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rets idrettsmedisinske høstkongress i Bergen var faglig og sosialt en suksess, med om lag
450 deltagere – les mer under FFI/NIMF ledernes kommentarer på neste side. Vi
gratulerer prisvinnerne Aasne Fenne Hoksrud med Nycomedprisen og reise til ACSM
neste sommer, og Bjørn Fossan som ble tildelt den andre Nycomedprisen. Undertegnede hadde
også gleden av å motta NIMI-prisen 2005 for beste publikasjon i et internasjonalt tidsskrift siste
året og vinnerforedraget presenteres i dette nummer.
Videre i dette nummeret presenterer Kjersti Beck en undersøkelse på forekomsten av ”handball goalie’s elbow” blant kvinnelige målvakter i norsk eliteserie. Hun tar for seg målvaktenes
atferd i forhold til forebygging og hva som gjøres i forhold til behandling og rehabilitering. Niels
Gunnar Juel beskriver i sin artikkel de viktigste kliniske undersøkelsene ved kroniske skuldersmerter og angir kliniske kjennetegn ved noen av diagnosene basert på litteratur og klinisk erfaring. Anders Solheim skriver om dopingbruk og helsevesenet. Bruk av dopingmidler øker blant
ungdom, og det bør iverksettes strakstiltak for å forebygge og snu denne negative trenden.
Håndteringen av de helsemessige konsekvensene av dopingbruk vil kunne bli en ny utfordring
for helsevesenet. Det siste halvåret har to FFI medlemmer og ett NIMF medlem forsvart sine
doktorgrader, og det presenteres et sammendrag av disse. Nye kriterier for autorisasjon og spesialitet i idrettsfysioterapi redegjøres for, og det gis en presentasjon av styrene i FFI og NIMF.
Videre presenteres invitasjon og program til mange spennende kurs og kongresser innen idrettsog aktivitetsmedisin i 2006.
Etter fire spennende og utfordrende år som redaktør for Norsk Idrettsmedisin valgte jeg i høst
å ikke stille til gjenvalg. Jeg vil takke styrene i NIMF og FFI for et godt samarbeid gjennom disse
årene. Jeg vil også takke alle bidragsytere, annonsører og foreningenes sekretariat for bidrag og
støtte til utgivelse av tidsskriftet.Takk også til sponsorer og utstillere som bidrar på foreningenes
kongresser og kurs med støtte til det idrettsmedisinske arbeidet. Vi håper dere finner både tidsskriftet og arbeidet med idrettsmedisin og idrettsfysioterapi så viktig og interessant, at dere ønsker
å være med videre også neste år.
Ny redaktør av tidsskriftet fra neste nummer er Erik Iversen. Han har jobbet to år som fysioterapeut for World Cup herrer alpint, og er nå ansatt som manuellterapeut ved Olympiatoppen.
Når jeg nå går av ønskes Erik Iversen lykke til med å utvikle og føre tidsskriftet videre.
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Alle leserne ønskes en riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
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rrangementet, som gjør november
interessant, er over. Idrettsmedisinsk
Høstkongress ble avviklet i Bergen
første helgen i november. Arrangøren med
Knut Fjeldsgaard i spissen hadde lagt opp til
NORSK IDRETTSet spennende faglig program med vekt på
MEDISINSK FORENING
knekirurgi i en bolk og trening og fysisk aktivitet i den andre. Kongressen hadde ca. 450
deltagere og dette er vi godt fornøyd med.
Jon Olav Drogset
Deltager antallet på legesiden er derimot
leder NIMF
noe synkende. Av den grunn er det blant
annet fra neste år innført krav om deltagelse på minst tre Idrettsmedisinske Høstkongresser for å få autorisasjon som Idrettslege
NIMF. Dette håper vi vil kunne øke antallet leger på kommende kongresser. Det sosiale
programmet var også i år utmerket. Dette er en annen god grunn til å møte på
Høstkongressen på Hamar neste år. De frie foredragene holder en stadig høyere standard
og best i år var to foredrag om hopperkne av Hoksrud et al og Fossan et al. Odd-Egil
Olsen vant NIMI prisen for beste vitenskapelige publikasjon i foregående år. Odd-Egil går
i disse dager dessverre av som redaktør av tidsskriftet vårt. Han har vært hovedårsaken til
at NIM har blitt løftet opp på det nivået det er i dag. Vi synes det er synd at Odd-Egil går
av, men har samtidig forståelse for hans valg. Odd-Egil ble behørig takket for sin innsats
under banketten, men jeg ønsker å gjenta, for de som ikke var der, at NIMF er svært fornøyd med innsatsen hans som redaktør i NIM. Vi ønsker han lykke til videre. Første
januar 2005 ble også samarbeidet med Nycomed avsluttet. Inge Fjærvik og Marianne
Olsen ble på banketten takket for sin innsats i NIMF gjennom mange år. Vi jobber for tiden
hardt med å videreutvikle hjemmeside til NIMF. Denne finnes ved å gå inn via
Legeforeningens hjemmeside under spesialforeninger. Ønsker med dette alle våre medlemmer en God Jul og et Godt Nytt År! Neste år skal vi feire 40 års jubileum!
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ok en gang har jeg vært med på en
tvers gjennom vellykket høstkongress. Den faglige utviklingen i vårt
miljø ser bare ut til å fortsette, og imponeNFFs
rende arbeider ble presentert på rekke og
FAGGRUPPE FOR
rad. Høstkongressen er det stedet hvor vi
IDRETTSFYSIOTERAPI
kan skaffe oss god oversikt over fagets utvikling og få oppdatert våre kunnskaper på en
meget kostnadseffektiv måte.
Bjørn Fossan
En av de for meg mest spennende sesjoleder FFI
nene var kongressens aller siste, nemlig
paneldebatten om ”når nok er nok” i forhold til skadde utøvere. Susann Goksør Bjerkreim
og Astrid Lødemel holdt hvert sitt innledningsinnlegg, som ga de fleste av oss mye å tenke
på. Den etterfølgende debatten gjorde det helt klart at vi må sette dette temaet på plakaten i våre utdanninger. Vi ser stadige eksempler på hvor lett det er for helsepersoner å
bli fanget av klubbens/lagets prestasjonskultur og kanskje ikke tydelig evne å sette foten
ned for en praksis som gambler med utøverens helse. Vi blir jo ofte vurdert ut fra hvor
raskt vi greier å få utøveren konkurranseklar igjen. Kunnskap om skader og mulige langtidsvirkninger av disse er sentrale temaer, men samtidig bør vi også bevisstgjøre laghelseteamene på de mulige kryssende interessene de kan utsettes for. Helt avgjørende er det
å utarbeide en klar oppgave- og ansvarsfordeling, slik at vi slipper å komme opp i slike
krysspress-situasjoner. På den annen side er det jo i de aller fleste tilfellene utøveren selv
som bestemmer over sin egen kropp.Vår oppgave er å formidle hva de risikerer ved å ta
opp igjen aktiviteten sin for tidlig. De to eks-utøverne gav oss klar beskjed om hvor tydelige
vi må være for at budskapet skal ha en sjanse til å nå frem, og det kan vi alle lære noe av.
Så kom den til slutt i år også da, kritikken. Og egentlig måtte den jo komme. Etter å ha
fått presentert OL helse-teamene til Torino var det flere som uttrykte stor skuffelse over
at det ikke fantes én kvinne i teamet. Og skuffet er vi også.Vi som setter sammen helseteamet ønsker oss kvinnelige aktører. Men selv ikke vi kan gjøre noe når ingen kvinner
søker jobbene! Et absolutt krav er at leger og fysioterapeuter skal ha vært involvert i forbundene på samlinger og mesterskap før avreise til OL. I vinter-OL er det også vanlig at
forbundene får med seg ”sine egne” helsepersoner, hvis dette kan forvares ut fra basiskrav
til utdannelse, teamets krav til komplementære ferdigheter og at det kan skje innenfor den
totale rammen av helsepersoner. Det vi altså trenger er flere kvinnelige leger og fysioterapeuter som er villige til å involvere seg i særforbunds- og landslagsarbeid. Jeg mottar med
takk alle forslag til tiltak som kan bidra til å oppfylle dette ønsket. Da vil kvinnene nemlig
i neste omgang også bli tatt med i OL helseteamene, og velkommen skal de være!

N

Til slutt ønsker jeg dere alle en velsignet og ikke for rolig julehøytid!

Handball goalie’s elbow blant kvinnelige
håndballkeepere i norsk eliteserie
– Forekomst og behandling
AV KJERSTI BECK
PROGRAM FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING, AVDELING

FOR

HELSE-

OG

Sammendrag
Handball goalie’s elbow er en vanlig skade blant håndballkeepere. Skaden skyldes repetert traume på ekstendert arm, og
studier har rapportert om forekomster på rundt 40%.Tre fjerdedeler av alle målvakter har hatt skaden en eller annen gang i
løpet av karrieren. Det er grunn til å anta at forekomsten vil
være høyere for keepere på høyere nivå ettersom det spilles
flere kamper og trenes oftere. Skuddene er også hardere.
Denne studien undersøkte forekomsten av handball goalie’s
elbow blant kvinnelige håndballkeepere i den norske eliteserien,
samt stilte spørsmål om atferd i forhold til skadeforebygging og
rehabilitering. Forekomsten av skaden blant de spurte målvaktene var på 23%, men hele 88,5% hadde hatt skaden en eller
annen gang. Som skadeforebyggende tiltak var det vanlig å
benytte skinne, og spesifikk styrketrening. De fleste fortsatte
med styrkeøvelser som forebygging en tid, men mange sluttet
med øvelsene en stund etter at de har blitt skadefrie.

