KOST – EN PRESTASJONSVARIABEL FOR
IDRETTSUTØVERE MED CØLIAKI – EN CASE RAPPORT
Laukeland C
Ernæringsavdelingen, Toppidrettssenteret, Oslo

Introduksjon: Cøliaki er en sykdom hvor tarmen degenereres ved inn-
tak av proteinet gluten. Ved glutenfri kost vil tarmen kunne fungere
normalt. Denne case rapporten beskriver hvordan prestasjon kan for-
bedres ved tilrettelegging for utøver med cøliaki. Case: 26 år gammel
kvinnelig utholdenhetsutøver diagnostisert med cøliaki for 7 år siden.
På reiser og treningssamlinger opplevde hun svært ofte problemer.
Mye vondt i magen, luftsmerter, diaré og usikkerhet i forhold til mat-
inntak, noe som resulterte i et utilstrekkelig næringsinntak. Dette skap-
te problemer med å gjennomføre harde treningsøkter, både på grunn
av smerter, men også på grunn av dårlig restitusjon og et for dårlig
energiinntak. Metode: Kostanamnese viste store forskjeller på inntak
hjemme og på reiser. Hun hadde problemer med å dekke energibeho-
vet på treningssamlinger og konkurranser pga dårlig tilgang på gluten-
fri mat. Det ble utarbeidet et dokument med retningslinjer for tilbered-
ning av glutenfri kost sammen med lister over matvarer som ville være
passende for utøver. Dette ble sent til overnattingsstedene sammen
med en forespørsel om møte med kjøkkenet. Ernæringsfysiolog gikk
deretter gjennom retningslinjene med kjøkkenpersonale og la til rette
en glutenfri meny dersom kjøkkenet ønsket det. Resultat: Nærings-
inntaket til utøver bedret seg betraktelig etter gjennomgang med kjøk-
ken. Utøver er mer sikker på at maten hun får i seg ikke skaper proble-
mer og gir henne et optimalt næringsinntak. Pga mindre sykdom kan
hun restituere seg bedre og føler at det er lettere å fokusere og prestere
både på trening og i konkurranser. Konklusjon: Denne case rapporten
viser at utøveren hadde god hjelp av spesifikke hygieniske råd og kos-
tråd gitt til kjøkken ved overnattingssteder. Videre viser dette at cøliaki
ikke trenger å være en hindring for idrettsutøvere og tilrettelegging kan
ha god effekt både på utøverens prestasjon, helse og livskvalitet.

FØRER HARD FYSISK AKTIVITET TIL MUSKELTRETTHET I
BEKKENBUNNSMUSKLENE?
Lindland M, Bø K
Idrettsmedisinsk seksjon, Norges idrettshøgskole, Oslo

Godt trente kvinner har høy forekomst av symptomer på stress inkon-
tinens (SUI). Konsensusuttalelser konkluderer med at det er for lite
forskning til å trekke slutninger om hvorvidt fysisk aktivitet kan svekke
bekkenbunnsmusklene. Formålet med studien var å undersøke om
hard fysisk aktivitet kan føre til muskeltretthet i bekkenbunnsmusklene
hos unge nullipara kvinner med symptomatisk SUI. Tolv kvinner med
egenrapportert SUI under fysisk aktivitet ble inkludert. Studien var god-
kjent av Regional Etisk Komite, og subjektene ga skriftlig samtykke.
Gjennomsnittsalder var 24 år (SD ± 2). Gjennomsnittlig score på
Severity index var 2 (SD ± 0,7). Studien benyttet et randomisert kryss-
over design, og styrkeberegninger viste at vi trengte 10 subjekter for å
finne en forskjell på 5 cm H2O med 80 % styrke og =0,05.
Rekkefølgen på intervensjon (90 min intervalltrening med tung styrke-
og high-impact utholdenhetstrening) og kontrollperiode (90 min hvile)
var randomisert. Vaginalt hviletrykk (cm H2O), maksimal voluntær

kontraksjon (cm H2O) og holdetid (sek) ble målt før og etter interven-
sjon og hvile med en fiberoptisk trykksensor koblet til et vaginalt bal-
longkateter. Data er oppgitt som gjennomsnitt og SD og analysert med
ikke-parametriske tester (Wilcoxons Signed Rank test). Forskjellen i
maksimal voluntær kontraksjon var signifikant forskjellig (p<0,01) ved
sammenlikning av kontrollperioden (0,6±3,4 cm H2O) og interven-
sjonsperioden (-4,4±5,2 cm H2O). Kraftfallet i MVC etter treningsøkten
var på 17,1 %. Forskjellene var ikke signifikant forskjellig ved sammen-
likning av kontroll perioden (0,7±3,39 cm H2O og -0,1±0,67 sek) og
intervensjonsperioden (-1,6±3,66 cm H2O, -0,5±0,67) for henholdsvis
hviletrykk (p=0,17) og holdetid (p=0,13). Reduksjon i maksimal voluntær
kontraksjon etter hard fysisk aktivitet indikerer utvikling av kortvarig
muskeltretthet i bekkenbunnsmusklene hos symptomatiske nullipara
kvinner. 

”GOOD MORNING” SOM FOREBYGGENDE ØVELSE FOR
HAMSTRINGSSKADER
Lystad LA
Aukra Fysikalske Institutt, Aukra

Strekkskader i hamstrings er en av de hyppigste skadene i norsk fotball.
Det er utarbeidet forebyggende tiltak for denne skaden med vekt på
eksentrisk bruk av musklene i knestående stilling. Formålet med denne
case studien er å vise endringer i skadesituasjonen for en fotballspiller
med årlig hamstringsproblematikk etter innføring av ”good morning”
som en integrert del av styrketreningen. Spilleren hadde årlig ham-
stringsproblematikk om høsten i perioden 1994 tom 1997. Med ham-
stringsproblematikk menes her mindre strekkskader og krampetenden-
ser på baksiden av lårene. Hans posisjon på banen medførte mange
lange løp med høy intensitet. Før sesongen 1998 ble øvelsen ”good
morning” innført som en integrert del av styrketreningen 2 x pr uke.
Etter en periode med innøving av riktig teknikk, ble den ytre belast-
ningen økt gradvis. I utførelsen ble det lagt vekt på at den eksentriske
fasen av øvelsen skulle utføres sakte og den konsentriske hurtig.
Spilleren var etablert i et tippeligalag og hadde ellers gode fysiske
egenskaper. I sesongene fom 1998 tom 2002 hadde spilleren ingen
problemer med eller registrerte skader i sine hamstrings. Den ytre
belastningen var økt til 110 kg i 3 x 8 repetisjoner 2 x i uka.
Hamstringslengde var målt til 120 grd ve side og 125 for hø side. For
denne spilleren opphørte hans årlige hamstringsproblematikk på bak-
grunn av innføringen av ”good morning” som en integrert del av styr-
ketrening 2 x pr uke. Spilleren var i god treningstilstand for øvrig og
gjennomførte programmet gjennom hele sesongen.       

SPESIFIKK UTHOLDENHETSTRENING FOR MÅLVAKTER I
FOTBALL
Lystad LA1, Gabor P2

1Aukra Fysikalske Institutt, Aukra, 2Molde Fotballklubb, Molde

Det er dokumentert (Helgerud J./Hoff J.) at effektiv utholdenhetstrening
for fotballspillere er trening etter intervallprinsippet med en intensitet
på 90-95 % av maksimal hjertefrekvens i arbeidsperioder på 4 x 4
minutter. Formålet med studien var å etablere en egen spesifikk ferdig-
hetsløype for målvakter. Deretter ville vi undersøke om målvakter
kunne drive utholdenhetstrening etter den samme intensiteten og de
samme prinsipper som nevnt over med en slik målvaktsspesifikk løype.
Det ble utarbeidet en egen løype for målvakter (skisse presenteres). 3
mannlige målvakter i en norsk tippeligaklubb deltok i undersøkelsen.
Maksimal hjertefrekvens for deltagerne var kjent ved test. 90-95 % av
maksimal hjertefrekvens ble omregnet til egendefinerte pulssoner.
Målvaktene jobbet kontinuerlig i løypa i 4 x 4 minutter med 4 minut-
ters pause. Den aerobe belastningen ble målt med Polar pulsklokker.
Pulsen ble registrert hvert 5. sekund. Subjektiv belastning ble angitt på
Borgs skala etter hver arbeidsperiode. Det ble også registrert distanse i
løpet av 4 minutter. Målingene ble overført til datamaskin og analysert
i Polar Performance. Intensiteten under arbeidsperiodene var ved en
treningsøkt for de 3 målvaktene på henholdsvis 89,5 % av maks HF, 94 %
av maks HF og 89,3 %. Samtlige av målvaktene nådde sin treningsso-
ne etter ca 2 minutter ved første intervall, mens ved de øvrige inter-
vallene ble definert treningssone nådd etter ca 1,10 minutter. Spesifikk
utholdenhetstrening for målvakter kan drives etter de samme prinsip-
per og med samme intensitet som for utespillere med en egen definert
målvaktsløype. For å sikre at målvaktene når sin treningssone så raskt
som mulig i første intervall, bør målvaktene ha en form for oppvar-
ming/aktivitet som nærmer seg angitt treningssone før selve intervall-
trening tar til. 
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KAN EVENTUELLE BETENNELSESDEMPENDE EFFEKTER AV
LAV-ENERGI LASER BLOKKERES AV STEROIDER? 
Martins-Lopes RAB1, Aimbire F1, Albertini1, Bjordal JM2,3, Iversen V4

1Inst. For Farmakologi, Universitetet i Sao Paulo, Brasil, 2Seksjon for
Fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, og 3Høyskolen i Bergen,
4Seksjon for Fysiologi, Universitetet i Bergen 

I flere laserstudier med svake resultater for pasienter med smerter fra
sener og ledd, har pasienter blitt behandlet med steroider i tablettform
eller ved injeksjon umiddelbart før eller parallellt med laserbehand-
lingen. Vår hypotese er at inflammasjonsdemping med lav-energi laser
kan forstyrres av steroider fordi virkningsmekanismen er avhengig av
en normal aktivering av cortisol reseptorer. For å teste dette har vi
gjennomført to dyrestudier. I begge studiene gav vi carragenan-injek-
sjoner for å lage betennelsesreaksjoner med hhv. ødem i poten hos rot-
ter og pleuritt hos mus. Studiene ble gjennomført med kontrollgrupper
som fikk hhv. ingen injeksjon eller en steril saltvannsinjeksjon isteden-
for carrageenan. I begge studiene behandlet vi med 660 nm laser 7,5
Joules/cm2. I rotte-pote studien hadde vi en gruppe hvor vi også fjernet
den adrenale glandel som produserer endogent cortisol, mens vi i
pleuritt studien hadde vi to grupper som fikk mifepristone som er en
cortisol antagonist som nedregulerer cortisol reseptorene. I rottepote-
studien viste lasergruppen en signifikant reduksjon av ødem etter laser-
behandling til 0,61 ml ± SEM: 0,11 mot 1,1 ml ± SEM: 0,13 i kon-
trollgruppen. I gruppen som fikk laserbehandling etter å først å ha fått
fjernet den adrenale glandel, var ødemstørrelsen tilnærmet lik kon-
trollgruppen 0,99 ml ± SEM: 0,12. For musene med pleuritt viste det
seg at injeksjonen av mifepristone blokkerte den anti-inflammatoriske
effekten av laserbehandlingen. Laserbehandling uten mifepristone gav
en redusert antall neutrofile celler på 9,6 [95%CI: 9,0-10,2] x 106 ver-
sus 66,8 [95%CI: 64,9-68,7] x 106 (p<0,0001) i kontrollgruppen. For
gruppen som fikk mifepristone og laserbehandling var det ingen signi-
fikant reduksjon (p=0,34) av neutrofile celler 60,0 [95%CI: 55,6-64,4]
x 106 i forhold til kontrollgruppen. På bakgrunn av disse funn kan det
konkluderes den betennelsesdempende effekten av laserbehandling er
avhengig av normal aktivitet i cortisol reseptorer, og at parallell
behandling med steroider vil oppheve den betennelsesdempende
effekten av laserbehandling. 