Introduksjon
At håndballkeepere har problemer med albueskader har vært
kjent i lang tid, men vi har hatt lite konkret kunnskap eller litteratur som forklarer denne problematikken.
Den hyppigst rapporterte skademekanismen er repetert
traume på ekstendert arm i det man redder et skudd. Derfor
kalles alle albueproblemer målvakter opplever ved håndballspill
for ”handball goalie’s elbow”, såfremt det ikke foreligger en
annen kjent årsak.
Utespillerne skyter i de fleste tilfeller et overarmsskudd
mellom 4-10 meter fra målet. For kvinner veier ballen mellom
325 og 400 gram. Hastigheten på ballen kan komme opp mot
90 km/t. Målvaktene forsøker nesten aldri å holde ballen, men
blokkerer den med en eller annen del av kroppen, oftest
armene og hendene. Over 80% av målvaktene som fikk skader
oppgir at armen var strak og holdt rett ut til siden da skaden
oppsto (1). Man antar at denne blokkeringen av skudd medfører en kombinasjon av hyperekstensjon, valgusstress og supinasjon av underarmen (2).
Målvaktene forteller om tilbakevendende perioder med
smerter og instabilitet som varer fra sekunder til måneder, men
som oppstår akutt. Symptomene er like for menn og kvinner,
men mer uttalt hos kvinner. Hovedsymptomet er smerte. I halvIDRETTSMEDISIN 4•2005
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parten av tilfellene sitter smertene på den mediale delen av
albuen, men kan også sitte i andre deler av albuen eller i hele
albuen. Andre symptomer man kan oppleve er svakhetsfølelse,
utstrålende smerter, nedsatt bevegelsesutslag, nummenhet,
hevelse, ”klikking”, låsninger, instabilitet og angst for at det skal
bli vondt neste gang man redder et skudd. Hos enkelte av målvaktene som plages med ”handball goalie’s elbow” gjør også
symptomene at det blir problematisk å kaste, skyte og ta i mot
ballen (1). Det er vanlig at plagene kommer og går gjennom den
aktive karrieren (1). De færreste har plager etter at de slutter
med håndball, men enkelte slutter tidligere enn de ville ha gjort
uten skaden. Prognosene er bedre for dem som tar skaden på
alvor og får skikkelig akuttbehandling første gang skaden oppstår (2), og for dem som er flinke til å følge opptreningsprogram
over lang tid, helst så lenge man spiller (3).
Styrketrening har vist seg effektivt i forhold til albueplager, og
slik trening inngår derfor naturlig i både rehabiliteringsfasen og
opptreningsfasen (2). Det ser også ut til at styrketreningsøvelser
kan ha en forebyggende effekt (3).
Ortose eller tape vil kunne redusere risikoen for ytterligere
skade hos 50% av dem som allerede er skadet (2). Det er vanlig å benytte skinner eller taping som passivt hindrer full ekstensjon av armen. Om dette benyttes hver trening og kamp, vil
armen bli delvis immobilisert, noe som kan føre til atrofi av bl.a.
muskler og ligament. Dette vil øke risikoen for reskade ytterligere når man fjerner denne støtten (2).
Den hittil mest omfattende studien av ”handball goalie’s
elbow” blant norske målvakter ble gjennomført av Tyrdal og
Bahr (1), og omfattet nesten 600 målvakter fra de fire øverste
divisjonene i Norge på både dame og herresiden, pluss de
beste juniorlagene. 75% av målvaktene oppga her å ha eller å
ha hatt albueproblemer, 41% hadde problemer på tidspunktet
de ble spurt, og ytterligere 34% hadde hatt problemer tidligere.
60% av målvaktene oppga at plagene var bilaterale. Det ble ikke
funnet noen forskjeller i hyppighet mellom de ulike nivåene
eller mellom kjønn.
Man kan anta at frekvensen av en slik skade vil være større jo
høyere nivået er, ettersom målvaktene blir utsatt for hardere
skudd. I tillegg spilles det flere kamper per sesong, og det trenes
mer. Tidligere studier har studert fenomenet som et målvaktsproblem og ikke skilt målvaktene i forhold til nivå.
3

ALBUESKADER
I denne studien ble omfanget av ”handball goalie’s elbow”
blant målvakter på høyt norsk nivå (eliteserienivå) undersøkt. I
tillegg ble målvaktenes atferd i forhold til forebygging og
behandling undersøkt.

Materiale og metode
Subjekter
Alle målvaktene fra den norske eliteserien for kvinner ble bedt
om å svare på et spørreskjema med spørsmål om ”Handball
Goalie’s Elbow”. Inklusjonskriteriene var at de skulle være i klubbens a-stall, og dermed i den faste treningsgruppa.
Klubbene fikk informasjon om undersøkelsen, og ble bedt om
å sende navn og adresser til alle målvaktene på deres eliteserielag. Målvaktene mottok så en forespørsel om deltagelse bestående av spørreskjema, informasjonsbrev og ferdig frankert svarkonvolutt. Målvaktene fikk en frist på ca en uke til å svare. De
som ikke hadde svart innen et par dager etter fristen mottok et
purrebrev.
I tillegg til spørsmål om forekomst, ble målvaktene spurt om
de gjorde treningsøvelser for å forebygge albueskader, og i tilfelle hva og hvor mye. De fikk også spørsmål om bruk av skinne
eller tape på albuen(e) under trening og/eller kamp. De som
svarte at de hadde albueproblemer på undersøkelsestidspunktet, ble bedt om å svare på hva de gjorde rett etter et nytt overslag, og hva de generelt gjorde for å redusere problemene.

Resultater
Av 31 aktuelle målvakter svarte 26 på spørreskjemaet. Det ble
levert svar fra en eller flere målvakter i alle de aktuelle klubbene. Målvaktene som svarte på spørreskjemaet var gjennomsnittlig 23,5 år gamle. De hadde 12,2 sesonger bak seg som
håndballmålvakt og 4,7 sesonger i toppserien. De trente i
gjennomsnitt 13,6 timer i uka og hadde på undersøkelsestidspunktet spilt 6,4 kamper i den pågående sesongen (tabell 1).
Seks målvakter (23%) var plaget med albuen(e) da de ble spurt.
Alle seks hadde problemer med venstre albue, mens tre også
hadde problemer med høyre. Sytten av de 20 som ikke hadde
problemer på undersøkelsestidspunktet oppga at de tidligere
hadde hatt albueproblemer som nå var gått over. Dette betyr
at 88,5% av målvaktene i den kvinnelige eliteserien i den aktuelle sesongen var eller hadde vært plaget, og at kun tre av målvaktene aldri hadde hatt albueproblemer. I tillegg til de seks med
problemer på undersøkelsestidspunktet, oppga fire målvakter at
de hadde hatt skaden tidligere i sesongen.Tre målvakter hadde
hatt problemer foregående sesong, mens ni hadde vært plaget

Tabell 1. Kartlegging av målvaktene. Gjennomsnitt, fra-til i parantes.

Alder
Sesonger i toppdivisjon
Sesonger som keeper
Kamper inneværende sesong
Keepere i a-stall
Treningstimer/uke
Teknikk/taktikk (t/uke)
Styrke (t/uke)
Utholdenhet (t/uke)
Annet (t/uke)
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Plager inneværendesesong

Ikke plager inneværende sesong

23 (18-30)
3,5 (1-14)
11,2 (5-16)
5,8 (2-8)
3 (2-4)
13,6 (8-24)
7,8 (4,5-12)
2,25 (0,5-4)
3,1 (1,5-6)
0,7 (0-2)

24 (18-35)
5,2 (2-15)
12,8 (8-17)
6,7 (2-8)
2,8 (2-4)
13,6 (7-19)
9 (4-13)
2 (1-4)
2,4 (1-3)
0,3 (0-2)

Figur 1. Forekomst av ”Handball goalie's elbow” blant kvinnelige håndballkeepere i norsk eliteserie.

2-5 sesonger tidligere. En målvakt hadde ikke hatt albueproblemer siste fem år.
To av målvaktene som hadde plager på undersøkelsestidspunktet oppga at skaden var et konstant problem i kamp og
trening. De andre fire opplevde at skaden av og til var et problem på kamp og trening. Fire av de seks opplevde plagene som
et problem også utenom håndballbanen. Ingen av målvaktene
hadde stått over kamp den aktuelle sesongen pga albueskader,
men en hadde stått over inntil fem treninger pga albuen(e).
Alle målvaktene oppga at de fikk smerter i albuen ved et
overslag, men også svakhetsfølelse, stivhet og nummenhet ble
oppgitt som symptomer. Varigheten på symptomene ble oppgitt som varierende, alt fra fem min og opp til flere uker eller
måneder. Fem av seks karakteriserte plagene som periodevise,
mens en opplevde konstante plager.
Ingen av målvaktene trodde de kom til å bli helt skadefrie så
lenge de var aktive. Fem av seks trodde ikke de kom til å merke
albueproblemene etter de hadde lagt opp, mens den sjette ikke
hadde noen mening om dette.
Forebygging
Femtifire prosent av målvaktene benyttet treningsøvelser for å
forebygge albueskader. Bare en av dem som hadde problemer
oppga at hun ikke benyttet slike øvelser. Av dem som ikke
hadde problemer gjorde 45% treningsøvelser. En av de tre som
aldri hadde hatt albueproblemer gjorde forebyggende øvelser.
Slår vi sammen de som har problemer nå og de som hadde
problemer tidligere i sesongen gjorde hele ni av ti forebyggende
treningsøvelser. Bare fem av de 16 som ikke hadde hatt albueproblemer den aktuelle sesongen gjorde slike øvelser.
Hyppigheten var varierende, fra en gang/mnd til nesten hver
dag, men mest vanlig var 1-2 ganger per uke.
Alle som benyttet skinne og/eller tape gjorde dette både
under kamp og trening. Dette gjaldt stort sett (seks av syv) målvaktene som hadde problemer. En målvakt brukte støtte på
begge armene selv om hun ikke hadde problemer, men hun
hadde til gjengjeld hatt problemer med begge albuene tidligere.
Rehabilitering
To av de seks med problemer på undersøkelsestidspunktet
hadde ikke fått diagnostisert problemene sine. En hadde fått
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Tabell 2. Hva tror målvaktene gjorde at albuene ble skadefrie (flere svar per målvakt er mulig).
Spesifikt opptreningsprogram
Støtte (skinne og/eller tape)
Gikk over av seg selv
Sto mindre i mål en periode
Sto ikke i mål en periode
Fysioterapeutbehandling
Annet

10 målvakter
10 målvakter
8 målvakter
4 målvakter
4 målvakter
2 målvakter
1 målvakt (teknikkbytte)

diagnosen ”handball goalie’s elbow”, to hadde
fått diagnostisert overslag/overstrekk i en albue,
mens den siste hadde overstrekk i begge albuer.
Alle svarte at de fortsatte å stå i mål etter at de
ble skadet. Fem av seks oppga at de etter et
overslag støttet opp, eventuelt iset ned, albuen
og spilte videre. En målvakt spilte videre uten å
ise ned/støtte opp albuen etter et overslag.
To av målvaktene oppga at de kun brukte støtte, tre brukte støtte og fulgte opptreningsprogram, mens den siste fulgte opptreningsprogram
og fikk behandling hos fysioterapeut.
Tjue av målvaktene som svarte på undersøkelsen hadde tidligere hatt skader i en eller begge
albuene. Nitten av disse var skadet for mindre
enn fem år siden. De fleste oppga flere årsaker til
at plagene forsvant, men fire oppga kun opptreningsprogram som årsak. Seks andre fulgte opptreningsprogram sammen med andre tiltak, som
oftest bruk av skinne eller tape. Åtte målvakter
mente at skaden delvis gikk over av seg selv men
at andre tiltak også spilte inn. Åtte målvakter sto
også mindre, eller ikke i det hele tatt, i mål en
periode etter skaden.To fikk behandling av fysioterapeut i tillegg til andre tiltak, mens en målvakt
la om målvaktsteknikken sin og var nøye med
oppvarming av armer/albuer.