ETABLERING AV ET SYSTEM FOR OVERVÅKING AV SKADE-
RISIKO I IDRETT
McIntosh A
School of Safety Science, University of New South Wales, Australia,
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Gode systemer for overvåking av skader er en viktig forutsetning for å
følge utviklingen i skaderisiko over tid og identifisere områder hvor det
er behov for forebyggende tiltak. Det finnes mange metoder for inn-
samling av data på skader og eksponering; gjennom telefonintervjuer,
feltobservatører, lagledere, media, osv. Hensikten med denne studien
var å utvikle et system for overvåking av skaderisiko i rugby union fot-
ball i et avgrenset geografisk område og identifisere metodiske
begrensninger i tilnærmingen. Metode: En skade ble registrert når den
skjedde under en rugbykamp blant lagets 15 spillere og resulterte i at
spilleren mistet minst neste kamp, dvs. normalt 7 dager. Skade- og
eksponeringsdata ble registrert for et utvalg av lag på ulike nivå i
Sydneyregionen: skolelag i 15- og 18-årsklassen i bykonkurranser,
”colts” (under 21) og seniorklubber på distriktsnivå, ”the Super 12”
(provinskonkurranse) og landslaget (The Wallabies). På skole- og dis-
triktsnivå ble skade- og eksponeringsdata hovedsaklig samlet inn av en
observatør, på andre nivåer er eksponeringsdata samlet inn fra offisiel-
le kamprapporter og skadedata fra lagets medisinske støtteapparat
(enten lege eller fysioterapeut). Siden undersøkelsen startet i 2000, er
dataene ukentlig lagt inn i en database. En fraværsliste er opprettet for
hvert lag basert på ukentlig deltakelse og grunnen for fravær er sjekket
med lagledelsen (sykdom, skade, annet). Resultat/diskusjon: Det tok
tre sesonger å oppnå den planlagte størrelsen på studien og å imple-
mentere skaderegistreringen med tilfredsstillende datakvalitet. Under
sesongene 2002-2004 deltok 6961 spillere i 4135 rugbykamper, hvil-
ket tilsvarer en person som spiller rugby kontinuerlig i 8 år. Vi regis-
trerte 1923 skader, som resulterte i 5836 kampfravær (gjennomsnittlig
3 ukers fravær). Den samlede insidensen var 28 skader per 1000 spil-
lertimer. For å oppnå disse tallene, ble et langt større antall fravær kon-
trollert. Dette fordrer et meget godt samarbeid med travelt opptatte lag-
ledere og funksjonærer. Selv når en spillers fravær er bekreftet som for-
årsaket av en skade, er det krevende å få inn data som nøyaktig beskri-
ver skadetype og -omstendigheter. Dette fordrer et nært samarbeid

med like opptatte leger og fysioterapeuter. Den vanligste svakheten i
undersøkelsen er at skadeutfallet forblir ukjent i 40% av tilfellene, sær-
lig for enkelte klubber og lags vedkommende. Spillere og ledere vet
ikke eller kan ikke huske hendelsen eller årsaken.

MODELLERING AV HODETRAUMER SOM FORÅRSAKER
HJERNERYSTELSE
McIntosch A1,2, Freched B1

1School of Safety Science, the University of New South Wales, Australia,
2Senter for idrettsskadeforskning, Oslo

Hodetraumer og hjernerystelser er et aktuelt emne innen idrettsmed-
isin. I former for fotball med mye kroppskontakt, f. eks. rugby og aus-
tralsk fotball, kan hjernerystelser utgjøre 5 til 15% av alle skader og
hodeskader opp til 25%. Økt tilgjengelighet av kampvideoer og bedre
biomekaniske analysemetoder har gjort det mulig å studere hjernerys-
telser hos mennesker på en måte som ikke har gått an gjennom tradi-
sjonelle eksperimentelle metoder. I tillegg til de praktiske konsekven-
sene, gjennom f. eks. forbedret design av hjelmer, gir studier av hode-
skader i idrett mulighet for å gi grunnlegende kunnskap om hjernerys-
telser. Metoder: Et antall skader med medisinsk verifisert hjernerystelse
fra australsk fotball og rugby ble gjennomgått for å identifisere støtska-
der som egnet seg for datasimulering. Datasettet inkluderte videoopp-
tak, antropometriske og medisinske data. Fra et utvalg på 100 skader
vi tidligere har analysert, ble 24 skader simulert ved bruk av MADY-
MO (v. 6.2.2). Simuleringer ble foretatt med en fasettmodell utviklet i
MADYMO. Personene ble skalert og matchet til videoopptaket bilde
for bilde. På grunnlag av matchingen estimerte vi hodets akselerasjon,
hodeskadekriteriet (HIC) og den maksimale hastigheten. Resultat/dis-
kusjon: Hodets gjennomsnittlige maksimalakselerasjon var 98 g og
8060 rad/s2. Den gjennomsnittlige HIC var 354 og maksimal hastighet
4,2 m/s. Akselrasjonsresultatet samsvarer med data fra amerikansk fot-
ball (NFL), mens støthastighet og -energi var lavere. De skadene vi stu-
derte skjedde uten hjelm, i motsetning til amerikansk fotball. Det er
nødvendig med videre analyser for å modellere hodetraumer som ikke
fører til hjernerystelser og undersøke hodetraumer fra et større utvalg
idretter. Slike sammenlikninger vil gjøre det mulig å forstå grunnleg-
gende faktorer, f. eks. hvor stor toleranse hjernen har for traumer.

FUNKSJONELL VURDERING AV BARN MED FREMRE
KORSBÅNDSSKADE - EN OPPFØLGINGSSTUDIE
Moksnes H, Risberg MA, Engebretsen L
NAR, Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus og Norsk Idretts-
medisinsk Institutt (NIMI), Oslo

Fremre korsbåndskade (ACL) hos barn er sjeldne, men et økende pro-
blem. Kirurgi anbefales foreløpig ikke på barn < 13 år, med noen unn-
tak. Det er utviklet en screeningtest for objektiv vurdering av knefunk-
sjon som kategoriserer pasientene som copers (asymptomatiske) eller
non-copers (symptomatiske). Hensikten med denne studien var å eva-
luere langtidsresultatene etter ACL skade hos barn ved hjelp av scree-
ningtest og velkjente funksjonsscore. Trettifire pasienter med en
gjennomsnittsalder på 10,9 år (5,3-14,5 år) har blitt fulgt prospektivt
siden 1997. Tretti pasienter, 40% jenter og 60% gutter, ble re-testet
gjennomsnittlig 3 år (0,8-6,6 år) etter skade. Screeningtesten inkluder-
te: fire hinketester, et funksjonsscore (KOS ADL), antall svikt og VAS
skala for subjektiv opplevelse av knefunksjon. Det ble gjennomført kli-
nisk undersøkelse, registrering av aktivitetsnivå (Tegner), samt evalue-
ring av kne funksjonen med Lysholm, Cincinnati, IKDC 2000 funk-
sjonsscore og passiv kneinstabilitet (KT-1000). Isokinetisk muskelstyrke
ble målet for quadriceps- og hamstringsmuskulaturen ved 60 grader/s
(Tecnogym REV 9000). Totalt ble 18 (60%) klassifisert som copers og
12 (40%) som non-copers. Gjennomsnittlig funksjonsscore var: VAS
80,8, KOS-ADL 91, Lysholm 84,6, Cincinnati 84,5, IKDC2000 84,1 og
Tegner 6,0. Gjennomsnittlig quadricepsmuskelstyrke var 99,4% og
hamstringsmuskelstyrke 101,9%. Gjennomsnittlig differanse i passiv
kne instabilitet var 5,7 mm. Ved oppfølgingstidspunktet hadde 12
(41,4%) av pasientene gjennomgått ACL rekonstruksjon, av disse var
det 50% copers og 50% non-copers, og blant de som ikke var operert
var det henholdsvis 65% copers og 35% non-copers. Det var signifi-
kant bedre quadricepsmuskelstyrke og kne stabilitet (KT1000) hos
copers sammenlignet med non-copers (p=0,02), men ingen signifikant
forskjell i knefunksjon hos de som ble operert sammenlignet med de
som ikke ble operert. Barn med ACL skade kan se ut til å ha en relativt
god knefunksjon og opprettholder et høyt aktivitetsnivå. Det var flere
copers blant de ikke-opererte, og signifikant bedre kne stabilitet og
quadricepsmuskelstyrke blant copers. 



SCREENINGTESTER FOR VURDERING AV KNEFUNKSJON HOS
PASIENTER MED ISOLERT FREMRE KORSBÅNDSRUPTUR
Moksnes H, Risberg MA
NAR, Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus og Norsk Idretts-
medisinsk Institutt (NIMI), Oslo

Studier har vist at noen individer med fremre korsbåndskade (ACL) har
evnen til å adaptere seg til skaden, copers (asymptomatiske), mens andre
opplever store funksjonsproblemer, non-copers (symptomatiske). Det er
utviklet en screeningtest som klassifiserer pasientenes knefunksjon etter
ACL skade. Hensikten med denne studien var å benytte screeningtesten
til å klassifisere pasienter med ACL skade og kunne predikere pasien-
tenes funksjonsproblemer. Etthundreogfemten pasienter, 56% menn,
44% kvinner, med isolert ACL ruptur ble inkludert fra mai 2003 til august
2005. De var gjennomsnittlig 27,5 år (14-61 år) og ble screeningtestet
gjennomsnittlig 78 dager (9-177 dager) etter skade (test1). Pasientene ble
re-testet (test 2) ett år etter test 1, respektivt ett år etter kirurgisk rekon-
struksjon. Screeningtesten inkluderte: fire hinketester, Knee Outcome
Score Activities of Daily Living (KOS ADL), antall svikt og VAS skala for
subjektiv opplevelse av knefunksjon. Videre ble aktivitetsnivå før og etter
skade og ved test 2 registrert, samt IKDC2000 funksjonsscore. Førtien
pasienter har foreløpig gjennomført test 2. Ved test 1 ble 28 (24%) klas-
sifisert som potensielle copers og 88 (76%) som non-copers. Det var
ingen signifikant forskjell i aktivitetsnivå mellom gruppene. Det var høy-
signifikante forskjeller mellom copers og noncopers (p<0,001) for alle
variablene i screeningtesten og for IKDC2000. Ved test 2 var 16 (39%)
operert, av disse var 81% copers og 19% noncopers. Av de uopererte
ved test 2 (61%) var 76% copers og 24% non-copers. Det var signifikant
bedring i funksjon (p<0,01) for alle målte variabler fra test 1 til test 2. Det
var ingen signifikant forskjell mellom opererte og uopererte pasienter for
noen av funksjonsvariablene ved test 2. Screeningtesten ser ut til å kunne
skille mellom copers og non-copers ved begge testtidspunkt og være et nyt-
tig verktøy i klinikk og forskning. Flere pasienter må inkluderes til ettårs-
kontroll for å kunne evaluere den prediktive verdien av screeningtesten. 

FREMRE KORSBÅNDSKADER I DE 3 ØVERSTE DIVISJONENE
I NORSK KVINNEHÅNDBALL – 6 ÅRS PROSPEKTIV REGIS-
TRERING
Myklebust G1,2, Skjølberg A3, Bahr R1

1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo, 2Norsk
Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), Oslo, 3Orkanger fysikalske institutt,
Trondheim

Innledning: Forekomsten av fremre korsbåndskader (ACL-skader) i
norsk kvinnehåndball har vært fulgt prospektivt nærmest sammen-
hengende de siste 10-15 årene. I perioden 1998-2001 ble det
gjennomført en prospektiv intervensjonsundersøkelse. Alle lagene i
elite, 1. divisjon og deler av 2. divisjon var med i studien gjennom en
kontrollsesong (98-99) og to intervensjonssesonger (99-00 og 00-01).
Intervensjonen besto av et nevromuskulært treningsprogram bestående
av øvelser på balansebrett, balansematte og håndballrelaterte øvelser
med fokus på bevisstgjøring av kneposisjon i finter og landinger.
Formålet med denne undersøkelsen er å følge skadeutviklingen i
sesongene etter at intervensjonen ble avsluttet i mai 2001. I tillegg har
vi registrert i hvor stor grad det forebyggende programmet har vært
fulgt opp. Materiale og metode: ACL skader hos nær alle lag i de tre
øverste divisjonene ble registrert etter sesongslutt for sesongene 2001-
03 og 2004-05. Resultat: Tabellen viser antall lag hver sesong, antall
ACL-skader, samt antall skader pr. lag pr. sesong for alle divisjoner
samlet og eliteserien for seg. 

Sesong (ant lag)                     Alle divisjoner   Eliteserien
1998-99 (n=60) 29 0,48 13 1,08
1999-00 (n=58) 23 0,40 6 0,50
2000-01 (n=52) 17 0,33 5 0,42
2001-02 (n=59) 20 0,34 10 0,83
2002-03 (n=68) 32 0,47 10 0,71
2004-05 (n=71) 39 0,55 5 0,42

I sesongen etter intervensjonen (2002-03) var oppfølgingen av det fore-
byggende programmet dårlig, kun 12% av lagene hadde fulgt opp pro-
grammet, mens 27% hadde trent ”en del”, 61% av lagene ”ingenting”
eller ”lite”. I siste oppfølgingssesong gjør 8 av 12 eliteserielag ”mye”
forebyggende trening, mens dette er mer eller mindre fraværende blant
1. og 2. divisjonslagene. Diskusjon: Skadeforekomsten totalt har økt
etter at intervensjonsprosjektet ble avsluttet, mens både forebyggende
trening og skadefrekvens i sesongen 2004-05 har kommet ned på

samme nivå som under intervensjonen i eliteserien. Konklusjon: ACL-
skader i kvinnehåndball har økt gradvis etter at den forebyggende
intervensjon ble avsluttet, men en positiv trend i eliteserien hvor antal-
let skader er på samme nivå som ved slutten av intervensjonen.
Formidling og informasjon om skadeforebyggende tiltak rettet mot
klubbene blir sentralt i tiden framover. 

Senter for idrettsskadeforskning er etablert med økonomisk støtte fra
Helse Øst, Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske
komité, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

ØKT NIVÅ AV PLASMA IL-6 OG IL-10 ETTER OSLO HALV-
MARATON OG FORSVARETS STRIDSUKE

Nielsen HG1, Øktedalen O2, Opstad PK3, Lyberg T1

1Kompetansesenter for klinisk forskning, Ullevål Universitetssykehus,
Oslo, 2Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus,
Oslo, 3Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller

Hensikten med studien var å se på effekten av et halvmaratonløp og
Forsvarets stridsuke på sekresjon og plasma nivåer av en rekke pro-
inflammatoriske cytokiner; TNF, IL-1, IL-6, IL-8 og anti- inflammato-
risk cytokin IL-10. 8 menn og 8 kvinner fra Oslo halvmaraton (2001)
og 10 kadetter fra Forsvarets krigskole som deltok i Forsvarets stridsu-
ke i 2003 ble rekruttert til studien. ELISA- teknikk ble brukt for å detek-
tere konsentrasjon av cytokiner i plasma. Vi observerte etter både halv-
maraton og stridsuken en økning i IL-6 (1,1 ± 0,2 til 35,6 ± 5,7 pg/ml,
mean ± SEM, P<0,001) (2,2 ± 0,3 til 4,5 ± 1,1 pg/ml, P<0,05) og IL-
10 (9,7 ±1,6 til 71,8 ± 11,1 pg/ml, P<0,001) (13,5 ± 3,2 til 25,2 ± 2,9,
pg/ml, P<0,05), mens IL-1‚ bare økte etter stridsuken (0,2 ± 0,03 til
0,4 ± 0,1, pg/ml, P<0,05). Verken halvmaraton eller stridsuken førte til
endringer i TNF og IL-8. Mange studier indikerer at plasmakonsen-
trasjon av en rekke cytokiner endrer seg (øker) etter fysisk aktivitet.
Økningen i IL-6 viser seg å være koblet til varigheten og intensiteten
på aktiviteten. Vi observerte etter Oslo halvmaraton 33 ganger økning
i IL-6- nivået, mens stridsuken ga en dobling av IL-6- nivået. Dette indi-
kerer at intensiteten heller enn varigheten av den fysiske aktiviteten
spiller en viktig rolle. IL-6 produseres i arbeidende muskulatur uav-
hengig av TNF. Økt frisetting av cytokiner fra musklene er årsaken til
økte nivåer av cytokiner i plasma. Det viser seg at IL-6 fremmer glyko-
lysen og lipolysen – noe som antyder at det eksisterer en viktig kobling
mellom arbeidende muskulatur, metabolske forandringer og fysisk
aktivitet. 

FYSISK AKTIVITETSNIVÅ FØR, UNDER OG ETTER SVANGER-
SKAPET
Owe K1, Nystad W2, Bø K1

1Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo,
2Avdeling for Folkesykdommer, Folkehelseinstituttet, Oslo

Introduksjon: Nyere forskning har vist at deltakelse i regelmessig fysisk
aktivitet under svangerskapet og etter fødselen kan redusere risikoen
for komplikasjoner og sykdom hos kvinnen og fosteret. Nye retnings-
linjer anbefaler alle friske gravide kvinner å være fysisk aktive forutsatt
et ukomplisert svangerskap. Det finnes imidlertid få longitudinelle stu-
dier som beskriver det fysiske aktivitetsnivået i svangerskapet og etter
fødselen. Hensikten med denne studien var derfor å beskrive delta-
kelsen i regelmessig fysisk aktivitet før, under og etter svangerskapet
ved å benytte data fra en pågående norsk kohort studie. Metode: Data
fra 24017 gravide kvinner som deltar i den Norske Mor & Barn under-
søkelsen ble benyttet. Fysisk aktivitet ble målt prospektivt ved hjelp av
tre detaljerte spørreskjemaer to ganger i svangerskapet (uke 17 og 30),
og seks måneder etter fødselen. Inaktivitet ble i denne studien definert
som deltakelse i fysisk aktivitet tre ganger per måned eller sjeldnere.
Regelmessig fysisk aktivitet ble definert som deltakelse i en eller flere
aktiviteter to ganger per uke eller oftere. Data ble analysert ved hjelp
av Pearson kji-kvadrat test for kategoriske data. Resultater: Syv prosent
av kvinnene ble karakterisert som inaktive tre måneder før svangerska-
pet, sammenlignet med 12 og 22% i hhv. andre og tredje trimester
mens denne andelen var redusert til 6,6% seks måneder etter fødselen.
Rask gange, sykling og trening i helsestudio var de hyppigst rapporter-
te aktivitetene både før, under og etter svangerskapet. Andelen kvinner
som deltok i regelmessig fysisk aktivitet ble redusert fra før svanger-
skapet til etter fødselen med unntak av rask gange, hvor deltakelsen
økte fra 12,2% i uke 30 til 34% seks måneder postpartum. Resultatene
viser at deltakelsen i regelmessig fysisk aktivitet reduseres fra tre måne-
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der før svangerskapet til seks måneder etter fødselen, særlig mot slut-
ten av svangerskapet. I likhet med studier gjort på amerikanske
kvinner, var gange den mest populære aktivitetsformen blant kvinnene
i denne studien. Konklusjon: Resultatene viser at andelen kvinner som
er regelmessige fysisk aktive synker gradvis fra tre måneder før svang-
erskapet til seks måneder etter fødselen. Det er imidlertid behov for
flere studier for å si noe om effekten av det reduserte aktivitetsnivået i
svangerskapet.

EFFEKTEN AV ET NEVROMUSKULÆRT TRENING SAMMEN-
LIGNET MED ET STYRKETRENINGSPROGRAM ETTER FREMRE
KORSBÅNDSKIRURGI. EN KLINISK RANDOMISERT STUDIE
Risberg MA1, Holm I2, Jenssen HK3, Mørk M3, Myklebust G4,
Engebretsen L1

1NAR, Ortopedisk Senter, Oslo, 3Fysikalsk avdeling Ullevål universi-
tetssykehus, Oslo, 3Fysikalsk avdeling, Rikshospitalet, Universitetet i
Oslo og 4NIMI, Oslo

Nevromuskulær trening er ofte brukt i rehabiliteringen av pasienter
med fremre korsbånd (ACL) skade. Studier har vist at de fleste pasienter
med ACL skade har redusert nevromuskulær kontroll, det er imidlertid
gjennomført få randomiserte studier på effekt av nevromuskulær trening
hos pasienter med ACL skade. Hensikten med denne studien var å
sammenligne effekten av et nevromuskulær treningsprogram (NT) ver-
sus et styrketreningsprogram (ST) i 6 måneder etter ACL rekonstruksjon.
Syttifire pasienter med gjennomsnittsalder 28 år (16-40 år) ble inkludert
og randomisert til NT eller ST i 6 måneder etter ACL rekonstruksjon.
Pasientene ble testet preoperativt, etter 6 og 12 måneder med
Cincinnati funksjonsscore (hovedeffektvariabel), visuell analoge skala
for smerte (VAS) og funksjon (VASFUNK), funksjonelle kne tester (ett
bens hop-, tre hopp- og trappehink tester), quadriceps- og hamstrings-
muskelstyrketester (Cybex), propriosepsjon (TTDP), og statiske og dyna-
miske balansetester (KAT 2000). Pasientene i NT gruppen viste signifi-
kant bedre knefunksjon (Cincinnati og VASFUNK) (p<0,01) og mindre
smerte ved aktivitet VAS (p=0,05) sammenlignet med ST gruppen etter
6 måneder. Det var ingen andre signifikante forskjeller mellom grup-
pene etter endt intervensjon på 6 måneder. Tolv måneder etter ACL
rekonstruksjon hadde fremdeles NT gruppen signifikant bedre kne-
funksjon evaluert med VASFUNK (p<0,01) og mindre smerter under
aktivitet (p=0,05), men NT gruppen hadde signifikant svakere ham-
stringsmuskelstyrke sammenlignet med ST gruppen (p<0,05). For de
andre effektvariablene var det ingen signifikante forskjeller. Pasientene
som gjennomgikk det nevromuskulære treningsprogrammet hadde sig-
nifikant bedre knefunksjon etter 6 og 12 måneder. Det var ingen for-
skjell i muskelstyrke etter 6 måneder, men ST gruppen hadde signifikant
bedre hamstringsmuskelstyrke 12 måneder etter ACL rekonstruksjon.
Nevromuskulær trening bør anvendes etter fremre korsbåndskirurgi. 

HVILKE FAKTORER KAN PREDIKERE SUKSESS ETTER FREMRE
KORSBÅNDSKIRURGI?
Risberg MA1, Engebretsen L1, Holm I2

1NAR, Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo, 2Fysikalsk
avdeling, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Pasienter med fremre korsbåndskade (ACL) har blitt klassifisert etter
knefunksjon i ”copers” (asymptomatiske) og ”non-copers” (symptoma-
tiske) ved bruk av en screeningtest. Tidligere forskning har liten grad
vist hva som karakteriserer pasienter preoperativt i forhold til hva som
gir et godt resultat etter ACL rekonstruksjon. Hensikten med denne stu-
dien var å klassifisere pasienter med fremre korsbåndsskade i ”copers”
og ”non-copers” før- og etter fremre korsbåndsrekonstruksjon og vur-
dere hvilke faktorer preoperativt som kan predikere suksess etter ACL
rekonstruksjon. Syttifire pasienter med gjennomsnittsalder 28 år (16-40
år) ble inkludert og testet preoperativt, seks måneder og ett år etter ACL
rekonstruksjon. Knefunksjon ble evaluert med Cincinnati funksjons-
score, visuell analoge skala for smerte (VAS) og funksjon (VASFUNK),
funksjonelle kne tester (ett bens hop-, tre hopp- og trappehink tester)
og quadriceps- og hamstringsmuskelstyrke (Cybex). Kriterier for kate-
gorien ”copers” var over 80 poeng på Cincinnati, over 80 % på kne-
funksjons-tester, og over 60 poeng på VASFUNK. Preoperativt ble 5%
klassifisert som ”copers”. Knefunksjonen (Cincinnati og VASFUNK) og
muskelstyrken bedret seg signifikant (p<0,001) fra preoperativt til ett år
etter kirurgi, men allikevel ble 43% klassifisert som ”non–copers” etter
ett år. Til tross for en signifikant økning i knefunksjonen hos disse ACL
rekonstruerte pasientene, var det altfor mange som ble klassifisert som
”non-copers” etter ett år. Regresjonsanalysene viste en signifikant

sammenheng mellom quadriceps muskelstyrke preoperativt og kne-
funksjonen ett år etter kirurgi, og en signifikant sammenheng mellom
Cincinnati funksjonsscore preoperativt og Cincinnati funksjonsscore
ett år etter kirurgi (p<0,05). Seleksjonskriteriene preoperativt med kun
5% ”copers” var tilfredsstillende, men resultatet etter ett år med 43%
”non-copers” tilsier at vi bør evaluere hvilke faktorer som kan bidra til
å øke antall ”copers” postoperativt. Jo bedre muskelstyrke preoperativt,
jo større sjanse for et godt resultat postoperativt. Pasienter med dårlig
knefunksjon preoperativt bør bedre sin knefunksjon før de gjennomgår
fremre korsbåndsrekonstruksjon.

AKTIVERING AV SATELLITTCELLER I RESTITUSJONSFASEN
ETTER EKSENTRISK MUSKELARBEID MED STOR KRAFTUT-
VIKLING
Raastad T1, Paulsen G1, Owe SG2, Kadi F3, Kalhovde JM4, Hallén J1

1Norges idrettshøgskole, Oslo, 2Avdeling for anatomisk, Institutt for
Medisinske Basalfag, Universitetet i Oslo, 3Institutionen för Idrott och
Hälsa, Örebro, Sverige, 4Avdeling for fysiologi, Institutt for Medisinske
Basalfag, Universitetet i Oslo

Bakgrunn: I dyremodeller har man observert at satellittceller (umodne
celler i utkanten av hver muskelfiber) spiller en sentral rolle i restitu-
sjonsprosessen etter muskelskader. Satellittcellene kan enten smelte
sammen med delvis ødelagte fibere, eller smelte sammen med hver-
andre for å danne nye muskelfibere. Formålet med denne studien var
å undersøke aktiveringen av satellittceller i muskulatur hos mennesker
etter et muskelødeleggende arbeid med m. quadriceps. Metode: Elleve
friske unge menn (27±3 år) gjennomførte et eksentrisk muskelarbeid
med ett ben. Arbeidet varte i 35 min og bestod av 300 maksimale iso-
kinetiske eksentriske aksjoner med m. quadriceps (30°s-1). Maksimal
viljestyrt kraft i knestrekkerne ble målt under isokinetiske konsentriske
kontraksjoner (60°s-1) før arbeidet, og gjentatte ganger i én uke etter
arbeidet. Muskelbiopsier ble tatt fra m. vastus lateralis 0,5, 4, 8, 23, 95
og 167 timer etter arbeidet fra både det belastede ben og fra kontroll-
benet. På tverrsnitt ble satellittceller identifisert med antistoff mot
CD56 (N-CAM), mens embryonalt og neonatalt myosin heavy chain
ble identifisert på nabosnitt som en indikator på nydannelse av mus-
kelfibere. Forskjeller mellom belastet og kontroll ben ble identifisert
med parrede t-tester. Resultat: Muskelskader i belastet muskulatur ble
påvist indirekte ved redusert kraftutvikling (46±5%, p<0,01), langsom
restitusjon (mer enn én uke) og direkte som ødelagte myofibriller vur-
dert i elektronmikroskop. Antall satellittceller i belastet muskulatur var
50% (p<0,05) høyere enn i kontrollmuskel allerede 23 timer etter
arbeidet og var fortsatt signifikant høyere etter én uke (25%, p<0,05).
Nydannede muskelfibere ble bare funnet i tre av forsøkspersonene én
uke etter arbeidet. Konklusjon: Antall satellittceller blir raskt oppregu-
lert etter skade på muskelfibere også hos mennesker. Etter denne type
muskelskade smelter de aktiverte satellittcellene sannsynligvis sam-
men med delvis ødelagte muskelfibere og hjelper disse i restitusjonen.
Få nye fibere tyder på at det var liten grad av nekrose i de områdene
som biopsiene ble tatt.