Diskusjon
Hele 88,5% av målvaktene i kvinnenes eliteserie
hadde eller hadde hatt albueproblemer på
undersøkelsestidspunktet. Dette tallet er høyere
enn forekomsten på 75% hos Tyrdal og Bahr (1).
Mens Tyrdal og Bahrs studie inkluderte målvakter
i flere divisjoner, både junior og senior, kvinner og
menn, deltok kun eliteseriemålvakter i min studie.
Dette tyder på at disse er mer utsatt for albueskader. Det er også mulig at noe av forklaringen
ligger i at kun kvinnelige målvakter deltok i min
studie. Symptomene ved ”handball goalie’s
elbow” er de samme for kvinner og menn, men
atskillig mer uttalt hos kvinnene (1). Det er mulig
at like mange menn har denne skaden, men er
såpass lite plaget at de ikke oppgir å være skadet.
Førtien prosent av målvaktene hos Tyrdal og
Bahr (1) hadde albueproblemer på det tidspunktet de ble spurt. I min studie var dette tallet 23%.
Dette kan være tilfeldig, ettersom skaden er periodevis tilbakevendende, noe som understøttes
av at ytterligere fire målvakter hadde vært plaget

IDRETTSMEDISIN 4•2005

5

ALBUESKADER
tidligere i sesongen. Legger vi til disse blir prosentandelen 38,5.
En annen forklaring på denne forskjellen kan være at støtteapparatet rundt eliteseriemålvaktene er bedre enn rundt de fleste av dem som deltok i studien til Tyrdal og Bahr (1). De fleste
elitelagene har både lege og fysioterapeut i tilknytning til laget,
som umiddelbart kan hjelpe til med opptreningsprogram, støttetilpasning og råd i forhold til albueproblemene. Målvaktene på
lavere nivå har ikke den samme tilgangen til slik hjelp.
Femti prosent oppga at skaden representerte et stort problem, og ingen mente de kom til å bli helt skadefrie så lenge de
spiller håndball. For 66% av målvaktene med problemer på
undersøkelsestidspunktet var skaden av og til også plagsom
utenfor håndballbanen. Dette kan tolkes som at problemet er
relativt stort, men samtidig hadde ingen vært nødt til å stå over
en eller flere kamper den aktuelle sesongen pga skaden og kun
en av målvaktene hadde stått over inntil fem treninger. Også
målvaktene som hadde hatt plager tidligere opplevde at symptomene kom og gikk periodevis. Kun en av disse hadde ikke
vært skadet de siste fem årene. Målvaktene hadde gjennomsnittlig spilt 4,7 år i toppserien, noe som betyr at de aller fleste
av de 22 målvaktene hadde vært plaget med skaden mens de
spilte på toppnivå.
Hvem får skaden
Det har ikke tidligere blitt rapportert om forskjeller mellom
grupper (kjønn, alder, nivå) i forhold til hvem som får ”handball
goalie’s elbow”, men resultatene til Popovic og Lemaire (4)
antydet at målvakter med lengre erfaring er mer plaget med
konstant medial smerte. Min studie viste ingen signifikante forskjeller, men det var en tendens til at målvakter som ikke hadde
skader, eller hadde hatt skader tidligere samme sesong, i
gjennomsnitt var litt eldre, hadde vært målvakt i flere sesonger
både til sammen og på toppnivå og de har spilt flere kamper så
langt i sesongen. Antall sesonger i toppdivisjonen var en av variablene med størst forskjell, samtidig som de som ikke har vært
skadet denne sesongen trente mer håndball og mindre fysikk
enn de andre.

oppga å ha brukt støtte i rehabiliteringsperioden.To oppga å ha
fått behandling hos fysioterapeut.
Treningsmengden til håndballspillerne er høyere enn for noen
år siden, noe som blant annet medfører at spillerne er sterkere
og skuddene hardere. Dette gjør igjen at målvaktene trenger
sterkere albuer for å minske risikoen for ”handball goalie’s
elbow” (5).
At så godt som ingen hadde stått over trening eller kamp på
grunn av skaden kan være både positivt og negativt. At man kan
spille videre, kan være tegn på at skaden ikke er så alvorlig og
at plagene raskt går over av seg selv. Samtidig, når man vet at
denne skaden kan bli kronisk hvis den ikke får adekvat akuttbehandling (2), er det en sjanse å ta å ikke gi den skadede albuen
nødvendig hvile. Dette kan også være med på å forklare at skaden kommer og går. Man overser stort sett symptomene og
spiller videre med eller uten støtte, albuen svekkes og det skal
mindre til for å bli skadet igjen.

Konklusjon
”Handball goalie’s elbow” er et relativt stort problem i den
kvinnelige norske eliteserie. Åttiåtte og en halv prosent i studien hadde eller hadde hatt skaden i løpet av karrieren, og halvparten hadde hatt problemer med begge albuene.
Det er uklart hvem som får skaden, men det kan se ut som
om målvaktene med kortest erfaring, de som spiller minst og de
som trener minst med ball er mest plaget.
Etter at man har blitt skadet, er det vanlig å benytte skinne, og
de fleste trener spesifikk styrke i muskulatur rundt albuene, noe
som rapporteres å være effektivt. Det er vanlig å fortsette med
styrkeøvelser som forebygging en tid etter at man er skadefri og
har sluttet med støttebruk, men mange slutter med øvelsene
når det har gått en stund siden man sist var skadet. Det er nok
ikke mulig å forhindre at målvakter i framtida plages med ”handball goalie’s elbow”, men med forebyggende øvelser og adekvat
akuttbehandling kan man redusere risikoen for og konsekvensene av denne skaden.
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no

Hva gjøres i forhold til forebygging og rehabilitering
Nitti prosent av dem som hadde problemer på undersøkelsestidspunktet, eller hadde hatt albueproblemer tidligere den
aktuelle sesongen, gjennomførte forebyggende øvelser, i
hovedsak styrkeøvelser. De samme øvelsene anbefales både
som forebygging og rehabilitering (3), så vi kan anta at de 66%
som var skadet og oppga at de fulgte opptreningsprogram,
også anså dette som forebygging. For optimal effekt, anbefales
det å gjøre øvelsene gjennom hele den aktive målvaktskarrieren (3). Det var likevel bare 31% av de som ikke hadde hatt
albueskader den aktuelle sesongen som utførte forebyggende
øvelser. Dette kan også være noe av årsaken til at skaden ofte
kommer og går. Man er flink til å gjøre styrkeøvelser en periode etter at man har blitt skadefri og holder på denne måten
skaden i sjakk. Etter en periode uten problemer kan det virke
som mange slutter med øvelsene, og albuene blir igjen utsatt
for skade (3).
Alle målvaktene som var skadet på undersøkelsestidspunktet
benyttet albuestøtte i kamp. Kun en målvakt benyttet albuestøtte som forebygging, og hun hadde vært skadet tidligere i
sesongen. Ti av målvaktene som tidligere hadde vært skadet
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Skulderundersøkelse
AV NIELS GUNNAR JUEL
FYSIKALSK MEDISINSK POLIKLINIKK, ULLEVÅL

UNIVERSITETSSYKEHUS

Denne artikkelen tar sikte på å beskrive de viktigste kliniske undersøkelsene ved kroniske skuldersmerter og angi noen kliniske kjennetegn ved noen diagnoser. Artikkelen er dels basert på litteratur, dels på klinisk erfaring.
Skulderdiagnostikk har gjennomgått stor
utvikling de siste ti årene. Det har skjedd
store endringer i vår kunnskapsplattform
og det har kommet nye diagnostiske og
behandlingsmessige muligheter. Dette
fanges best opp gjennom deltagelse i
kongresser og lesing av skulderspesifikk
litteratur. Dette er ikke mulig for de fleste av oss. Den kliniske praksis endres som
regel noe senere da ny kunnskap ofte
siger langsomt ut til oss gjennom kurs, klinisk samarbeid, tilbakemeldinger fra spesialisthelsetjeneste, nyheter etc.
Endringene som har skjedd har på
mange måter gjort det lettere å håndtere
skulderproblemer da plager vi kanskje
hadde vanskelig for å forstå tidligere nå
kan avdekkes langt sikrere ved en god klinisk undersøkelse. Jeg tenker særlig på
patoanatomiske diagnoser som totalruptur i rotator cuffen, frozen shoulder og
framre labrumskader.
Den radiologiske utviklingen (MR) kan
dels hjelpe oss, men resultatene er ofte
forvirrende da normale aldersforandringer som sees hos skulderfriske ofte
tillegges patologisk betydning av radiolog
eller kliniker. Imidlertid kan MR og ultralyd
gi god diagnostisk støtte i en del tilfeller og
også avdekke sjeldne diagnoser. Jeg tenker
da på SLAP (superior labrum anterior
posterior ) -lesjoner og tilstander som bl.a.
arthrose, os acromiale, paralabrale cyster,
arthritt, tumor og infeksjoner.
Noen ganger er skulderplagene vanskeligere å forklare kun på patoanatomisk grunnlag og det gjelder særlig de
kroniske subacromiale smertetilstandene
som går under mange navn (impingement, rotator cuff tendinopati, supraspinatustendinopati, kronisk subacromial
bursitt, partiell rotator cuff ruptur) og
som ofte gir feilfunksjon i skulderbuen
(dyskinesi, dysfunksjon). Slike feilfunksjoner ledsages ofte av eller er forårsaket av
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skulderbuemyalgier. Behandling og korrigering av feilfunksjonen vil i mange tilfeller også fjerne symptomene. Funksjonsdiagnostikk og funksjonsforbedrende
behandling er derfor viktig hos mange
skulderpasienter.

Alder og diagnostisk sannsynlighet
De ulike diagnosene er knyttet til ulike
aldre selv om det selvsagt er overlapping.
Dette er viktig i diagnostikken. Degenerasjon i vevene begynner nokså tidlig
og påvirker aldersinndelingen nedenfor.

Diagnostiske kriterier
Smerte er hovedsymptomet for alle diagnosene og smertemønstret overlapper til
dels. Det kan være ulikt tilfang av myalgier
hos ulike pasienter som vanskeliggjør diagnostikken. Den diagnostiske sikkerheten
øker ved flere positive tester og reduseres
ved flere negative tester. Sammen med
anamnestiske opplysninger får man da de
kliniske diagnostiske kriteriene ved de ulike
lidelsene. Nedenfor er det en diagnostisk
veiledning for diagnostikk. Instabilitetene
har ulike grader av instabilitetsfølelse som
viktig symptom (fra recidiverende luksasjoner til mer uklare subluxasjoner som oppleves som plutselig og skarp smerte).

Barn og unge. Skader (brudd, luksasjon,
labrum) og hypermobilitet (økt laksitet i
kapsel/ligamenter).
Unge voksne (postpub-35 år). Skader
(brudd, luksasjon, labrum), funksjonell
aktivitetsavhengig instabilitet; ”Idrettsskulder” eller skapuladyskinesi.
Middelaldrende (35-60 år). Tendinopati/
impingement (ofte med skapuladyskinesi), AC-ledd arthrose, frozen shoulder,
SLAP-lesjon, del av kroniske utbredte
smerter.
Gamle (>60 år). Degenerative tilstander
(totalruptur rotator cuff, arthrose),
systemsykdommer (diabetes, revmatisk
sykdom).

Diagnose

Symptomer

Pos.Test

Radiologi

Rotator cuff
totalruptur

Traume +/-, smerte
inne i skulder, krafttap

Krafttap, impingementtest

UL/MR

Adhesiv capsulit –
Frozen shoulder

Atraumatisk eller
postoperativt. Konstant
smerte inne i skulder,
initiale nattsmerter, stivhet

Red PROM

-

Framre instabilitet

Traume +/-, smerte inne
i skulder, instabilitetsfølelse

Apprehension/-relocation
test

MR arthrografi

Multidireksjonell
instabilitet

Smerte inne i skulder og
særlig periartikulært

Sulcustegn, PROM utad>90,
økt translasjon

-

SLAP - lesjon

Smerte inne i skulder, ulikt
mønster ved aktivitet

O´Brian test

MR arthrografi

Rotator cuff
tendinopati

Aktivitetsrelatert smerte i
skulder og prox. i overarm

Impingementtest, Isometrisk
abduksjon

Pos. subacromial
blokkade, (MR)

Acromioclavicularleddsarthrose

Smerte oppå skulderen

Adduksjonstest, direkte trykk

Rtg, MR

Skulderbuemyalgier

Diffuse smerter rundt
skulderen

Neg. spesialtester,
funn fra muskulatur

-
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Kliniske undersøkelser
Her gjennomgås noen av testene som vist nyttige i klinisk diagnostikk.
Test

Utførelse

Hoveddiagnose for testen

Inneklemmingstest. (Hawkins eller Gerber test)

Passiv test. Undersøker flekterer skulderen
til 90 grader og innadroterer max. Smerte?

Subacromial smerte (impingement).

Ekstern impingement

Passiv test. Undersøker abduserer skulderen
til 90 grader og roterer max utover. Smerte?

Subacromial smerte.

PROM (abduksjon, utad- og innadrotasjon)

Passiv test. Fra 0-stilling abduseres/utadroteres
max. Innadrot i 60 gr fleksjon. Innskrenket?
Smerte i ytterstilling?

Frozen shoulder. Arthrose.

Isometrisk krafttest (abduksjon)

Innstill armen i scapulas plan, 90 gr abd, full
pronasjon). Undersøker legger press nedover.
Pas holder igjen. Kraftsvikt? Smerte?

Cuff ruptur ved kraftsvikt.
Subacromial smerte ved smerte.

Isometrisk krafttest (utadrotasjon)

Skulder i 0-stilling, 90 gr fleksjon i albue. Undersøker holder på utside underarm og presser
innover. Pas holder igjen. Kraftsvikt? Smerte?

Cuff ruptur (infraspin/teres min)
ved kraftsvikt.
Myalgi ved smerte.

Isometrisk krafttest (innadrotasjon, ”Lift-off ”)

Belly-press: pasienten presser hånden inn mot
magen og undersøker tar tak om pas. håndledd
og trekker motsatt. Kraftsvikt? Smerte?

Cuff ruptur (subscap) ved kraftsvikt.
Myalgi ved smerte.

8

IDRETTSMEDISIN 4•2005

SKULDERUNDERSØKELSE

Test

Utførelse

Hoveddiagnose for testen

Adduksjonstest (”Cross body”)

Passiv test. Undersøker fører pas albue mot
motsatt skulder og komprimerer.
Smerte på toppen av skulder?

AC-leddsarthrose. Bør suppl. med
direkte trykk over leddet.

Apprehension test

Passiv test. Ryggliggende pas. med scapula på
benkekant. Armen føres ut i 90 gr abd og max
utadrot. Undersøker trykker caput humeri forover.
Apprehension? Smerte?

Framre instabilitet (labrum). Suppl. med
Relocation test og release test.

Relocation test

Passiv test. Fra sluttstilling i Apprehension test.
Undersøker trykker caput humeri bakover (på
plass i cavitas igjen). Bortfall av apprehension/smerte?

Framre instabilitet (labrum).

Release test

Passiv test. Fra sluttstilling i Relocation test.
Undersøker slipper raskt trykket på caput humeri.
Apprehension?

Framre instabilitet (labrum).

Sulcus tegn

Passiv test. Stående/sittende pas. Undersøker
trekker armen nedover. ”Glippe” på 1-2 cm mellom
caput humeri og acromion lateralt?

Multidireksjonell instabilitet.
Bør suppleres med PROM
utadrot > 90 grader.

O´Brian test

Aktiv test. Stående pas. Armen stilles inn i 10 gr
adduksjon og 90 gr fleksjon. Undersøker legger trykk
nedover, pas holder igjen. Del 1. Håndflate opp. Del 2.
Håndflate ned. Smerte? Smerteøkn i del 2?
Kraftsvikt i del 2?

Subacromial smerte (smerte).
SLAP-lesjon (kraftsvikt og/eller
mer smerte i del 2).
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Dyskinesi

Full aktiv abduksjon av begge armer fra 0-stilling og
ned.Tidlig aktivering av trapezius øvre buk (høytstående scapula)? Scapulas nedre hjørne ”slipper”
thoraxveggen? Medial vinging av scapula (særlig ned)

Muskulære tester

Lengdetest, isometrisk krafttest, palpasjon

Dysfunksjonelt bevegelsesmønster
(dyskinesi). Skulderbuemyalgier.

Nyere tester
Crank test

Passiv test. Liggende/sittende pas. Undersøker
abduserer armen til 160 gr og legger aksialt trykk
via albue gjennom humerus. Rotere fra max
utadrot til max innadrot. Smerte?

SLAP-lesjon.

Biceps load test 1

Aktiv test. Sittende pas. Armen stilles inn i 90 gr
abduksjon, 90 gr utadrotasjon og max supinasjon.
Pas utfører pronasjon mot motstand. Smerte?

SLAP-lesjon.

Biceps load test 2

Aktiv test. Sittende/liggende pas. Armen stilles
inn i 90 gr abduksjon, 90 gr utadrotasjon og
max pronasjon. Pas utfører albuefleksjon mot
motstand. Smerte?

SLAP-lesjon.

“Bear hug” test

Aktiv test. Sittende pas legger hånd på motsatt
skulder med hevet albue og trykker hånden ned.
Smerte?

Subscapularisaffeksjon.

Det er mange ulike tester på instabilitet
og resultatene mtp sensitivitet og spesifisitet etc. varierer mellom undersøkere.
Når det gjelder framre instabilitet ser det
ut til å være stor grad av enighet, men når
det gjelder SLAP-lesjoner er det fortsatt
uklart hvilke tester som har best prediktiv verdi. O´Brian test er foretrukket av
mange, men skiller ofte dårlig mellom
subacromiale smerter og SLAP-lesjon.
Erfaringsmessig er den diagnostiske sikkerheten større ved positivt funn ved
flere tester. De nye biceps load-/SLAPtestene er ikke etterprøvd av flere forfattere, men påvirker sene/labrumkomplekset dynamisk og nokså direkte gjennom
biceps og er interessante.
10

Supplerende undersøkelser
I de store diagnosegruppene av kroniske
plager (myalgier, subacromiale smerter og
frozen shoulder) gir supplerende undersøkelser i utgangspunktet lite tilleggsinformasjon i forhold til en god klinisk undersøkelse. Rtg. viser ikke disse diagnosene.
MR viser som regel forandringer man
svært ofte ser hos skulderfriske pasienter
allerede fra 30-års alder og cufftendinopati, ACleddsarthrose samt bursale
endringer øker lineært med alder. Når det
gjelder totalruptur i rotator cuff kan en
sikker diagnose stilles ved klinisk undersøkelse i de fleste tilfeller, men her er både
MR og UL sensitive us og forekomsten av
totalrupturer i cuffen hos skulderfriske er

vesentlig lavere før 70-års alder. Det kan
derfor være gode tilleggsundersøkelser å
gjøre. Når labrumskader mistenkes kan
de fleste framre skader avdekkes klinisk,
men SLAP-lesjonene er fortsatt vanskelige klinisk. MR arthrografi er det beste valget her, men selv da er falsk positive og
negative us. beskrevet når sammenlignet
med operasjon. Resultatene er vesentlig
dårligere ved vanlig MR.
Ved klinisk usikre tilstander med mye
plager bør rtg og MR taes med tanke på
blant annet arthrose, tumor og infeksjon.
Pasienten bør henvises til spesialist ved
uklare tilstander for sikrere diagnostikk.
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no
IDRETTSMEDISIN 4•2005

SKULDERKLINIKKEN
Bislett legesenter 23 19 60 80 – www.persunde.no

De senere år har avdekket et bredt spektrum av skulderpatologier og
det kan være vanskelig å skille mellom diverse vanlig forekommende
naturlige varianter og viktige eller uviktige avvik.
Dette gir oss mange dilemmaer og utfordringer. Noen ganger kan
det være vanskelig å se sammenheng mellom klinikk og tolkningen
av billedfunn.
I mange land er ultralyd etablert som en rask og kostnadseffektiv
første videreundersøkelse etter klinikken. I de fleste tilfeller gir dette
tilstrekkelig informasjon for videre rådgivninger. På noen områder er
ultralyd den beste billedmetoden.
DR. PER SUNDE har lengst erfaring i Norge innen diagnostisk skulderultralyd og kan tilby
1) ONE-STEP dynamisk bilat. klinisk-sonografisk skulderundersøkelse.
2) ULTRALYDGUIDEDE PROSEDYRER i form av forskjellige slags injeksjoner og aspirasjoner.
• Hyppigst gjelder dette for Bursaer. Det er essensielt at steroidinjeksjoner ikke settes i feks delrupturerte sener.
• Aspirasjon av kalk (kalk kan være vanskelig å se på vanlig MR, sees ofte enklere ved rtg.bilder)
fra de forskjellige cuffsenene, såkalt lavage kan gi godt resultat. Noen ganger gjøres bare
needling. Og noen ganger forsøkes ECSW (sjokkbølgebeh.).
• Noen av disse prosedyrene kan med fordel forsøkes før man beslutter å foreta acromionreseksjon.
NOEN PROBLEMOMRÅDER
1) DD Impingement/Frozen shoulder. Den mest nyttige undersøkelsen i tidlige impingementstadier
er en kombinert klinisk og dynamisk sonografisk u.s.
2) Ad Cuffruptur: Ultralyd og MR er omtrent likeverdige til avdekking. Spm. blir om det er ruptur,
hva slags, og om senesutur er aktuelt.
3) Intraartikulær patologi av betydning?? Små hyperlaxiteter? Instabiliteter? SLAP mvid.?
4) Det er for tiden mye oppmerksomhet rundt høye anteriøre skulderproblemer, såkalte slyngepulleyskader, hvor mange komplekse strukturer kan være involvert, og hvor bla. den lange
bicepssenen kan være ustabil.
Hvis indikasjon vil pasienten henvises for MR, evt. MRartrografi
særlig hos yngre dersom man mistenker vesentlige intraartikulære avvik.
Noen ggr. henvises pasienten til ortoped direkte.
Det er viktig å presisere at de fleste pasienter når tilstrekkelig
gode resultater ved konservativ rehabilitering.