ULTRALYDSSCREENING AV ACHILLES OG PATELLARSENER
HOS FOTBALLSPILLERE PÅ ELITENIVÅ 
Schjeldrup J1, Skjelvan F1, Enehaug R1, Digranes E1, Bjordal JM2,3

1Sportsklubben Brann, Bergen, 2Seksjon for Fysioterapivitenskap,
Universitetet i Bergen, 3Inst. for Fysioterapi, Høyskolen i Bergen

Hypoekkogen senestruktur, forøket senetykkelse og nedsatt smerteter-
skel i senen kan være tegn på en tendinopathi under utvikling. På
denne bakgrunn har vi testet spillerne på Branns eliteserielag med
ultralydsavbildning av utsatte sener en gang årlig de siste 3 sesonger.   
Ultralydsscreeningen foregår med måling av senetykkelse ved hhv.
apex patella og et fast punkt 35mm ovenfor insersjonen av Achilles
senen på calcaneus. I tillegg ble trykkpalpasjonsmålinger av smerte-
terskel målt på disse punktene. Ved sesongstart den første sesongen
målingene, fant en normale forhold hos 14 av 22 spillere. To spillere
hadde tendinopathier med symptomer fra lett fortykkete sener (20-
30%) med hypoekkogen senestruktur ved ultralydsundersøkelsen og
samtidig nedsatt smerteterskel for trykk. To spillere med hypoekkogen
senestruktur og mindre avvik i smerteterskel for trykk og senetykkelse
ved sesongstart, utviklet symptomer på Achilles tendinopathi i løpet av
sesongen. Tre spillere med hypoekkogenitet hadde normal senetyk-
kelse, og en hadde kalknedslag ved apex patella uten at noen av disse
utviklet symptomer. I 2004 sesongen igangsatte man jevnlig monitore-
ring med ultralydsavbildning og tidlig intervensjon for risikoutsatte



spillere. Tiltakene bestod i modifisering av trening, bruk av støtdem-
pende hælinnlegg, eksentrisk trening og tøyninger, lokal anti-inflam-
matorisk behandling med NSAID gel og laserbehandling. 6 spillere
hadde symptomatiske Achilles-sener som hindret spill i til sammen 8
kamper i 2004 sesongen, mens ingen spillere har utviklet jumpers
knee. Av praktiske grunner kunne ikke ultralydsscreeningen i 2005
sesongen foretaes før serien var  halvspilt. I denne sesongen har 3 spil-
lere hatt symptomatiske Achilles-sener, hvorav 2 av disse spillerne har
stått over hhv 9 og 13 kamper. På bakgrunn av det beskjedne materia-
let og mangel på kontrollgruppe kan ingen sikre konklusjoner trekkes.
Men våre erfaringer tyder på forebygging med ultralydscreening, pal-
pasjonstrykkmålinger og tidlig intervensjon kan føre til mindre tap av
spilletid, i lys av at tendinopathier ofte leder til langvarig fravær og res-
surskrevende behandling.

SEKULÆRE TRENDER I FYSISK FUNKSJONSEVNE HOS UNG-
DOM FRA 1968 TIL 1997
Sjølie AN
Åmot Fysioterapi, Rena

Innledning: Det foreligger svært lite data som sammenligner fysiolo-
giske faktorer hos barn, og ungdom nå og tidligere. .Hensikten med
studiet var å undersøke sekulære trender over en generasjon i uthol-
denhet i truncus, hoftebevegelighet og bevelighet i ankelen hos ung-
dom. Metode: Testmaterialet inkluderte 1329 15-åringer i Akershus i
1968, og 1105 15-åringer i Akershus i 1997. Det ble brukt identiske
målemetoder av dynamisk utholdenhet i rygg- og buk-muskulatur,
aktiv hoftefleksjon og dorsalfleksjon i ankelleddet. Testene, som i 1968
ble brukt ved screening-undersøkelser av skolebarn og ved Idretts-
høyskolen, ble utført i henhold til en meget detaljert skriftlig håndbok.
Undersøkelsene ble ledet av den samme idrettsinstruktøren begge
ganger, og foregikk på samme årstid. Det ble brukt to-utvalgs T-test for
å vurdere forskjellene mellom verdiene i 1997 og 1968. Resultater:
Dynamisk utholdenhet i ryggens ekstensorer var ca 10% mindre i 1997
enn i 1968 hos begge kjønn.  Dynamisk utholdenhet i buken og aktiv
hoftefleksjon var fem prosent mindre hos gutter i 1997 sammenlignet
med 1968, og øket med henholdsvis åtte og sju prosent hos jenter.
Dorsalfleksjonen i ankelleddet var henholdsvis femten prosent og fem
prosent mindre hos gutter og jenter i 1997 sammenlignet med 1968.
Ratioen mellom utholdenheten i buk og rygg hadde økt med hen-
holdsvis seks prosent og nitten prosent hos gutter og jenter. Diskusjon:
Resultatene indikerer en reduksjon mht utholdenhet i ryggens eksten-
sorer og bevegelighet i ankelleddet hos ungdom i løpet av den siste
generasjonen, og støtter norsk og internasjonal forskning som tyder på
en sekulær reduksjon i fysisk funksjonsevne hos ungdom i løpet av de
siste 20-30 årene. Viktige satsningsområder fremover kan være å under-
søke når i barne- og ungdomsalderen fysisk funksjonsevne svekkes i
forhold til tidligere, og fremme fysisk aktivitet, både som utholdenhets-
og bevegelighetstrening, på mange arenaer hos barn og ungdom. 

COMPLIANCESTUDIE AV NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER
Solumshengslet K1, Granan L-P 1,2, Engebretsen L 1,2,3, Steindal K 2,4,
Strand T 2,5, Bahr R 1,2, Furnes ON 2,4

1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo,
2Nasjonalt Korsbåndsregister, Bergen, 3Ortopedisk Senter, Ullevål
Universitetssykehus, Oslo. 4Nasjonalt Register for Leddproteser, Bergen,
5Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

Innledning: 7. juni 2004 ble Nasjonalt Korsbåndsregister etablert.
Dette er en baseline compliancestudie av Nasjonalt Korsbåndsregister.
I denne studien sammenlignes datamateriale fra tre databaser;
Nasjonalt Korsbåndsregister, Norsk Pasient Register (NPR) og opera-
sjonsprotokoller. Studiens formål er å undersøke compliance i
Nasjonalt Korsbåndsregister i forhold til NPR og operasjonsprotokol-
lene. NPRs og operasjonsprotokollenes innbyrdes forhold evalueres
også. Materiale og metode: Antallet primære ACL operasjoner registrert
i Nasjonalt Korsbåndsregister i perioden 01.10.2004 - 28.02.2005
sammenlignes med antallet rapportert til NPR og operasjonsprotokol-
lene på 10 utvalgte sykehus. Sykehusvalgene er basert på følgende krit-
terier; helseregioner, private og offentlige, operasjonsvolum og tilknyt-
ningsgrad i etableringen av registeret. Basert på antall utførte kors-
båndkirurgiske inngrep i 2002, ble pasientgrunnlaget estimert til 250.
Resultater: Compliance for perioden 01.10.2004 - 31.12.2004 var 83
% (0,78, 0,88) relativt til NPR. I samme periode var det 89 % (0,84,
0,94) compliance relativt til operasjonsprotokollene, og en overrap-
portering til NPR i forhold til operasjonsprotokollene. Resultatene for

perioden 01.01.2005 - 28.02.2005 er under utarbeidelse. Konklusjon:
Tallene fra 2004 viser en høy grad av compliance. Dette tyder på at
Nasjonalt Korsbåndsregister allerede i en tidlig fase kan medvirke til
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i behandlingen av pasienter med
korsbåndskader. 

EFFEKT AV DET SKADEFOREBYGGENDE PROGRAMMET F-
MARC 11 PÅ PRESTASJON HOS UNGE KVINNELIGE FOT-
BALLSPILLERE
Steffen K, Bakka HM, Myklebust G, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo

Bakgrunn: Epidemiologiske studier fra både dame- og herrefotball
viser at skadeforekomsten i fotball er høy, og effektive skadeforebyg-
gende tiltak er nødvendig. F-MARC 11 er et oppvarmingsprogram som
har blitt utviklet, basert på andre studier, for å forebygge de mest van-
lige underekstremitetsskadene i fotball; ankel- og kneskader, samt
strekk i hamstrings- og lyskemuskulaturen. Effekten av slike skadefore-
byggende program på prestasjon er derimot ikke kjent. Formålet med
denne prospektive randomiserte intervensjonsstudien er å teste effek-
ten av 10 uker trening med F-MARC 11 på et utvalg av prestasjonstes-
ter innen styrke, spenst og hurtighet. Metode: Deltakere i studien var
33 unge kvinnelige fotballspiller (16 til 18 år) fra to toppidrettsgymnas
i Oslo. Spillerne ble randomisert, stratifisert for skole, til enten å delta
i en treningsgruppe (n=18) eller i en kontrollgruppe (n=15).
Treningsgruppen brukte F-MARC 11 til oppvarming før fotballtrening
tre ganger i uken over en periode på 10 uker i siste halvdel av kon-
kurransesesongen. Programmet inkluderte 10 øvelser for å styrke mus-
kulaturen i underekstremitetene, stabilisere mage-, rygg- og hoftemus-
kulaturen og forbedre balanse og spenst med fokus på ”kne over tå”.
Kontrollgruppen varmet opp med ballbaserte tekniske øvelser. Alle tre-
ningsøkter ble instruert og registrert. Prestasjonstestene før og etter inter-
vensjonsperioden inkluderte isometriske og isokinetiske styrketester
for quadriceps- og hamstringsmuskulaturen, isometriske styrketester for
add- og abduktorene, 40 m sprint, vertikale hopp, samt tester for fot-
ballferdighet (slalåmløype med ball, langskudd). Resultatene ble analy-
sert ved bruk av en to-veis ANOVA (tid, gruppe). Resultater:
Treningsgruppen fullførte 22±10 treninger med F-MARC 11. Det ble
ikke funnet signifikante forskjeller i prestasjonsvariablene mellom
gruppene etter endt intervensjon i noen av testene. Konklusjon: Basert
på disse funn var det ikke noen fortrinn ved å bruke F-MARC 11 i ste-
det for løps- og ballbaserte oppvarmingsøvelser for en gruppe unge fot-
ballspillere, selv om det ble observert en klar forbedring i intensitet og
utføring av selve F-MARC 11-øvelser i intervensjonsperioden. 

BIOMEKANISKE OG KLINISKE ENDRINGER I KNEFUNKSJO-
NEN ETTER REHABILITERING AV PASIENTER MED FREMRE
KORSBÅNDS RUPTUR
Storevold A1,2, Moksnes H1,2, Holm I3, Snyder-Mackler L4, Risberg MA1,
1NAR, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus, Oslo, 2NIMI
Ullevål, Oslo, 3Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet, Oslo,
4Department of Physical Therapy, University of Delaware, USA

Nevromuskulær trening og styrketrening er sentrale elementer i reha-
bilitering av pasienter med fremre korsbåndskade (ACL). Tidligere stu-
dier har vist at denne type rehabilitering medfører en klinisk bedring i
knefunksjonen hos pasienter med ACL skade. Mekanismene for hvor-
for disse forskjellene oppstår er i mindre grad kartlagt. Hensikten med
denne studien var å evaluere biomekaniske, elektromyografiske (EMG)
og kliniske endringer i knefunksjonen etter et rehabiliteringsprogram
for pasienter med fremre korsbåndskade. Tretti pasienter med en
gjennomsnittsalder på 26 år (17-34) ble inkludert gjennomsnittlig 6,9
uker (1,3-11,6 uker) etter ACL skade. De gjennomgikk 20 treningsøk-
ter som i hovedsak var styrke- og nevromuskulær trening. Før start av
rehabiliteringen og etter 20 trengingsøkter ble pasientene evaluert med
Knee Outcome Survey (KOS-ADL), VAS, IKDC2000, quadriceps og
hamstring muskel styrke (Cybex 6000), 4 funksjonstester, KT-1000,
bevegelsesanalyse (Qualysis og AMTI kraftplattformer) og overflate
EMG (Motion Lab) ved gange og ett bens hop. Det ble funnet signifi-
kant bedre knefunksjon fra før til etter rehabilitering for VAS (p<0,001),
KOS-ADL (p<0,03), IKDC2000 (p<0,01), knefunksjonstester (p<0,001)
og muskelstyrke (p<0,002). Bevegelsesanalysetestingen ved gange
viste signifikant redusert knefleksjonsvinkel (p<0,01) på skadet side
både før og etter rehabilitering, mens det reduserte kne ekstensjons
moment (p=0,02) før trening, ble normalisert etter rehabilitering. Ved
ett bens hopp var det tilsvarende som ved gange, signifikant redusert
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bevegelsesutslag i landingsfasen både før og etter rehabilitering. Hofte
ekstensjonsmomentet og plantarfleksjonsmomentet i ankel på skadet
side var signifikant høyere før rehabilitering, men normalisert etter
rehabilitering. Dette rehabiliteringsprogrammet bedret knefunksjonen
hos pasienter med ACL skade og normaliserte biomekaniske forhold i
kne og hofte, men ikke alle biomekaniske forskjeller ble normalisert.