Nycomedprisene 2005
Medisinerstudent Aasne Fenne Hoksrud fra Senter for idrettsskadeforskning ved
Norges idrettshøgskole ble blant seks andre sterke kandidater tildelt den store
Nycomedprisen 2005 under årets Idrettsmedisinske Høstkongress i Bergen for sitt
banebrytende studie “Sklerosering av neovaskularisering hos pasienter med patellar tendinopati (hopperkne) - en randomisert kontrollert studie”.

Aasne Fenne Hoksrud og medarbeiderne Lars Öhberg, Håkan
Alfredson og Roald Bahr fant at injeksjoner av skleroseringsmiddelet polidokanol på en gruppe norske idrettsutøvere på
elitenivå med diagnosen hopperkne, og med neovaskularisering
innen et område som var i overensstemmelse med smertelokalisasjonen, ga en signifikant forbedring i smerte- og funksjonsscore i løpet av intervensjonsperioden. Denne forbedringen var
også signifikant høyere sammenliknet med placebogruppen.
Etter at placebogruppen mottok skleroserende substans hadde
også denne gruppen en signifikant forbedring. 12 måneder etter
første injeksjon var begge gruppene signifikant forbedret
sammenliknet med før behandlingsstart. Resultatene tyder på at
sklerosering av neovaskularisering med polidokanol er en effektiv behandling for eliteutøvere med patellar tendinopati.
Ettersom det så langt ikke eksisterer konservative behandlingsmetoder med dokumentert effekt og effekten av operativ
behandling fremdeles er usikker, så er disse resultatene svært
positive for mange idrettsutøvere, 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.
I tillegg til premien på 15 000 skal prisvinneren presentere
foredraget som “The Nycomed Pharma Norwegian Sports
Medicine Award” på ACSM i Denver neste år.
Den andre Nycomedprisen ble vunnet av Roald Bahr og
medarbeiderne Bjørn Fossan, Sverre Løken og Lars
Engebretsen fra Senter for idrettsskadeforskning og
Toppidrettssenteret. Prisvinnerforedraget ble holdt av fysioterapeut Bjørn Fossan, som har vært ansvarlig for oppfølgingen av
pasientene. Deres studie “Kirurgisk behandling versus eksentrisk
trening hos pasienter med patellar tendinopati (hopperkne) en randomisert kontrollert studie” viste at kirurgisk behandling
ikke gir bedre effekt enn eksentrisk trening ved patellar tendinopati. 35 pasienter med patellar tendinopati stadium 3B ble
inkludert og randomisert til kirurgisk behandling eller eksentrisk
trening. Eksentrisk trening ble foreskrevet ad modum Alfredson
med 3x15 repetisjoner to ganger daglig på 25 grader skråbrett
i minst 12 uker. Åpen kirurgi med eksisjon av makroskopisk
patologisk vev i full tykkelse ble benyttet. Etter 12 måneder var
5 pasienter i operasjonsgruppen friske, 12 bedre men med fortsatt redusert funksjon, 2 som før behandlingsstart og 1 verre.
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Aasne Fenne Hoksrud mottok den store Nycomedprisen 2005. Foto: Katrine M. Owe.

I gruppen som trente eksentrisk var 7 friske, 9 bedre, 4 som før
og ingen verre. Eksentrisk trening bør derfor forsøkes før operativ behandling med åpen teknikk.
Vi gratulerer og ønsker lykke til!
IDRETTSMEDISIN 4•2005

NIMI-prisen 2005
Fysioterapeut Odd-Egil Olsen fra Senter for idrettsskadeforskning ved
Norges idrettshøgskole ble tildelt NIMI-prisen 2005 under årets Idrettsmedisinske Høstkongress i Bergen for beste publikasjon i et internasjonalt
tidsskrift i perioden 1. september 2004 til 1. september 2005.

NIMI-prisen 2005 ble delt ut til OddEgil Olsen og medarbeiderne Grethe
Myklebust, Lars Engebretsen, Ingar
Holme og Roald Bahr for artikkelen
Exercises to prevent lower limb injuries
in youth sports: cluster randomised
controlled trial publisert i BMJ 2005;
330: 449-452. Studien, som er publisert
i den prestisjefulle British Medical
Journal, viste at et strukturert oppvarmingsprogram kan halvere antall kneog ankelskader hos idrettsaktiv ungdom.
I denne randomiserte kontrollerte
studien ble 120 håndballklubber fulgt
gjennom sesongen 2002-2003, og til
sammen deltok 1837 spillere i alderen
15-17 år. Spillerne i intervensjonsgruppen (61 klubber, 958 spillere) ble bedt
om å ta i bruk et strukturert oppvarmingsprogram, utviklet av Senter for
idrettskadeforskning og Norges håndballforbund. De andre deltagerne (59
klubber, 879 spillere) trente vanlig
håndballtrening.
Resultatene viser at akutte kne- eller
ankelskader ble halvert blant spillerne i
intervensjonsgruppen, og at alvorlige
skader kan reduseres ytterligere
gjennom et strukturert oppvarmingsprogram med vekt på teknikk, styrke og
balanse. Artikkelen konkluderer med at
forebyggende trening bør inkluderes
som en naturlig del av trening hos
yngre utøvere. Det er også grunn til å
anta at oppvarmingsprogrammet kan
overføres og brukes i andre idretter
som fotball, basketball, innebandy og
volleyball.

IDRETTSMEDISIN 4•2005

Odd-Egil Olsen mottok NIMI-prisen 2005. Foto: Katrine M. Owe.
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Øvelser for å forebygge skader i underekstremitetene i ungdomsidretter
En cluster randomisert kontrollert studie
AV ODD-EGIL OLSEN
SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES

IDRETTSHØGSKOLE

Studien er utført av fysioterapeut dr. scient Odd-Egil Olsen, dr. scient Grethe Myklebust, professor Lars Engebretsen, professor Ingar Holme og professor Roald Bahr fra Senter
for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.
Originalartikkelen er publisert i British Medical Journal 2005; 330: 449-452.

Sammendrag

Innledning

Formål: Undersøke effekten av et strukturert oppvarmingsprogram utviklet for å redusere forekomsten av kneog ankelskader blant yngre idrettsutøvere.
Design: Cluster randomisert kontrollert studie med
klubber som enhet for randomiseringen.
Setting: 120 håndballklubber fra Østlandet og MidtNorge (61 klubber i intervensjonsgruppen, 59 i kontrollgruppen) ble fulgt gjennom en seriesesong (åtte måneder).
Deltagere: 1837 spillere i alderen 15-17 år; 958 spillere
(808 jenter og 150 gutter) i intervensjonsgruppen; 879
spillere (778 jenter og 101 gutter) i kontrollgruppen.
Intervensjon: Et strukturert oppvarmingsprogram for å
forbedre løps, finte og landings teknikk så vel som nevromuskulær kontroll, balanse og styrke.
Hovedeffektmål: Antall spillere med akutte kne- eller
ankelskader.
Resultater: Gjennom sesongen ble det registrert 129
akutte kne- og ankelskader, hvorav 81 skader i kontrollgruppen (0,9±0,1 skader per 1000 spillertimer; 0,3±0,1
i trening vs. 5,3±0,7 i kamp) og 48 skader i intervensjonsgruppen (0,5±0,1 skader per 1000 spillertimer;
0,2±0,1 i trening vs. 2,5±0,5 i kamp). Færre skadde spillere var i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen
(46 [4,6%] vs. 76 [8,6%]; relativ risiko intervensjonsgruppen vs. kontrollgruppen 0,53, 95% konfidensintervall
0,35 til 0,81).
Konklusjon: Et strukturert oppvarmingsprogram kan
forebygge kne- og ankelskader hos yngre idrettsutøvere.
Forebyggende trening bør derfor inkluderes som en
naturlig del av treningsprogrammet til ungdom i idretter
med retningsforandringer og landinger.

Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot sykdommer generelt,
og spesielt mot hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, overvekt, fedme og flere av de vanligste kreftformene (1,2). Deltagelse i idrett øker imidlertid også risikoen for skader, både på
elite og mosjonsnivå.
Studier fra Skandinavia har vist at idrettsskader utgjør 10-19%
av alle akutte skader som registreres ved legevakt og sykehus,
og at de mest vanlige er kne- og ankelskader (3). Høyest forekomst av alvorlige kneskader, som fremre korsbåndskader,
finner man blant ungdom som deltar i idretter med retningsforandringer, finter og landinger, som fotball, basketball og håndball. I disse idrettene har kvinner 3-5 ganger høyere risiko for å
pådra seg slike skader sammenlignet med menn (4-6).
Fremre korsbåndskader medfører operasjon hos om lag
halvparten av de skadde, alltid lang rehabiliteringsperiode og
drastisk økning i risikoen for konsekvenser på lengre sikt (7).
Selv om behandlingsmetodene gir betydelig bedre resultater i
dag enn for noen år tilbake, så finnes det ingen dokumentasjon
som viser at operasjon av fremre korsbåndsruptur eller isolert
bruskskade forebygger tidlig artroseutvikling (7). Det er derfor
nødvendig å utvikle effektive metoder for å forebygge idrettsskader.
Noen undersøkelser tyder på at kne- og ankelskader hos
voksne (8-10) og ungdom (11-14) kan forebygges, men disse
undersøkelsene er små (få deltagere/skader) og hovedsaklig
ikke-randomiserte, og har uttalige metodiske svakheter.
Hensikten med denne randomisert kontrollert studie var
derfor å undersøke effekten av et strukturert oppvarmingsprogram utviklet for å forebygge kne- og ankelskader blant yngre
idrettsutøvere. For å redusere overlapping av øvelsene i klubbene ble det brukt et cluster design.
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Metode
Alle 145 klubbene organisert av Norges Håndballforbund i 1617 årsklassene fra kretsene på Østlandet og i Midt-Norge ble
invitert til å delta i undersøkelsen gjennom en åttemåneders
seriesesong (september 2002 til april 2003). Ett hundrede og
tjuetre av disse klubbene valgte å delta i undersøkelsen, og disse
ble blokk randomisert til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. For å redusere mulige forskjeller ble klubbene matchet på region, nivå, kjønn og antall spillere.
Klubbene som ble trukket til intervensjonsgruppen fikk tilbud
om et program med oppvarmingsøvelser. Klubbene i kontrollgruppen ble bedt om å trene som normalt gjennom sesongen,
og de ville få tilbud om intervensjonsprogrammet neste sesong.
Intervensjon
Oppvarmingsprogrammet var utviklet av helsepersonell fra
Senter for idrettsskadeforskning og håndballtrenere fra Norges
Håndballforbund. Programmet hadde blitt utprøvd i fire klubber
gjennom forrige sesong. Programmet inneholdt fire ulike typer
øvelser, hver med økende vanskelighetsgrad.
Ved sesongstart (september) fikk klubbene i intervensjonsgruppen et besøk av en instruktør fra håndballforbundet, med
et oppfølgingsbesøk halvveis i sesongen (januar). Instruktørene
hadde fått informasjon og blitt instruert i programmet gjennom
et to timers seminar. Klubbene fikk utdelt et hefte med
øvelsene, fem balansebrett og fem balansematter. Trenerne ble
spurt om å bruke programmet ved begynnelsen av hver trening
Boks 1: Oppvarmingsprogram med øvelser for å
forebygge skader
Oppvarming
(30 sekunder og en repetisjon på hver)
Løp framover
Løp bakover m/sidelengs forskyvning
Løp m/knæløft og hælspark
Sidelengs løp m/kryss
Sidelengs løp med løftede armer (parade)
Løp m/stem
Løp m/rotasjoner
Stigningsløp
Teknikk
(En øvelse på hver trening; 4 minutter og 5x30 sekunder på hver)
Finte
Landing
Balanse
(På balansebrett eller matte, en øvelse på hver trening;
4 minutter og 2x90 sekunder på hver)
Pasninger (stående på to bein)
Knebøyninger (to bein/ett bein)
Pasninger (ett bein)
Ballstuss med øynene lukket (ett bein)
To- og ettbeins ”kamp”
Styrke og spenst
(2 minutter og 3x10 repetisjoner på hver)
Quadriceps øvelse (forside lår)
Knebøyninger til 80º knefleksjon
Lange stabiliserende hopp (Sprunglauf )
Hopp fremover m/ball mellom beina
Hopp opp i luften—tobeinslanding
Nordic hamstrings øvelse
16

til de hadde gjennomført 15 treninger, og deretter en gang per
uke gjennom resten av sesongen.
Hovedfokus i øvelsene var å bevisstgjøre og forbedre spillernes kne- og ankelkontroll i stående, løping, finter, hopp og landinger. Programmet besto av øvelser med ball, inkludert bruk av
balansebrett og matter, for oppvarming, teknikk, balanse og styrke
(boks 1, figur 1 og figur 2).
Spillerne ble bedt om å være fokusert og bevisst på kvaliteten i deres bevegelser, med fokus på stabilisering av kroppen og
hofte- og kneposisjon i forhold til foten (”kne over tå”). De ble
også bedt om å observere og gi hverandre feedback gjennom
treningen. De ble instruert til å bruke 4-5 minutter på hver
øvelsesgruppe med en totaltid på 15-20 minutter.
Effektmål
Hovedeffektmålet ble definert som en akutt kne- eller ankelskade. Det sekundære effektmålet ble definert som en skade i
underekstremiteten. Sekundære analyser av alle skader (akutte
og belastningsskader) og skader i overekstremitetene ble også
inkludert. Alle skader som skjedde etter at en intervensjonsklubb hadde gjennomført sin første økt med den forebyggende
treningen (og fra samme dato i kontrollklubbene randomisert i
den samme blokken) ble inkludert, for å sammenligne antall
skadde spillere og skadeinsidensen mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen.
Ti fysioterapeuter, som var blindet for hvilken gruppe klubbene
tilhørte, registrerte skader i begge gruppene, ved bruk av definisjoner (boks 2) og et standardisert skadeskjema (15).
Fysioterapeutene var i kontakt med trenerne hver måned for
å registrere skadde spillere og eksponeringsdata. De intervjuet
skadde spillere i de fleste tilfeller innen fire uker (range: en dag
til fire måneder). De hadde ansvaret for omtrent samme antall
klubber fra hver av gruppene (11 til 13 klubber hver).
Skade- og eksponeringsdata ble innrapportert av fysioterapeutene gjennom en internettbasert database, hvor alle dataene ble anonymisert. Ved sesongslutt ble de innsamlede dataene bekreftet, eller om nødvendig korrigert, av trenerne.
Trenerne i intervensjonsklubbene registrerte compliance på
et eget skjema, som antall treningsøkter med det forebyggende
programmet, varighet av hver økt i minutter og gjennomsnittlig
oppmøte av spillere (i prosent). Ved sesongslutt ble det også
innhentet informasjon om forebyggende trening hos kontrollklubbene, inkludert type trening og hvor mye øvelsene var
brukt.
Styrkeberegninger
I ungdomshåndball er forekomsten av akutte kne- og ankelskader beregnet til å være 12 per 100 spillere per sesong (11,16).
Fra en tidligere studie som undersøkte skadeforekomsten
gjennom forrige sesong (15), ble det beregnet at clustereffekten
for klubb som enhet for randomiseringen, ga en inflasjonsfaktor
på 2,0 basert på en clusterstørrelse på 15 og en intracluster
korrelasjonskoeffisient på 0,07. Det ble så beregnet at for å ha
90% sikkerhet for å kunne påvise en reell effekt av intervensjonen og med =0,05 for å påvise en relativ risiko reduksjon på
50%, så ville vi trenge 915 spillere i hver gruppe. Da studien ble
startet håpet vi derfor på å kunne inkludere 60 klubber i hver
gruppe (til sammen 120 klubber; med et gjennomsnitt på 15
spillere i hver klubb).

IDRETTSMEDISIN 4•2005

NIMIPRISFOREDRAG 2005

Figur 2. Eksempel på en styrkeøvelse (Nordic hamstrings). Øverst: startposisjon; en
partner holder rundt anklene til spilleren. Nederst: spilleren lener seg sakte frem med
en jevn bevegelse; hold rygg og hofter strake og hold igjen med musklene på baksiden av lår. Ta i mot med armene, og skyv opp igjen.

Figur 1. Eksempler på balanseøvelser. Øverst: ett beins øvelse
på balansematte. Midten: to beins knebøyning på balansebrett.
Nederst: “Kamp” parøvelse på balansematte.

IDRETTSMEDISIN 4•2005

Statistiske beregninger
Dataanalysene ble gjort i statistikkprogrammet Stata, versjon 8.0
(Stata Corporation, Lakeway Drive,Texas, 2003).
Relativ risiko for antall skadde spillere med intention-to-treat prinsippet ble benyttet for å sammenligne risiko for skade i intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Dataene ble analysert ved Cox
regresjon for primære og sekundære effektmål, hvor det ble justert
for cluster randomiseringen (17). Det ble beregnet antall spillere som
måtte behandles for å forebygge en skade, trening- og kampeksponering og skadeinsidens.
Rate ratio ble sammenlignet mellom de to gruppene (intervensjon
vs. kontroll), kjønn (jenter vs. gutter), skadens alvorlighetsgrad (minimal, lett, moderat, alvorlig) og klubbaktivitet (kamp, trening).
Compliance og skadeinsidens er presentert som gjennomsnittsverdier med standardfeil (SE). Relativ risiko og rate ratio er presentert med 95% konfidensintervall (CI). Statistisk signifikansnivå er satt
til p-verdi på 0,05.
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Tabell 1. Karakteristikk av deltagerne og klubbenes compliance. Verdiene er
antall (prosent) deltagere, om ikke annet er oppgitt.
Karakteristikk

Jenter
808 (84,3)
Gutter
150 (15,7)
Gjennomsnittsalder i år (SD; range)
16,3 (0,6; 15-17)
Frafall
68 (7,1)
Skadeforebyggende program:
Klubber
61
Treningsøkter (SE; range)
27 (12; 1-55)
Gjennomsnittlig tid per økt i minutter (SE)
18 (6)
Gjennomsnittlig oppmøte per økt i %
73

Ikke-deltagelse (22 klubber;
om lag 294 spillere

778 (88,5)
101 (11,5)
16,2 (0,6; 15-17)
51 (5,8)
13
26 (7; 14-35)
18 (9)
81

Boks 2: Definisjoner brukt i skaderegistreringen
Skade
Skade som skjedde under organisert håndballkamp eller trening, og som medfører at spilleren trenger medisinsk behandling, mister deler av eller neste kamp eller treningsøkt
Spiller
En spiller ble inkludert i studien om hun eller han var i alderen 15-17 år (født mellom 1. januar 1985 og 31. desember
1987), registrert på spillerlisten av treneren og ikke hadde en
alvorlig skade ved studiens start
Tilbakekomst til aktivitet
Spilleren ble definert som skadet inntil hun eller han kunne
delta for fullt i klubbens aktiviteter (kamp og treningsøkter)
Skadetyper
Akutt—skade ved en plutselig oppstått hendelse med en klar
definert årsak og starttidspunkt
Belastning—skade oppstått gradvis som følge av overbelastning over tid
Alvorlighetsgrad
Minimal—ingen dager fravær, dvs. kan delta for fullt i neste
kamp eller treningsøkt
Lett—fravær fra kamp eller trening i 1-7 dager
Moderat—fravær fra kamp eller trening i 8-21 dager
Alvorlig—fravær fra kamp eller trening i >21 dager
Eksponering
Kampeksponering—timer i kamp
Treningseksponering—timer i trening
Nesten alle spillerne som pådro seg moderate eller alvorlige
skader ble undersøkt av lege. Hvis det var tvil om diagnosen
ble spilleren henvist videre til idrettslege eller idrettsmedisinsk
institutt for oppfølging, noe som oftest også inkluderte røntgen eller artroskopisk undersøkelse. En spiller som pådro seg
en minimal eller lett skade ble som oftest bare undersøkt av
fysioterapeut eller treneren, eller ingen undersøkelse ble
gjort. Ingen av de skadde spillerne ble undersøkt eller
behandlet av en av studiens forfattere, og vi hadde ingen innflytelse på tiden det tok før spilleren kunne delta for fullt i
klubbens aktiviteter.
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Tilgjengelige for deltagelse (145 klubber: om lag 2180 spillere)

IntervensjonsKontrollgruppen (n=958) gruppen (n=879)

Randomisert (123 klubber; 1886 spillere)

Intervensjonsgruppe
(62 klubber; 988 spillere)

Kontrollgruppe
(61 klubber; 898 spillere)

Ekskludert
(1 klubb; 30 spillere)

Ekskludert
(2 klubber; 19 spillere)

Analysert
(61 klubber; 958 spillere)

Analysert
(59 klubber; 879 spillere)

Figur 3. Flowchart som viser klubber og spillere gjennom studien. Etter randomiseringen trakk to klubber i kontrollgruppen seg fra deltagelse i Norges
Håndballforbunds serie (ingen spillere spilte for disse klubbene), og en klubb i
intervensjonsgruppen trakk seg fra deltagelse i studien. Spillerne (n=49) i disse
klubbene ble ekskludert fra studien.