PREDIKTORER FOR TILBAKEGANG TIL ARBEID FOR PASIEN-
TER SYKMELDT FOR SUB-AKUTTE KORSRYGGSMERTER
Storheim K1,3, Brox JI2, Holm I2, Bø K1

1Norges Idrettshøgskole, Oslo, 2Rikshospitalet, Oslo, 3NAR, Ortopedisk
Senter, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

Innledning: Samfunnets utgifter til behandling, sykmelding og uføre-
trygd grunnet korsryggsmerter er enorme. Pasienter med korsryggsmer-
ter sykmeldt i den sub-akutte fasen har økt risiko for langvarige smer-
ter og funksjonssvikt. Prediktorer kan hjelpe klinikere til å identifisere
pasienter med god prognose og pasienter som står i fare for å utvikle
langvarig funksjonssvikt. Formålet med studien var å undersøke om
personlige og arbeidsrelaterte faktorer, fysisk kapasitet og score på
spørreskjema kan predikere tilbakegang til arbeid. Metode: Studien er
en prospektiv studie av 93 pasienter sykmeldt 8-12 uker for uspesifik-
ke korsryggsmerter inkludert i en randomisert studie og fulgt gjennom
1 år. Ved inklusjon til studien ble pasientene kartlagt med hensyn til
demografiske variabler, et batteri av spørreskjema (funksjon i dagligli-
vet [Roland Morris], redsel / engstelse for at fysisk aktivitet og arbeid
medfører smerte [Fear-avoidance beliefs (FABQ) for fysisk aktivitet (pa)
og arbeid (w)], generell helse [SF-36], emosjonelle plager (HSCL-25),
smertemestring og livskvalitet), samt tester av fysisk kapasitet (aerob
kapasitet, muskelstyrke og bevegelighet). Sykmeldingsdata ble innhen-
tet fra lokale trygdekontor. Data ble analysert i en Cox Regresjon-
smodell. Resultat: 78,5% av pasientene kom fullt tilbake i jobb i løpet
av oppfølgingsperioden på 1 år. FABQ-w (Relative Risk [RR] for 1 SD
endring 0,49; 95% konfidensintervall [CI] 0,38 til 0,64), funksjon i
dagliglivet (RR 1,39, 95% CI 1,02 til 1,88) og aerob kapasitet (RR 1,42,
95% CI 1,12 til 1,79) ble identifisert som de sterkeste prediktorene for
tilbakegang til arbeid. Diskusjon og konklusjon: Prediktorene som ble
identifisert kan tenkes å reflektere personlige risikofaktorer hos pasien-
ter som får akutte korsryggsmeter. På den annen side kan resultatene
tyde på at redsel for smerte og skade bidrar til større funksjonsnedset-
telse enn smerten i seg selv, og at funksjonsnedsettelsen er en konse-
kvens av en adferdsendring hos pasienten som avspeiler samfunnets og
behandlingsapparatets holdninger og råd ved korsryggsmerter.

ELITEFOTBALL PÅVIRKER SERUMNIVÅET AV HJERNECELLE-
SKADEMARKØREN S100B
Straume-Næsheim TM1, Andersen TE1, Jochum M2, Dvorak J3, Bahr R1

1Senter for idrettsskadeforskning, Oslo, 2Klinikum Innenstadt der
Universitat Munchen, Munich, Germany, 3FIFA Medical Assessment
and Research Center (F-MARC), Zurich, Sveits

Bakgrunn: I fotball har heading av ballen samt økt risiko for hodetrau-
mer har vært i søkelyset med tanke på nevrokognitive skader.
Nevropsykologisk testing er utbredt i monitoreringen av en hjernerys-
telse og proteinet S100B har vært utpekt som en lovende markør på
hjerneskade ved små hodetraumer. Formål: Å undersøke hvordan
serumnivået av S100B og prestasjonen på databaserte nevropsykolo-
giske tester (CogSport™) ble påvirket av heading og hendelser som
medfører akutt akselerasjon/deselerasjon av hodet under en
Tippeligakamp. Metode: Serumkonsentrasjon av S100B og individuell
nevropsykologisk testprestasjon ble målt hos alle spillerne i Tippe-
ligaen før sesongen 2004 (90,3 % deltakelse, N=271). Seks lag ble tes-
tet etter en vanlig Tippeligakamp med en blodprøve rett etter kampen
(S100Bt), påfulgt av en ny blodprøve (S100Bd) samt en nevropsykolo-
gisk test før trening morgenen etter (N=53). Antall headinger, hode-
traumehendelser samt situasjoner hvor hodet ble utsatt for akselera-
sjon/deselerasjon (fall, dytt etc.) ble talt fra videoopptak av kampene i
etterkant. Resultat: Gjennomsnittlig S100B-nivå før sesongen var
0,043 ± 0,004(SE)µg/l. Nitti prosent av spillerne hadde en stigning i
S100Bt (økning: 0,051 ±0,006(SE) µg/l), men kun 30% dagen etter
(økning 0,010  ± 0,012(SE)µg/l ). Både antall headinger og totalt antall
akselerasjons-/deselerasjonshendelser var assosiert med en stigning av
S100Bt (hhv: B= 0,35, p=0,018 og B=0,45, p=0,002). Verken S100B
nivå rett etter kamp, heading eller akselerasjon var assosiert med nev-
ropsykologisk testprestasjon. Konklusjon: Akselerasjons/deselerasjon
av hodet i løpet av en fotballkamp i form av heading, fall, hopp etc. er

assosiert med en stigning i S100B rett etter kampen. Hvorvidt etiologi-
en for denne stigningen er hjernecelleskade eller en direkte påvirkning
av blod-hjernebarrieren som følge av hard fysisk aktivitet eller direkte
støt er usikkert og krever ytterligere kontrollundersøkelser. Nevropsyko-
logiske tester kunne ikke avdekke tegn på redusert nevropsykologisk
funksjon som følge av antall headinger eller antall akselerasjons-/dese-
lerasjonshendelser under en fotballkamp på Tippeliganivå.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert med økonomisk støtte fra Helse
Øst, Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske komité,
Norsk Tipping AS og Pfizer AS. Studien er støttet økonomisk av FIFA.

HEADING OG TIDLIGERE HJERNERYSTELSER I FOTBALL OG
NEVROPSYKOLOGISK TESTPRESTASJON
Straume-Næsheim TM1, Andersen TE1, Dvorak J2, Bahr R1

1Senter for idrettsskadeforskning, Oslo, 2FIFA Medical Assessment and
Research Center (F-MARC), Zurich, Sveits

Bakgrunn: Tverrsnittstudier har indikert svekket nevrokognitiv presta-
sjonsevne blant fotballspillere. Heading av ballen har vært utpekt som
årsak, men i nylig utgitte oversiktsartikler er hodetraumer trukket frem
som en mer sannsynlig etiologi til de påståtte funksjonsnedsettelsene.
Formål: Å undersøke assosiasjonen mellom antall tidligere hjernerys-
telser samt eksposisjon for heading, og prestasjon på databaserte nev-
ropsykologiske tester hos profesjonelle fotballspillere. Metode:
Spillerne i Tippeligaen utførte to påfølgende nevropsykologiske grunn-
linjetester forut for 2004-sesongen (90,3 % deltakelse, N=271).
Samme gruppe fylte også ut et spørreskjema vedrørende tidligere hjer-
nerystelser, antall headinger per kamp, antall år som aktiv spiller, etc.
En observatør talte antall headinger per spiller per kamp i 4 kamper i
løpet av 2004-sesongen og det observerte antallet ble korrelert opp
mot spillernes egenrapporterte verdier (N=18, 2 ulike lag, 2-4 obser-
verte kamper per spiller). Resultat: Verken kamp- eller totaleksposisjo-
nen for heading var assosiert med spillernes nevropsykologiske presta-
sjon. De 19 spillerne som skåret lavere enn 95% konfidensintervallet
på en eller flere av testene skilte seg ikke fra de andre mht. antall tid-
ligere hjernerystelser, kamp- eller totaleksposisjon for heading. Antall
tidligere hjernerystelser var positivt assosiert med totaleksposisjon for
heading (B= 1,97 [95% CI 1,03-3,75], p=0,039), men det var ingen asso-
siasjon mellom tidligere hjernerystelser og nevropsykologisk testpresta-
sjon. Egenrapportert heading korrelerte bra med de observerte verdiene
(Spearmans r = 0,77, p=0,001). Konklusjon: Databaserte nevropsykolo-
giske tester kunne ikke avdekke tegn på svekket nevropsykologisk funk-
sjon som følge av langvarig eksposisjon for heading eller tidligere hjer-
nerystelser hos en kohort av profesjonelle fotballspillere i Norge.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert med økonomisk støtte fra Helse
Øst, Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske komité,
Norsk Tipping AS og Pfizer AS. Studien er støttet økonomisk av FIFA.

FUNKSJON AV ABDOMINAL OG BEKKENBUNNSMUSKULA-
TUR HOS KVINNER MED OG UTEN LANGVARIGE BEKKEN-
SMERTER
Stuge B1, Mørkved S2, Haug Dahl H2, Vøllestad N1

1Universitetet i Oslo, Seksjon for helsefag, 2NTNU, Trondheim

Bakgrunn: Omkring 5-20 % av kvinner etter fødsel lider av vedvarende
bekkenplager. Årsaken til plagene er fortsatt uklare. Problemstilling:
Hensikten med denne studien var å undersøke om kvinner med og
uten vedvarende bekkenplager 2 år etter fødsel skilte seg med hensyn
til evnen til å kontrahere den dype magemuskulaturen (transversus
abdominis og obliquus internus). Videre om funksjon og styrke av bek-
kenbunnsmuskulaturen var forskjellig hos de med og uten plager.
Materiale/metode: 20 kvinner (12 med vedvarende plager og 8 som
var blitt bra av bekkenplagene) ble undersøkt. Kontraksjon av den dype
magemuskulaturen ble undersøkt ved hjelp av ultralyd. Vaginal palpa-
sjon og observasjon ble brukt for å vurdere kvinnens evne til å utføre
korrekt kontraksjon av bekkenbunnen. Styrke av bekkenbunnen ble
målt ved hjelp av et vaginalt ballong-kateter tilkoblet en ”pressure
transducer”. Evnen til å overføre krefter fra truncus til underekstre-
mitetene ble undersøkt ved hjelp av Active Straight Leg Raise (ASLR)
test. Resultater: Resultatene viste ingen signifikant forskjell mellom
gruppene i økning av muskeltykkelse i dyp magemuskulatur (transver-
sus abdominis p=0,87 og obliquus internus p=0,51) eller i styrke av
bekkenbunnen (p=0,94). Kun en av kvinnene var ikke i stand til å
kontrahere bekkenbunnen og ingen trykket ned. ASLR var positiv hos



83 % av de med plager og negativ hos alle uten plager. Inkontinens ble
rapportert hos 75 % av de plagede og hos 13 % av de uten plager.
Diskusjon: Hvordan samsvarer disse funnene med tilsvarende studier
på ryggpasienter? Ville måling av automatisk respons gitt andre resul-
tater enn voluntær kontraksjon? Er andre parametere av større betyd-
ning for vedvarende bekkenplager enn evne til voluntær kontraksjon av
lokal muskulatur? Hvilken betydning har disse funnene for klinisk prak-
sis? Konklusjon: Økning i tykkelse av den dype magemuskulaturen og
styrke i bekkenbunnsmuskulaturen målt ved voluntær kontraksjon er
ikke assosiert til vedvarende bekkenplager.

BLOOD FLOW IMAGING (BFI) FOR BEDRE FRAMSTILLING
AV NEOVASKULARISERING VED TENDINOSER. BESKRIVELSE
AV EN NY ULTRALYD-DOPPLERMETODE
Tegnander A, Løvstakken L2, Torp H2

Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital HF, Trondheim, 2Institutt for
sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim

Innledning: Behandlingen av tendinoser har endret seg de siste årene
som følge av ny viten om dets patofysiologi. Cellulær respons fører til
strukturendringer i senevevet med blant annet økning av grunnsub-
stans og endret sammensetning av kollagen. Dette fører videre til sti-
mulering av innvekst av kapillærer (neovaskularisering). En tror i dag at
en samtidig får innvekst av nerver som gir smertestimuli. Det er påvist
økt mengde av neurotransmitteren glutamat i patologisk senevev.
Primærbehandlingen vil nå vanligvis inkludere treningsterapi med vekt
på eksentrisk trening. Ved behov for ytterligere terapi har en nå tatt i
bruk ultralyd-doppler (fargedoppler) for påvisning av de patologiske
karene for deretter å sklerosere disse. De preliminære resultatene fra
Alfredson og medarbeidere er svært gode, spesielt ved akillestendino-
pati, med en reduksjon i VAS fra 82 før behandlingen til 14 etter.
Fargedoppler som er brukt i disse studiene kan visualisere kar ned til
ca. 1mm i diameter og gir kun framstilling av karene som pulserende
fargede områder. Vi ønsket å vurdere en ny dopplerteknikk med Blood
Flow Imaging (BFI) for å se om en kunne bedre diagnostikken av disse
karene. Metode: Pasienter med akilles- eller patellarsenetendinopati
ble undersøkt med konvensjonell fargedoppler og med BFI. Begge
undersøkelsene ble utført med en GE-Vingmed Vivid 7 skanner med en
12MHz lineær transducer. BFI er en videreutvikling av fargedoppler
hvor mønsteret i ultralydbildene fra blodcellene kodes inn i bildet og
avspilles med redusert hastighet slik at øyet kan registrere bevegelsene.
I tillegg er opptaket gjort med høyere romlig oppløsning slik at blodkar
ned til 0,2 mm i diameter kan vises. Resultat: BFI gir et betydelig for-
bedret billedsignal sammenlignet med konvensjonell fargedoppler. En
får nå en visualisering av kapillærene som et kartre med pulsasjon. Det
er lettere å definere karenes relasjon til senen og hvor de penetrerer
senevevet. I tillegg sees også kar med mindre diameter. Diskusjon:
Bedret visualisering av neovaskularisering vil medføre mer nøyaktig
diagnostikk av tendinoser. I tillegg vil en forvente bedre presisjon ved
sklerosering ved at en har bedre oversikt over hvor karene penetrerer
senen og at en også ser kapillærer med mindre diameter.
Skleroseringen gjentas i dag opp til 3 ganger hvis pasientene har per-
sisterende smerter og påviselige kar. Vi tror at behovet for repeterende
behandlinger vil reduseres med denne teknologien.   