Resultater
Figur 3 viser seleksjon av klubber og spillere gjennom studien.
Spillerne i de to gruppene var like i kjønnsfordeling, alder og frafallsrate (tabell 1). Alle utenom åtte (13%) av intervensjonsklubbene brukte det strukturerte oppvarmingsprogrammet for
å forebygge skader gjennom hele sesongen. I tillegg brukte 13
(22%) av kontrollklubbene forebyggende øvelser (inkludert trening på balansebrett/-matte) i sin trening.
Skadekarakteristikk
I løpet av den åttemåneders seriesesongen pådro 262 (14%) av
de 1837 utøverne som ble inkludert i studien seg til sammen
298 skader. Av disse var 241 (81%) akutte skader og 57 (19%)
belastningsskader. Tabell 2 viser lokalisasjon av de mest vanlige
skadde kroppsdelene, type akutte og belastningsskader og alderen til de skadde spillerne.
Effekt av forebygging
Det var signifikant færre skadde spillere i intervensjonsgruppen
enn i kontrollgruppen for alle skader, underekstremitetsskader,
akutte kne- eller ankelskader, akutte kneskader og overekstremitetsskader, mens en reduksjon på 37% av akutte ankelskader
var ikke signifikant (tabell 3). Graden av clustereffekt på klubbnivå (intracluster korrelasjons koeffisient) ble beregnet til å være
mellom 0,043 til 0,071. Antall spillere som måtte behandles for
å forebygge en skade varierte fra 11 til 59 spillere.
Eksponeringen i timer for intervensjonsgruppen var 93 812
(11 210 timer i kamp, 82 602 timer i trening) og i kontrollgruppen 87 483 timer (10 783 timer i kamp, 76 700 timer i
trening).
IDRETTSMEDISIN 4•2005
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Tabell 2. Lokalisasjon av de mest vanlige skadde kroppsdelene, type akutte og
belastningsskader og alderen til de skadde spillerne. Verdiene er antall (prosent)
skader, om ikke annet er oppgitt.

Kroppsdel:
Ankel
Kne
Finger
Hode
Korsrygg
Skulder
Akutte skader:
Forstuvning
Støtskade
Brudd
Muskelstrekk
Belastningsskader:
Beinhinnebetennelse
Knesmerter
Korsryggsmerter
Gjennomsnittsalder til de skadde
spillere i år (SD; range)

Intervensjons
gruppe (n=958)

Kontrollgruppe (n=879)

31 (30,1)
25 (24,3)
10 (9,7)
7 (6,8)
7 (6,8)
4 (3,9)

47 (24,1)
44 (22,6)
22 (11,3)
11 (5,6)
9 (4,6)
11 (5,6)

48
15
8
6

75 (48,1)
30 (19,2)
18 (11,5)
11 (7,1)

(56,5)
(17,6)
(9,4)
(7,1)

5 (27,8)
5 (27,8)
3 (16,7)
17,3 (0,7; 15-18)

20 (51,3)
6 (15,4)
5 (12,8)
17,1 (0,7; 15-18)

For alle skader, akutte skader, og akutte kne- eller ankelskader
var det i intervensjonsgruppen en signifikant reduksjon for
moderate (67-72%) og alvorlige skader (50-57%), mens en
reduksjon på 7-53% for minimale skader og 18-59% for lette
skader var ikke signifikant. Skadeinsidensen i kamp og trening
var signifikant lavere for alle skader, mens for akutte skader og
akutte kne- eller ankelskader var skadeinsidensen kun signifikant
lavere i kamp (tabell 4).
De 13 kontrollklubbene som brukte øvelser for å forebygge
skader hadde signifikant lavere skadeinsidens sammenlignet
med de kontrollklubbene som ikke inkluderte skadeforebyggende trening (rate ratio: alle skader 0,48 [95% konfidensintervall 0,31 til 0,73], p<0,001; underekstremitetsskader 0,35
[0,19–0,63], p=0,001; akutte skader 0,47 [0,29–0,76], p=0,002;
akutte kne- eller ankelskader 0,22 [0,09–0,55], p=0,001). Det
var ingen forskjell mellom kjønnene for noen av skadekategoriene.

Diskusjon
Forekomsten av skader blant idrettsaktiv ungdom, som inkluderte et strukturert oppvarmingsprogram som del av deres
trening, hadde en klinisk og statistisk reduksjon, spesielt gjaldt
dette for moderate og alvorlige kne- og ankelskader.
Reduksjonen i relativ risiko er høysignifikant og har blitt justert

for clustereffekt. Undersøkelsen er den første randomiserte
kontrollerte studien, som er utført blant ungdom og med et tilstrekkelig antall deltagere, som viser at akutte kne- og ankelskader kan reduseres med 50%, og at alvorlige skader kan reduseres ytterligere.
Datavaliditet
Studien ble gjort i 16-17 årsklassene fra et stort geografisk
område i Norge og rekrutterte 85% av tilgjengelige spillere
organisert av Norges Håndballforbund i disse områdene. Den
eksterne validiteten av studien skulle derfor være høy. Da det
heller ikke ble funnet noen forskjeller mellom de to gruppene
ved baseline, i frafallsrate og i eksponeringen gjennom studien,
så skulle den interne validitet også være høy. Skade- og eksponeringsregistreringen er drøftet i detalj i en tidligere studie (15),
og metoden bør sikre en god reliabilitet og validitet for disse
dataene, og også god reliabilitet for sammenligning av dataene
mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen.
Compliance
Studien viser betydelig høyere compliance (87%) blant de yngre
klubbene sammenlignet med 29% i en tidligere ikke-randomisert studie gjort blant voksne spillere (10). Denne studien, og
også vår forebyggende studie, kan ha motivert noen av de yngre
klubbene til å inkludere øvelser for å forebygge skader som del
av deres treningsprogram, som observert hos 22% av kontrollklubbene; disse klubbene hadde også en signifikant lavere skadeinsidens enn de andre kontrollklubbene.
Ikke alle klubbene fortsatte å bruke oppvarmingsprogrammet
etter den første intensive introduksjonsperioden. Siden vi har
brukt en intention-to-treat analyse, kan derfor effekten av programmet være større enn påvist.
Strukturert oppvarmingsprogram forebygger skader
Øvelsene som ble benyttet i oppvarmingsprogrammet var
utviklet på bakgrunn av tidligere forebyggende undersøkelser i
håndball (10,11) og andre ballidretter (8,9,12), og de hadde blitt
pilottestet og modifisert for å være håndballspesifikke. Fokus på
stabilisering av hofte-, kne- og ankelposisjon – spesielt ”kne over
tå” posisjonen – var støttet av data fra Ebstrup og BojsenMoller (18) og Olsen og medarbeidere (19). Deres videoanalyser av skademekanismer for fremre korsbåndskader i håndball
tyder på at spillerne kan redusere skaderisikoen ved å unngå at
knærne faller inn i en valgus (kalvbent) stilling ved finter og landinger. Oppvarmingsprogrammet fokuserer derfor på å forandre teknikken ved finter og landinger, med den hensikt å få til et
smalere fotisett så vel som ”knær over tær” posisjonen. Et annet

Tabell 3. Intention-to-treat analyse.Verdiene er antall (prosent) skadde spillere.
Intervensjonsgruppen (n=958)
Alle skader
Underekstremitetskader
Akutte kne- eller ankelskader:
Akutte kneskader
Akutte ankelskader
Overekstremitetskader

95
66
46
19
28
17

(9,9)
(6,9)
(4,8)
(2,0)
(2,9)
(1,8)

Kontrollgruppen
(n=879)
167
115
76
38
40
39

(19,0)
(13,1)
(8,6)
(4,3)
(4,6)
(4,4)

Intracluster
korrelasjonskoeffisient

Inflasjonsfaktor

Antall som
behøves å
behandle

Relativ risiko
(95% CI)*

P-verdi
(Wald’s
test)

0,043
0,050
0,057
0,071
0,071
0,071

1,6
1,7
1,8
2,0
2,0
2,0

11
16
26
43
59
38

0,49 (0,36–0,68)
0,51 (0,36–0,73)
0,53 (0,35– 0,81)
0,45 (0,25–0,81)
0,63 (0,36–1,09)
0,37 (0,20–0,69)

<0,0001
<0,001
0,004
0,007
0,097
0,002

*Relativ risiko beregnet fra Cox modell som tar hensyn til cluster randomiseringen (17).
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Tabell 4. Antall akutte skader, akutte kne- eller ankelskader, og skadeinsidensen i kamp og trening. Insidensen er rapportert som antall skader per 1000 spillertimer med standardfeil.
Intervensjonsgruppen
Kontrollgruppen
(n=958)
(n=879)
Rate ratio (95% CI)*
P-verdi (z-test)
Akutte skader:
Kamp
Trening
Akutte kne- eller ankelskader:
Kamp
Trening

Skader
85
53
32
48
28
20

Insidens
0,9±0,1
4,7±0,6
0,4±0,1
0,5±0,1
2,5±0,5
0,2±0,1

Skader
156
111
45
81
57
24

Insidens
1,8±0,1
10,3±1,0
0,6±0,1
0,9±0,1
5,3±0,7
0,3±0,1

0,51
0,46
0,66
0,55
0,47
0,78

(0,39–0,66)
(0,33–0,64)
(0,42–1,04)
(0,39–0,79)
(0,30–0,74)
(0,43–1,41)

<0,0001
<0,0001
0,07
0,001
0,001
0,41

*Rate ratio beregnet fra Poisson modell.

forebyggende treningsprogram med balanse og finte- og landingsøvelser med fokus på knekontroll, fant også en forbedring
i dynamisk balanse som ble opprettholdt i minst 12 måneder
(20). Et statisk balansetreningsprogram med bruk av balansebrett har også vist en formidabel reduksjon i fremre korsbåndskader blant mannlige fotballspillere (10).
Oppvarmingsprogrammet som er prøvd ut i denne studien
består av ulike øvelser, og det er ikke mulig å finne eksakt hvilken del(er) av programmet som er effektivt for å forebygge skader. Programmet fokuserer videre på tobeins landinger etter
hopp fremfor ettbeins landinger, og på å øke hofte- og knefleksjon (21). Programmet inneholder også en styrkeøvelse,
”Nordic Hamstrings” øvelsen, som har vist seg å være effektiv
for å øke eksentrisk muskelstyrke i hamstrings hos voksne
mannlige fotballspillere (22). Siden hamstringsmuskulaturen kan
virke som en agonist til fremre korsbånd i oppbremsninger,
hopp og landinger (21,23,24), så kan det tenkes at en sterkere
hamstringsmuskel kan forebygge skader i leddbåndet, men
denne teorien har ikke blitt undersøkt.