SKLEROSERING AV ACHILLESTENDINOSER - EN PILOTSTUDIE
Torgalsen T1,2, Gjersing L1,4, Høiseth A3, Risberg M1,4

1NIMI, Oslo, 2Olympiatoppen/Toppidrettssenteret, Oslo, 3Sentrum Røntgen,
Oslo, 4NAR, Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo

Bakgrunn: Tidligere studier har vist meget god effekt av ultralyd (UL)-vei-
ledet injeksjon av det skleroserende stoffet Polidokanol på achillestend-
inose. Hensikten med vår studie var å se om vi kunne reprodusere de
gode resultatene fra tidligere studier og kvalitetssikre behandlingstilbu-
det. Materiale/ Metode: Elleve pasienter, én med bilaterale plager, topp-
idrettsutøvere og mosjonister med gjennomsnittsalder 46 år (30-70 år),
ble inkludert. Inklusjonskriterier var smerter i midtre del av achillessenen
i over 3 måneder, hevelse, palpasjonsømhet i midtre del av senen, for-
tykket sene og neovaskularisering evaluert med UL/ doppler.
Kontraindikasjon var ruptur i senen siste 6 måneder. Deltagerne fikk inn-
til 5 injeksjoner med Polidokanol med 4 ukers mellomrom i området
med neovaskularisering under veiledning av UL/ doppler. Pasientene ble
evaluert før- og 6 måneder etter endt behandling med visuell analog
skala (VAS) for smerter og spørreskjema om aktivitetsnivå. Resultater: Vi
fant en VAS ved baseline på median 60 (range  20-80) og etter 6 måne-
der median 15 (range 0-82). Åtte pasienter (73%) var smertefrie etter 1-

3 behandlinger. Tre (27%) hadde ingen effekt etter 5 injeksjoner. UL viste
få eller ingen gjenværende kar i senen hos de som ble smertefrie og rike-
lig med kar hos de som ikke hadde effekt. Seks av 11 pasienter (55%)
svarte etter 6 måneder at de var tilbake til samme aktivitetsnivå som før
de fikk achillesplager. Det ble ikke rapportert noen bivirkninger.
Diskusjon/ konklusjon: Gjennomsnittlig smertescore (VAS) hos pasien-
tene ble betydelig redusert, men 2 pasienter (3 sener) hadde ingen effekt
av behandlingen. Årsaken til dette er ukjent. Resultatene viste at et fler-
tall av pasientene i denne pilotstudien ble bra på kort sikt.
Behandlingsmetoden vil bli benyttet på NIMI basert på de tidligere stu-
diene som har vært publisert, og vi vil følge alle pasientene som kvali-
tetssikring og for å få inkludert langtidsresultater.

DOSE-RESPONS AV GRADERT TERAPEUTISK ØVELSESBE-
HANDLING FOR PASIENTER MED LANGVARIGE SUBACRO-
MIALE SMERTER
Østerås H1,2, Østerås B2, Haugerud L3, Aamodt A1, Torstensen TA4,
1Rosenborgklinikken, Trondheim, 2Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Trondheim, 3Moholt Fysioterapi, Trondheim, 4Lidingö, Stockholm

Målet med denne studien var å sammenligne effekten av to ulikt doser-
te øvelsesprogram for pasienter med langvarig subacromial impinge-
ment. 61 pasienter ble randomisert til enten en høydose treningsgrup-
pe (n=31) eller til en lavdose treningsgruppe (n=29). Begge gruppene
trente 3 ganger i uka i 3 måneder, og treningen fulgte prinsippene i
Medisinsk Treningsterapi (MTT). Forskjellen mellom gruppene var
antall øvelser og repetisjoner, samt omfang av global aerob trening.
Pasientene ble individuelt veiledet og øvelsene ble kontinuerlig opp-
gradert i forhold til pasientens kliniske bilde. Smerte ble målt ved VAS,
funksjon ble målt ved et spørreskjema, isometrisk styrke ble målt ved
et digitalt dynamometer og aktive bevegelsesutslag ble målt med digi-
talt inklinometer. Independent-Sample T-test ble brukt for å evaluere
forskjeller mellom gruppene. Det var ingen forskjell mellom gruppene
ved pretest. 5 pasienter (8%) falt fra. Etter opptreningen har høydose-
gruppa signifikant (p<0,05) bedre enn lavdosegruppa på smerte, funk-
sjon, aktive bevegelsesutslag og to av fire isometriske tester. For pasi-
enter med langvarige subacromiale smerter kan høydose treningstera-
pi være en effektiv behandlingsform. Personer som behandler slike
pasienter skal være bevisst på at det kan være et dose-respons forhold
for effekten av behandlingen.

DAGKIRURGISK KAPSELLØSNING VED FROZEN SHOULDER
Øyen J, Austgulen OK, Hegna J, Solheim E
Bergen Kirurgiske Sykehus, Bergen

Introduksjon: Frozen shoulder (FS) er invalidiserende og langvarig.
Den tradisjonelle behandling er konservativ. Artroskopisk kapselløs-
ning er lovende, men lite utbredt i Norge og hovedsaklig forbeholdt
inneliggende pasienter. Ved Bergen Kirurgiske Sykehus har vi siden
2003 gjort dette inngrepet dagkirurgisk. Hensikten med denne studien
var å evaluere våre resultater. Pasienter og metode: Fra juni 2003 til
mai 2005 ble endoskopisk kapsel- og ligamentløsning utført dagkirur-
gisk hos 70 FS pasienter (46 kvinner og 24 menn) med gjennomsnitts-
alder 53 (34-71) år. Hos 11 pasienter (alle kvinner) var tilstanden
sekundær til tidligere skulderkirurgi. Ambulant fysioterapi ble startet 1.
postoperative dag. Vi registrerte prospektivt lengde av sykehistorie,
bevegelsesutslag og peroperative funn. I august 2005 (oppfølgingstid
gjennomsnitt 9 (3-26) måneder) utførte vi et standardisert telefonin-
tervju (basert på etablerte scoresystemer) som inkluderte symptomer,
funksjon og fornøydhet med operasjon og rehabilitering. De fleste svar
ble gradert på en skala fra 0 til 10. Spearmans rangkorrelasjon og
Wilcoxon test for pardifferanser ble benyttet i statistiske analyser.
Resultater: 69 av 70 pasienter ville latt seg operere på nytt med samme
regime. Fornøydhet med operasjonsresultatet (10=best) var i gjennom-
snitt 8,8 ± 1,7. Grad av fornøydhet korrelerte ikke med sykehistoriens
lengde. Skulderplagenes preoperative innvirkning (10=størst negativ
innvirkning) på arbeidsevne (7,5 ± 2,5), fysisk aktivitet (7,6 ± 2,3) og
nattesøvn (7,0 ± 2,7) sank signifikant (p<0,001) til henholdsvis 2,3 ±
2,5, 2,2 ± 2,5 og 1,4 ± 2,3 postoperativt. Preoperativt var utadrotasjon
< 20 grader og abduksjon < 40 grader hos alle pasienter. Ved oppfølg-
ningstidspunkt kunne 69 pasienter legge aktuelle hånd bak på nakken
og 60 pasienter opplevde evnen til utadrotasjon og abduksjon som lik
eller tilnærmelsesvis lik den i motsatte skulder. Èn pasient, som ikke
hadde fulgt rehabiliteringsprotokollen, stivnet til på nytt og ble reope-
rert. Det var ingen komplikasjoner ellers. Diskusjon/konklusjon:
Resultatene er gode, slik andre studier har vist. Behandlingen hos de
fleste kan trygt gjennomføres dagkirurgisk. Vi tror flere pasienter med
FS bør tilbys operativ behandling.
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Generelt
Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF Dnlf) er en spesialforening i Den norske Lægeforening (Dnlf) og vil rette seg etter
de lover som gjelder for Dnlf. NIMF Dnlf er partipolitisk nøytral. NIMF Dnlf støtter arbeidet i det landsdekkende nett av
idrettsmedisinske fora i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi (FFI).

Formål og målgrupper
NIMF Dnlf arbeider for at idretts-og aktivitetsmedisin videreutvikles som et fagområde med kunnskap som kommer hele
befolkningen til gode, dvs. alle aldersgrupper og aktivitetsnivåer.

NIMF Dnlf fokuserer på den positive virkningen fysisk aktivitet har for folkehelsen. NIMF Dnlf vil bidra til å begrense de
negative helseeffektene av fysisk aktivitet og inaktivitet.

NIMF Dnlf vil søke å være det naturlige idrettsmedisinske kompetansesentrum for Norges Idrettsforbund og Norges
Olympiske Komité (NIF), Dnlf, offentlige myndigheter, helsepolitiske organer og for befolkningen for øvrig. Samarbeidet med
NIF ivaretas gjennom NIFs Idrettsmedisinsk råd, hvor NIMF Dnlf er representert med leder.

Etikk
NIMF Dnlf vil arbeide i tråd med de etiske regler som gjelder for Dnlf. Etikk skal inngå som en viktig del av utdanningstil-
budet fra NIMF Dnlf. NIMF Dnlf vil stimulere til debatt om skadevirkninger av idrett, som f. eks. idrettsskader og doping, og
følger av inaktivitet.

NIMF Dnlf har opprettet et etisk råd med oppgave å overvåke medisinsk etiske problemer i det idrettsmedisinske fagområ-
det. Rådet skal gi foreningens medlemmer veiledning i etiske spørsmål. Dette kan gjelde forholdet til kolleger og medarbeidere,
forhold til media og markedsføring/drift av egen virksomhet. Rådet skal gi råd og anbefalinger til styret når det er ønskelig.

Utdanning
NIMF Dnlf vil gi utdanning høy prioritet for å sikre medlemmenes faglige standard.

NIMF Dnlf vil arbeide for at idrettsmedisin inngår som en formalisert del innen naturlige fagområder av medisinstudiet
ved alle universiteter i Norge. Dette gjelder spesielt fagområdene fysiologi, ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin og rehabili-
tering, og forebyggende medisin samt allmennmedisin.Videre vil NIMF Dnlf arbeide for at det ved alle medisinske fakultet
finnes vitenskapelige stillinger som kan ivareta idrettsmedisinske fagområder. NIMF Dnlf støtter forskningsvirksomhet og
kompetanseutvikling innen ulike idrettsmedisinske fagområder.

NIMF Dnlf vil i samarbeid med de idrettsmedisinske foreningene i Skandinavia videreutvikle det utdanningsprogram i
idrettsmedisin som ble etablert i 1992. Dette innbefatter Universitetskurs trinn I og trinn II, og som sammen med praktisk
og teoretisk antidopingopplæring, idrettsmedisinsk praksis og klinisk spesialistkompetanse gir rett til autorisasjon som
Idrettslege NIMF Dnlf.

NIMF Dnlf vil arbeide for å videreutvikle de trinn III-kurs som ble etablert i 1995 bygget over den samme tverrfaglighet
som trinn I- og II-kursene.

PRINSIPP- OG
ARBEIDSPROGRAM

Norsk idrettsmedisinsk forening, Dnlf

2005
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NIMF Dnlf vil arbeide for at kurs idrettsmedisinsk kunnskap inngår som en del av utdanningen innen relevante spesialiteter.
NIMF Dnlf vil arbeide for at Idrettsmedisinsk Høstkongress, som arrangeres hvert år i november, skal styrke sin posisjon som

faglig og sosialt forum. Dette ønsker man primært å oppnå ved å styrke kongressens faglige bredde slik at den fungerer som
et godt etterutdanningstilbud for leger som arbeider innen fysiologi, allmennmedisin, ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin.

For å fremme idrettsmedisin gjennom de regionale idrettsmedisinske fora vil NIMF Dnlf arbeide for å utvikle et opplegg
med årlige emnekurs innen idrettsmedisin.

NIMF Dnlf vil arbeide for oppdatering av læreboken for idrettskader, samt utvikling av annet undervisningsmateriell for
universitetskursene i idrettsmedisin og for mindre emnekurs.

Forskning
NIMF Dnlf opprettet i 1986 ”Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge” (Fondet) og vedtektene ble
vedtatt på NIMF Dnlfs generalforsamling i 1987 (endringer godkjent i -89 og -94). Fondet har som formål å øke og utbre
kunnskapene innenfor idrettsmedisin og fysioterapi, samt fremme og bedre utdannelsen av leger og fysioterapeuter i idretts-
medisin/fysioterapi. NIMF Dnlf og FFI har de siste årene styrket Fondets kapital betydelig, og vil arbeide for å styrke Fondets
økonomiske fundament ytterligere slik at dette kan fungere som en betydelig drivkraft til fremme av forskning og utdanning
innen fagområdene.

NIMF Dnlf vil arbeide for at Idrettsmedisinsk Høstkongress skal utvikles videre som det naturlige nasjonale forum for å
presentere det fremste av norsk forskning innen idrettsmedisin. Nycomedprisene og NIMI-prisen (Norsk Idrettsmedisinsk
Institutt, opprettet 2004) anses som viktige virkemidler i den sammenheng. NIMF Dnlf vil i samarbeid med de øvrige nor-
diske foreninger arbeide videre for å styrke Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports slik at dette blir et natur-
lig forum for presentasjon av gode vitenskapelige undersøkelser.

Tidsskrift for Idrettsmedisin (NIM)
Tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin er medlemsorgan for Norsk Idrettsmedisinsk Forening, Dnlf og Faggruppen for
Idrettsfysioterapi. Det skal i første rekke være et informasjonsorgan for medlemmene og de to eierforeningenes ansikt utad.
NIMF Dnlf vil arbeide for at tidsskriftet i enda større grad skal brukes til presentasjon av fagstoff, særlig oversiktsartikler med
generell interesse, samt som debattorgan i forhold til aktuelle idrettsmedisinske temaer.

NIMF Dnlf vil arbeide for at tidsskriftet i økende grad kommer ut til andre enn medlemmene, slik at idrettsmedisinsk pro-
blematikk og viten kan bli spredd til andre grupper som arbeider innen dette området.

NIMF Dnlf vil i samarbeid med redaksjon arbeide for at tidsskriftet bærer seg økonomisk gjennom en moderat med-
lemsavgift og annonseinntekter, slik at det blir grunnlag økonomisk for videre profesjonalisering av tidsskriftet.

Økonomi
NIMF Dnlfs virksomhet skal være budsjettstyrt. Foreningen har skaffet seg faste inntekter som muliggjør en høy aktivitet, og
denne skal rettes mot forskning og utdanning. Medlemskontingenten kan i fremtiden bli den viktigste inntektskilden. Høye
faste utgifter bør derfor unngås.
NIMF Dnlf vil gjennom god økonomistyring av Idrettsmedisinsk Høstkongress sikre seg at dette arrangementet gir overskudd.

NIMF Dnlf vil arbeide for økt rekruttering av nye medlemmer. Spesielt vil NIMF Dnlf etablere et opplegg rettet mot
avgangskullene slik at disse blir kjent med foreningen og dens aktiviteter og tilbud.

NIMF Dnlf vil arbeide for at veiledende takster for idrettsmedisinsk arbeid blir akseptert og tatt i bruk.

Likestilling
NIMF Dnlf er sterkt mannsdominert. Med bakgrunn i den økende kvinneandelen blant nyutdannede leger vil foreningen
arbeide for å rekruttere flere kvinner som medlemmer og arbeide aktivt for å øke kvinneandelen i styrer, råd og utvalg.

Internasjonalt arbeid
NIMF Dnlf vil arbeide for en videreutvikling av det nordiske idrettsmedisinske samarbeidet. Dette gjelder kurs, kongresser,
forskning, utdanning og ved utgivelse av tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

NIMF Dnlf støtter internasjonal idrettsmedisin gjennom medlemskap i Federation Internationale de Medicine Sportive
(FIMS) og European Federation of Sports Medicine (EFSM), og vil arbeide for økt internasjonal utveksling av idrettsmed-
isinsk kunnskap gjennom satsning på utdanning og forskning. NIMF Dnlf vil i europeisk sammenheng arbeide for at idretts-
medisin etableres innen EU som subspesialitet til relevante kliniske spesialiteter som f. eks. allmennmedisin, ortopedisk kirur-
gi, fysikalsk medisin og rehabilitering.

Stjørdal 26. juni 2005
Jon Olav Drogset

Leder NIMF
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Mjøsegnens Idrettsmedisinske Forum har for året 2004/2005 hatt følgende
sammensetning:

Leder: Halvor Bævre, lege
Nestleder: Ketil Egge, lege
Kasserer : Are Blindheim, fysioterapeut
Sekretær: Solrun Flatås, fysioterapeut
Styremedlemmer: Ole A. Fosse, lege og Ole Henrik Evensen, fysioterapeut
Revisor : Terje Sund
Kontaktperson NIMF: Ketil Egge
Kontaktperson FFI: Ingen

Årsmøter
Årsmøtet 2004 ble avholdt 22. september 2004. Siden i sept. 2004 har det vært avholdt 3 styremøter og ett telefon-
møte for å spare på reiseutgifter. 3 fra styret var til stede på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2004.
Da det har blitt vanlig at andre lokalforum har sitt årsmøte på våren har MIMFs styre besluttet å følge denne kutyme
slik at årsmøtet for 2005 arrangeres 1. juni 2005 med faglig program om skulderskader og vanlige årsmøtesaker.

Medlemmer
Forumet hadde pr. januar 2005 115 medlemmer fra FFI og 38 medlemmer fra NIMF.

Fagmøter
På årsmøtet i september 2004 var temaet Rygglidelser, diagnostikk og behandlingsalternativer med forelesere fysiote-
rapeut Oddvar Knutsen og lege Terje Halvorsen fra NIMI – Ullevål. Det ble valgt nye styremedlemmer og styret kon-
stituerte seg senere som nevn ovenfor.

19. januar 2005 ble det avholdt fagmøte på Honne Hotell og Konferansesenter, Biri.Tema var overvektsutvikling, beskri-
velse av problemet hos barn, ungdom og voksne. Det ble også lagt fram mulige modeller for å forebygge og behand-
le fedme. Forelesere var Lege, spes. i barnesykdommer Halvor Bævre, Folkehelserådgiver Helse & Sos. Avd.
Fylkesmannen i Oppland Jørgen Storebakken og dr. filos. Marit Sørensen fra NIH, Oslo.Ved siden av medlemsinnby-
delse var også helsesøstre i Hedemark og Oppland inviterte. Tilstede var 4 leger, 20 fysioterapeuter. 17
helsesøstre/sykepl. og 2 ”andre”.

Høstkongressen 2006
Høsten 2004 fikk Lege, spes. i allmennmedisin, Idrettslege NIMF Fredrik S. Bendiksen, Hamar oppdrag fra NIMF om å
lede arrangementet av Idrettsmedisinsk Høstkongress 2006. Kongressen er besluttet lagt til Hamar og vil involvere flere
i styret i MIMF.

Lena 18. april 2005
Halvor Bævre, leder MIMF

ÅRSBERETNING 2004 – 2005

MJØSEGNENS IDRETTSMEDISINSKE FORUM
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Styret har bestått av:
Jon Olav Drogset, leder
Knut Fjeldsgaard, kasserer
Ove Talsnes, sekretær
Harald Jodalen, styremedlem 
Agnar Tegnander, styremedlem
Ketil Egge, styremedlem
Terje Halvorsen, styremedlem
Eva Kristin Birkelund, varamedlem
Mona Nysted, varamedlem

Styremøter
I perioden er det avholdt fire styremøter.
Det er også avholdt to fellesmøter mellom
styrene i NIMF/Dnlf og FFI, ett i forbindelse
med Høstkongressen og et i Oslo i april.
Møteutgiftene er holdt lave, da alle reise- og
kostutgifter nå betales av foreningen.

Sekretariatsfunksjonen
Avtalen om sekretariat funksjon med
Nycomed AS opphørte 010105. Dette på
grunn av de nye reglene for samarbeid med
industrien i Legeforeningen. Vi beklager at
dette ble slik og vil samtidig takke Nycomed
med Inge Fjærvik og Marianne Olsen for et
godt samarbeid i årene som har gått.

NIMF/Dnlfs årbok 2004
Årbok for Norsk idrettsmedisinsk forening,
Dnlf 2002 med oversikt over foreningens
lover, statutter, råd og utvalg, navnelister over
hvem som sitter i de forskjellige råd og
utvalg er lagt ut på Lægeforeningens inter-
nettadresse:
(www.legeforeningen.no/idrettsmedisin).
Ny versjon av denne kom i 2005.

Nytt ”PRINSIPP- OG ARBEIDSPRO-
GRAM” for Norsk idrettsmedisinsk forening
er i 2005 lagt ut på hjemmesiden.

Kvalitetssikring
På grunn av NIMF/Dnlfs spesielle struktur
med medlemmer fra mange forskjellige spe-
sialiteter, må kvalitetssikringen hovedsakelig
innrettes mot foreningens forskjellige tilbud
om utdannelse.

Dette gjelder først og fremst kursene i
idrettsmedisin.

I 2005 er det arrangert trinn 1 kurs i Oslo.

I tillegg er det arrangert Trinn 1 kurs i forbin-
delse med Oppdalsuka i allmennmedisin.

Boken ”Idrettsskader” ble utgitt på eng-
elsk i september 2003 sammen med en CD
med illustrasjonene. Boken utgis nå i flere
land og på flere språk. Siste land ut er Kina.

Forskningsfondet
Overskuddet fra Høstkongressen i Harstad
i 2004 ble på ca. kr. 123.738,-. Av dette går
kr. 10.000,- til NIM og kr. 15.000,- til
Bergenskongressen. Det gjenstående forde-
les med 50% til forskningsfondet, 20% hver
til foreningene og 10% til lokalforeningen.

Utdanning
I 2005 er det arrangert trinn 1 kurs i Oslo.
I tillegg er det arrangert Trinn 1 kurs i for-
bindelse med Oppdalsuka i allmennmedisin.
Høstkongressen i Harstad er vel overstått
med ca 230 deltagere. Prekongressen på
Hurtigruta ble en suksess med til sammen
62 deltagere. På selve hovedkongressen var
det til sammen 25 abstracts hvilket var noe
færre enn tidligere. Vitalprisen for ”leger”
gikk til Dr. scient stipendiat ved NIH Monica
Klungland Torstveit for arbeidet med ”Den
kvinnelige utøvertriaden, en tverrfaglig
idrettsmedisinsk utfordring”.

Økonomi
Økonomien i foreningen er god og med en
solid egenkapital. Inntekter og utgifter er i
hovedsak som budsjettert. Foreningen har
investert i boken ”Idrettsskader” og den er nå
oversatt til flere språk. Vi har allerede gjennom
den norske utgaven fått tilbake det meste av
vår investering og både den norske og de
utenlandske utgavene kan gi foreningen gode
inntekter i framtiden. I og med at avtalen med
Nycomed har opphørt, må utgifter de har
dekket nå dekkes av foreningen selv.

Foreningens regnskap blir lagt fram på
årsmøtet.

Norsk Idrettsmedisin (NIM)
NIM drives av en redaktør og en redak-
sjonskomité bestående av fire medlemmer,
to fra NIMF/Dnlf og to fra FFI samt en refe-
ransegruppe.

Redaktøren har fra 2004 vært Odd-Egil
Olsen. Han har gjort en svært god jobb.

Tidsskiftets økonomi er god.Tidsskriftet har
egen bankkonto og vårt styremedlem Ove
Talsnes hjelper redaktøren med økonomi-
styringen.

Regnskapet for NIM blir lagt fram på års-
møtet.

Idrettsmedisinsk Råd, NIF
Leder av NIMF/Dnlf, Jon Olav Drogset, og
leder av FFI, Bjørn Fossan, har vært med-
lemmer av Idrettsmedisinsk Råd, i tillegg til
tre representanter oppnevnt av NIF, Lars
Engebretsen (leder), Roald Bahr og Inggard
Lereim. Anders Solheim representerte
Antidoping Norge. Idrettsmedisinsk Råd er
Idrettsstyrets rådgiver i medisinske spørsmål
og fungerer som et viktig organ for kommu-
nikasjon mellom NIMF/Dnlf og NIF. Det er i
perioden avholdt fire møter i Idretts-
medisinsk Råd, samt et særforbundsseminar.

Internasjonalt arbeid
NIMF/Dnlf er medlem i FIMS og European
Federation of Sports Medicine (EFSM).
EFSM har som hovedmål å fremme under-
visning innen idrettsmedisin, samt å arbeide
for å få idrettsmedisin godkjent som sub-
spesialitet/ spesialitet innen EU.

NIMF/Dnlf er dessuten med i Scandi-
navian Foundation of Medicine & Science in
Sports. Scandinavian Foundation eier og
utgir Scandinavian Journal of Medicine &
Science in Sports. Jon Olav Drogset og 
Ketil Egge er norske styremedlemmer i
Scandinavian Foundation. For å gjøre det
attraktivt å presentere aktuell norsk forsk-
ning på vår Høstkongress, inngikk NIMF/Dnlf
for seks år siden et samarbeid med
American College of Sports Medicine om at
beste frie foredrag på vår Høstkongress vil
bli presentert som ”Norwegian Sports
Medicine Award” på ACSMs påfølgende
Annual Meeting.Vinneren får et reisestipend
på 15.000 kroner fra Nycomed Pharma AS,
mens ACSM dekker kongressavgiften.

Medlemmer
Antall medlemmer i NIMF Dnlf pr. 1. sep-
tember 2005 er 462.

For NIMF-styret 2004-2005
Jon Olav Drogset, leder

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING, Dnlf
Styrets årsberetning 2004-2005
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FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Vinterseminar
10. - 12. februar 2006

"HANDS – ON" PÅ FAGERNES

Velkommen til vinterseminar!

Vi følger opp konseptet fra forrige års seminar og presenterer igjen et program med vekt
på praktisk trening og klinisk resonnering i workshops!

I år ønsker vi å fokusere på behandling og rehabilitering.
Vi har som vanlig benyttet oss av dyktige kollegaer fra vårt eget miljø med mye kunnskap og
klinisk erfaring innen sine områder.

Vi starter med et innledende fellesforedrag om klinisk resonnering i rehabiliteringsprosessen
etterfulgt av praktisk trening i workshops med problemer knyttet til skulder, kne, rygg og
muskelskader.
Hver gruppe får også i år presentert et pasientkasus og skal legge frem sine forslag til
behandling / rehabilitering for resten av deltakerne. Det blir god anledning til diskusjon og vi
legger opp til at alle skal få praktisk klinisk utbytte av seminaret!

På lørdag blir det mulighet for å få litt frisk luft enten med ski eller joggesko på bena og
selvfølgelig blir det sosialt samvær i god FFI-tradisjon! 

FORELESERE
- Grethe Myklebust, spesialist i idrettsfysioterapi, dr. scient, NIMI/NIH
- Chris Drummond, fysioterapeut, Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS, Oslo
- Tor Inge Andersen, spesialist i manuell terapi,Trondheim fysikalske institutt
- Leif Arne Lystad, spesialist i manuell terapi og idrettsfysioterapi,Aukra fysikalske institutt

WORKSHOPS
W1 – Behandling og rehabilitering av skulderinstabilitet. Chris Drummond
W2 – Behandling og rehabilitering av knearthrose. Grethe Myklebust
W3 – Behandling og rehabilitering av spondylolyse/listese. Tor Inge Andersen
W4 – Behandling og rehabilitering av muskulære skader (strekk og kontusjoner). Leif Arne Lystad



FREDAG 10. FEBRUAR
14.00 – 14.15 Åpning
14.15 – 15.00 Klinisk resonnering i rehabiliteringsprosessen. Grethe Myklebust
15.00 – 15.15 Pause – besøke utstillere
15.15 – 16.45 Workshops:W1 – W2 – W3 – W4
16.45 – 17.15 Pause – besøke utstillere
17.15 – 18.45 Workshops:W2 – W3 – W4 – W1
19.00 – 19.45 Trening på lokalt helsestudio for de som ønsker det. NB! Husk treningstøy!
20.30 Middag

LØRDAG 11. FEBRUAR
09.00 – 10.30 Workshops:W3 – W4 – W1 – W2
10.30 – 11.00 Pause – besøke utstillere
11.00 – 12.30 Workshops:W4 – W1 – W2 – W3
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 16.30 Uteaktivitet
16.30 – 18.00 Pasientkasusstikk 
20.30 Middag og sosialt

SØNDAG 12. FEBRUAR
09.30 – 10.30 Presenterer resultat av gruppearbeid Gr. 1 – Gr. 2
10.30 – 11.00 Pause – besøke utstillere – sjekke ut av hotellrom
11.00 – 12.00 Presentere resultat av gruppearbeid Gr. 3 – Gr. 4
12.00 – 12.30 Frie foredrag
12.30 – 13.00 Åpent forum
13.15 Lunsj og hjemreise

INFORMASJON
Informasjon om seminaret finnes også på faggruppens hjemmeside:
www. idrettsfysioterapi.no

FRIE FOREDRAG
Sendes til Forskningsrådet v/ Inger Holm, Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20, 0027 OSLO, innen 10. januar 2006.
De to beste foredragene honoreres med kr 2000,-

PÅMELDING
Se påmeldingsskjema neste side.

Påmeldingsfrist: 10. januar 2006
Avbestilling etter 10. januar refunderes ikke.
Avbestilling innen 10. januar refunderes mot et fradrag på NOK 500,-

Kun de 80 første er sikret plass!



Påmeldingsfrist 10. januar eller så lenge det er plass etter prinsippet først til mølla…

Dette påmeldingsskjema returneres i utfylt stand til:

DØVRE EVENT & MARKETING AS, PB 474 SENTRUM  •  4002 STAVANGER
TLF. 51 55 09 40 • FAX: 51 55 09 47 • MOBIL: 90 59 32 75

E-MAIL: hdoevre@online.no

Seminar avgift: Medlem Medlemsnr. NFF Ikke medlem       Beløp å betale 

1300,- 1900,-

Faktura tilsendes. Denne må betales før din påmelding blir registrert.

Dersom dere har valgt dobbelrom, vennligst fyll ut denne rubrikk:

Navn ledsager:

Ønsker å dele rom med:

Faktura for hotellopphold tilsendes.

Ankomst dato: Avreise dato:

HOTELLRESERVASJON   Pris pr. døgn, inkl. 3 måltider. Første måltid fredag lunsj, siste måltid søndag frokost.

Quality Hotell Fagernes Enkeltrom        Pris pr. døgn        Dobbeltrom       Pris pr. døgn

Kr 1150,-                                    Kr 950,-

Postnr: Sted: Telefon kontor: Mobiltlf:

Etternavn: Fornavn:

Arbeidssted: Adresse arbeidssted:

E-mail:

PÅMELDINGSSKJEMA
FFIs VINTERSEMINAR 10. - 12.02.2006

www.idrettsfysioterapi.no

Type rom: Ikke røyk                 Røyk

Jeg ønsker lunsj fredag kl 13.00 KR 250,-

Dagpakke fredag, ikke boende deltakere KR 350,-

Dagpakke lørdag, ikke boende deltakere KR 350,-

Dagpakke søndag, ikke boende deltakere KR 350,-

Jeg ønsker å delta på trening AKTIVITEKET fredag kl 19.00-20.00          Treningsavgift dekkes av FFI
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STILLING LEDIG

Til våre langrennslandslag trenger vi å forsterke vårt helseteam med en ny

LEGE
Legen vil være med i et legeteam og ha konkrete arbeids- og ansvarsoppgaver knyttet opp mot våre landslag.
Legen vil være en del av det totale støtteapparatet rundt landslagene og må til tider også fungere som en alt-mulig-person.
Legen vil være knyttet til NSF i en deltids rolle hvor omfanget følger samlings- og konkurranseprogrammet fra sesong til sesong.

Arbeidsoppgaver
– forebyggende helsearbeid ovenfor løpere
– være ansvarlig for antidopingarbeid ovenfor sine løpere
– utføre nødvendige helsetjenester
– være kontaktperson for en gruppe løpere
– være ansvarlig lege på WC og mesterskap
– være med i sesongplanleggingen

Kvalifikasjoner
– høyere medisinsk utdannelse, ønskelig med allsidig erfaring innen idrettsmedisin
– søkere må være godkjent idrettslege NIMF eller være villig til å skaffe seg denne godkjenningen
– kunne kommunisere positivt både eksternt og internt
– være en teamarbeider

Deltids engasjementet medfører en del reisevirksomhet. Tilsetting etter de vilkår som er satt opp mellom norsk
toppidrett og særforbund. Rapportering til Sportssjef langrenn. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved 
henvendelse til Sportssjef Bjørnar Håkensmoen 917 91 484 eller hovedlege Knut Gabrielsen 900 48 521.
Vennligst send inn en kortfattet søknad og CV til b.hakens@online.no
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Antidoping Norge har gleden av å invitere til et
spennende og nyttig seminar for leger, fysiotera-
peuter, trenere og annet støttepersonell
Oslo, 25. november 2005

Aktuelle temaer som de fleste av dere bruker i jobbene
deres, vil bli belyst av eksperter på området. Det vil bli 
gode muligheter for å stille konkrete spørsmål. Ikke gå 
glipp av denne sjansen til å få viktig kunnskap om et til 
dels komplisert tema.

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter 
som vil bli autorisert som Idrettslege, NIMF og som
Idrettsfysioterapeut, FFI.

Målgruppe:
Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin 
og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege NIMF.
Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 
11 poeng som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning 
og i spesialutdanningen.
Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som
Idrettsfysioterapeut FFI (vedtatt krav om gjennomført 
antidoping kurs for godkjennelse som idrettsfysioterapeut).
Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell 
som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker 
opplæring i antidoping arbeid.

Kursets målsetting
• å gi økt kunnskap om dopinglista, NIFs doping-

bestemmelser, fritak, kosthold og analysemetoder 
• å gi en innføring i medisinsk støttepersonells opp-

gaver i forbindelse med antidopingarbeidet 
• å gi deltakerne en grundig teoretisk og praktisk inn-

føring i dopingkontrollen slik at de kan bistå utøvere 
som ledsagere under kontrollen og peke på eventuelle
uoverensstemmelser i henhold til prosedyrene 

• å gi kunnskap om hvor man kan søke ytterligere 
informasjon i forbindelse med antidopingarbeidet

Kursramme:
Kurset er på 12 timer og gjennomføres som en 
kombinasjon av teori og praksis. Gjennomføring av 
praktisk dopingkontroll er en del av seminaret.

Kursansvarlig: Antidoping Norge.
Kurssted: Oslo,Toppidrettsenteret, Sognsveien 228,
Kursavgift: Kr. 1000,- 
Påmeldingsfrist: 18. november 2005. Begrenset antall.
Påmelding til: post@antidoping.no

Spørsmål om kurset kan rettes til Gunnvor Aase Hole,
Antidoping Norge, tlf. 21 02 92 04

Program

08.00 – 08.20 Anders Solheim: Informasjon om
Antidoping Norge og kursets målsetting

08.20 – 08.30 FFI (Bjørn Fossan) og NIMF (Roald Bahr)
informerer

08.30 – 09.30 Roald Bahr: Idrettsmedisinerens/ støtte-
apparatets rolle i antidopingarbeidet 

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.45 Per Wiik Johansen: Dopinglista 2006, regler
for OL, astma, allergi og injeksjoner

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Niels Kiær: NIFs dopingbestemmelser.

11.45 – 12.30 Niels Kiær: Utøverens rettssikkerhet 
– positiv prøve

12.30 – 13.30 Lunsj 

13.30 – 14.00 Anne Cappelen: Fritaksordninger og 
utøverinformasjon 

14.00 – 14.45 Kosthold, kosttilskudd og doping

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.45 Peter Hemmersbach: Nye og gamle 
utfordringer i dopinganalysen 

15.45 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00 Lindbjørg Stølan: Dopingkontrollen 
– presisering av ledsagerrollen 

17.00 – 18.20 Praktisk dopingkontroll – ledsagerrollen

18.20 – 18.30 Oppsummering

KURS
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NYHET: 2-dagers kurs i januar 2006
2-dager kurs med sosialt program på kvelden

FSAI realiserer en drøm, og arrangerer 2-dagers kongress med sosialt program på kvelden. På den måten kan vi fylle
dagene med sterkt faglig program, og bli bedre kjent med hverandre på kvelden. Kongressen arrangeres i Oslo, og dette
kommer til å bli gøy!

Kurset vil innlede med å gi deltakerne en oversikt over idrettsskader generelt. Fysioteraput Grethe Myklebust er en av
de mest betydningsfullt skikkelsene i norsk idrettsmedisin. De som har hørt henne forelese, vet hvorfor hun innehar
denne posisjonen. Hun har forelest for FSAI medlemmer tidligere, og tilbakemeldingene har vært formidable.

Andre temaer som belyses er:Hode- og nakkeskader, behandling og rehabilitering av akutt- og kroniske ryggskader, kvinne-
helse (graviditet, triaden, benhelse). Foreleserne velges på øverste hylle, og kanskje har vi også noen overaskelser på lur...
For sykepleiere i aktivitets- og idrettsmedisin er kun det beste godt nok!

Sjekk innom disse sidene for fortløpende oppdateringer.
Medlemmer av FSAI vil ha fortrinn til kongressen

For mer info se webside: www.idrettssykepleie.com/Kurs.html

KURS

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 
i Norsk Idrettsmedisinsk Forening 2005
Sted: SAS-hotellet Bryggen, Bergen 
Tid: Lørdag 5. november 2005 kl. 16.00-17.00

Saksliste:
1. Åpning ved leder Jon Olav Drogset
2. Valg av dirigent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett

ved Knut Fjeldsgaard
5. Fastsettelse av medlemskontingent ved Knut Fjeldsgaard 
6. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin ved

redaktør Odd-Egil Olsen
7. Årsberetning Forskningsfondet ved

leder Fredrik Bendiksen
8. Årsberetning lokalfora
9. Godkjenning av utkast til styrets prinsipp- og handlingsprogram.

10. Forslag til spesifisering av autorisasjonsreglene Idretts-
lege NIMF.

11. Valg
a) Leder
b) 3 styremedlemmer
c) 1 varamedlem
d) Redaktør og 1 medlem til redaksjonskomiteen for

Norsk Idrettsmedisin
e) Leder og et medlem til forskningsfondets styre
f) 1 medlem og et medlem til etisk råd
g) Leder til NIMFs kvalitetsutvalg
h) 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til NIMFs

autorisasjonskomite
12. Innkomne forslag

Jon Olav Drogset
Leder
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Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk 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. 4 01.11.05 15.12.05
Prisene er eks. MVA

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.

NOVEMBER
3 – 6: Idrettsmedisinsk høstkongress,

Bergen 2005
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2005.no

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

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

APRIL
7 – 8: Lexington, KY, USA

ACL Research Retreat, III.
ACL injuries:The gender bias
Info: lbolgla@uky.edu

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)
Info: www.acsm.org

JUNI
12 – 16: Beijing, Kina

FIMS World Congress of Sports Medicine
Info: ligp@263.net

29 – 2: Hershey, PA, USA
32nd Annual Meeting of the American
Orthopaedic Society for Sports Medicine
(AOSSM)
Info: www.aossm.org

NOVEMBER
2 – 5: Idrettsmedisinsk høstkongress,

Hamar 2006
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2006.no

9 – 12: Vierumäki, Lahti, Finland
8th Scandinavian Congress of Medicine
and Science in Sports
Info: www.scandinaviansportsmedicine.org

Velkommen til Idrettsmedisinsk

høstkongress

2006 på

Hamar

Mer informasjon legges ut på vår hjemmeside:

www.idrettsmedisinsk-kongress2006.no

HAMAR 2.-5.nov.06.-5.nov.06

Idrettsmedisinsk  
HØSTKONGRESS



B Returadresse:
Marianne Olsen
Postboks 79
1403 Langhus

-BLAD

Vi ønsker alle en skadefri høst!