Hva vet vi allerede på dette området
Idrettsskader utgjør 10-19 % av alle akutte skader ved legevakt og sykehus, og mest vanlig er kne- og ankelskader
Risikoen for alvorlige kneskader, som fremre korsbåndskader, er høy blant
ungdom som deltar i ballidretter med retningsforandringer og landinger,
som fotball, basketball og håndball
Det kan være mulig å redusere forekomsten av kne- og ankelskader blant
yngre utøvere, men undersøkelser som viser dette har vært små og
hovedsakelig ikke-randomiserte, med signifikante metodiske svakheter

Hva nytt tilfører denne studien
Et strukturert oppvarmingsprogram utviklet for å bedre kne- og ankelkontroll ved retningsforandringer og landinger reduserer kne- og ankelskader hos yngre utøvere

Generaliserbarhet
Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at yngre utøvere
på elite så vel som lavere og mosjonsnivå vil være tjent med å
bruke oppvarmingsprogrammet for å forebygge skader. Vi vet
ikke om disse resultatene kan overføres til andre aldersgrupper
eller til andre idretter som fotball, basketball, innebandy og volleyball. Disse idrettene har imidlertid en høy skadeforekomst og
lignende skademønster for kne- og ankelskader, og skademekanismene er også sammenlignbare (mange skader skjer i retningsforandringer og landinger). Det er derfor grunn til å anta
at oppvarmingsprogrammet også kan modifiseres og brukes i
disse idrettene. Forebyggende trening med fokus på teknikk
(retningsforandringer og landinger) og balansetrening (på balansebrett, matte eller lignende utstyr) bør derfor inkluderes som
en naturlig del av trening hos utøvere fra 10-12-årsalderen, og
helst før de har utviklet sin teknikk og bevegelsesmønster.

Konklusjon
Et strukturert oppvarmingsprogram utviklet for å øke kne- og
ankelkontroll ved finter og landinger reduserer skader i underekstremitetene i ungdomshåndball. Forebyggende trening bør
derfor inkluderes som en naturlig del av treningen til yngre utøvere i håndball, så vel som i fotball, basketball, innebandy og
volleyball.
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no
Takk til fysioterapeutene, instruktørene, trenerne og spillerne som
deltok i undersøkelsen og Norges Håndballforbund for praktisk
støtte. Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges
idrettshøgskole med økonomisk støtte fra Helse Øst, Kultur- og
kirkedepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,
Norsk Tipping AS og Pfizer AS. I tillegg har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge, Norges Håndballforbund og If skadeforsikring.

Insidensen av kne- og ankelskader kan reduseres med minst 50%
Forebyggende trening bør inkluderes som en naturlig del av treningsprogrammet til ungdom i idretter med retningsforandringer og landinger
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Dopingbruk og helsevesenet
AV ANDERS SOLHEIM
ANTIDOPING NORGE
Tidligere publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 21 2005.

Bruk av dopingmidler øker blant ungdom. Strakstiltak bør iverksettes for å forebygge og snu
denne negative trenden. Håndtering av de helsemessige konsekvensene vil kunne bli en ny utfordring for helsevesenet.
Femdoblet beslag av dopingmidler
Tollvesenets beslag av dopingmidler er
nesten femdoblet fra 2001. I sommer
beslagla Tollvesenet 90 000 brukerdoser
med rent testosteron. Dette var et av
de største enkeltbeslagene og gir grunn
til bekymring. I Sverige tyder analyser fra
tollmyndighetene og politiet på at det
årlig innføres dopingmidler nok til regelmessig å dope ca. 100 000 personer.
Det er ingen nye omfattende omfangsundersøkelser som gir et bilde av den
prosentvise andelen av befolkningen som
bruker dopingmidler. Norske tall fra 1999
antyder at 1-2 % av barn og ungdom har
brukt dopingmidler. Ifølge Agderposten
6. mai 2005 hadde sykehuset i Arendal i
2004 ti misbrukere av anabole steroider
inne til behandling. Basert på økende
beslagstall er det mye som tyder på at
omfanget av dopingbruk øker, og vi har
samme nivå som våre svenske naboer.
Antidoping Norge får jevnlig henvendelser fra politi, fengselsvesen, skoler, høgskoler, Forsvaret, rusmiddelomsorgen og
treningssenterbransjen om å bistå med å
bekjempe doping. Det er gledelig at
instanser som opplever dopingproblemer, ser Antidoping Norge som en naturlig samarbeidspartner.
Helsemessige konsekvenser
Misbruk av anabole steroider er ikke
lenger forbeholdt toppidrettsutøvere
som jakter på medaljer. Den store brukergruppen er ungdom på jakt etter den
«perfekte» kropp. Stoffene brukes uten
kunnskap om konsekvensene. Vi hører
om muskelkramper, menn med bryster,
sterilitet, hjerteinfarkt, aggressivitet (steroidraseri), paranoia, depresjoner og forvirringstilstander. Det er etter hvert mange
IDRETTSMEDISIN 4•2005

tilfeller der vold og drap kobles til stormisbruk av anabole steroider. Fysiske, psykiske
og sosiale bivirkninger får konsekvenser for
brukeren, familien og nærmiljøet.
Vår erfaring er at behandlingstilbudet
for misbrukere av dopingmidler og særlig
anabole steroider er begrenset. Utviklingen tyder på at andelen pasienter
som oppsøker helsevesenet vil øke. Det
er viktig å se nærmere på hvordan helsevesenet registrerer bruk av anabole steroider, hvordan denne informasjonen kan
synliggjøres gjennom sentrale registre og
hvilket behandlingstilbud som kan gis.
Videre vil det være av interesse å få
bedre innsikt i hvilke diagnoser som er
fremtredende for brukere av anabole
steroider og andre dopingmidler.
For fremtiden bør de helsemessige
konsekvensene tillegges større vekt enn
omfangsstudier som i beste fall vil kunne
skille mellom 1-2 %. På samme måte
som giftig smuglersprit, importeres anabole steroider illegalt og innholdet er
ofte kun delvis kjent. Det er mange
eksempler på fatale konsekvenser for
brukerne.
I Sverige har tre helseinstitusjoner et
utvidet ansvar for å kunne gi behandlingstilbud til dopingbrukere. Jeg tror
dette er et viktig skritt fremover for å
sikre et helhetlig antidopingarbeid.
Spørsmålet er hvilken helseinstitusjon i
Norge som tar utfordringen!
Forebyggende arbeid
Et effektivt forebyggende arbeid er minst
like viktig som et behandlingstilbud. En
vesentlig utfordring i det forebyggende
arbeidet er kunnskapsmangel hos potensielle og nye brukere. Kunnskap om treningslære og kosthold er tilegnet i et miljø

der doping anses som akseptabelt og ufarlig. Selvmedisinering med potente legemidler er dessverre vanlig og kan påføre brukeren alvorlige helsemessige konsekvenser.
Bruk av anabole steroider viser en risikoatferd som ofte er knyttet opp mot annet
misbruk, kombinasjon med rusmidler som
alkohol og narkotika er ikke uvanlig.
Antidoping Norge ønsker å være et
ressurssenter for offentlige etater og
institusjoner. Pågangen av henvendelser
fra offentlige og private aktører er
økende. Antidoping Norge ønsker et tettere samarbeid med helsevesenet slik at
forebyggende tiltak og behandlingsapparatet kan dra veksler på hverandre.
Koordinerte og samordnende tiltak mot
doping vil åpenbart være den mest effektive
tilnærmingen, både ressurs- og kompetansemessig. Vi trenger en koordinerende kraft i
antidopingarbeidet. Den oppgaven er vi klar
til å gå løs på, men til det kreves ressurser.
For helsevesenet og den alminnelige
borger er det viktig at vi lykkes.
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Klinikeren’s hjørne
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Hvis dette fungerer godt er det fint å
ha et nært samarbeid med en ortopedi
ingeniør.Vi har en som besøker instituttet
hver 14. dag og som er en god diskusjonspartner. Han tilpasser innleggssåler
som korrigerer den samme feilstillingen
som tapen gjorde. Disse sålene kan
utøverne flytte mellom ulike treningssko.
Det er ikke alltid den første sålen passer og
da kan man korrigere etterhvert. Sålene
brukes 2-3 timer første dag og man øker
med en halv times bruk pr dag.
Disse enkle korreksjonene kan være med å
minske belastningen på muskelfacsiens feste
på beinhinna medialt på tibia og utøverne
kan gradvis gjenoppta treningen igjen.
Så mitt enkle kliniske tips er; sjekk pasientens fotbuer nøye, ved lave buer tape
dem opp! Gir dette positive opplevelser
for pasienten, er indviduelt tilpassete
såler, gjerne laget av en ortopediingeiør
(eller andre som kan dette) et meget viktig bidrag til bedring av plagene.Trolig det
viktigste tiltaket i vår erfaring.
Lykke til!
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Hilsen Trond Selven, fysioterapeut på
Orkanger Fysikalske Institutt
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Klinikern’s tips!
Det er mange unge idrettsutøvere som
kommer til oss på instituttet i disse dager
med smerter i leggen og med diagnosen
medial traksjonsperiostitt eller beinhinnebetennelse.
Den typiske utøveren er en gutt eller
ei jente som har avsluttet ungdomsskolen og begynt på idrettslinja på videregående.Veldig mange er fotball- eller håndballspillere, men vi ser også en del fra
andre idretter f.eks ski. Ofte er tilfellet at
de har rykket opp fra gutte/jentenivå til
juniornivå, og økt antall treningsøkter i

uka med over 50 %. Smertene øker gradvis med intensiteten og mengden trening
og kan bli så ille at de må slutte med ballspill og løpstrening.
Tradisjonelt har vi ikke hatt så veldig
mye å tilby disse utøverne utover å gi råd
om ro og avlastning i akuttfasen, alternativ trening, NSAID og tøyninger. Noen
pasienter i denne gruppa nyter også godt
av styrketrening av forside/bakside legg.
I den senere tid har fokuset på anisomelier og aksefeil økt, noe som er viktig
for pasienter med denne diagnose.Vi har
veldig gode erfaringer med å korrigere
aksefeil til disse ungdommene. Veldig
mange av dem har nedsunket lengdebue
i foten/føttene såkalt overpronerte føtter
eller utadroterte legger.
Ved å tape opp fotbuen kan vi få svært
gode resultater i tidlig stadium. Vi løfter
opp os navikulare og basis av 1. metatars
og får dermed tvunget foten inn i en mer
normal fotavvikling. Det er viktig å holde
calcaneus i en nøytral stilling slik at man
ikke supinerer foten og dermed lettere
kan tråkke over. Vi lar utøveren prøve å
gå litt, og han merker forskjell med det
samme hvis vi har funnet den riktige
måten å tape på.
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Klinikeren’s hjørne er en side til og for
erfaringer og tips av ren klinisk art, selve
håndverket av det en opplever ute i den
kliniske hverdag. Vi vet det er mange av
dere der ute sitter med gode tips som vi
alle kan ha stor nytte av, derfor ta kontakt
med oss i redaksjonen ved Thomas T.
Ødegaard – ttoeddis@frisurf.no
Dette nummerets skribent er Trond
Selven – erfaren og syngende blid fysioterapeut og mange årig medlem i FFI: privat
praktiserende instituttdriver på Orkdal i
Trøndelag, samt engasjert av Norges fotballforbund med aldersbestemte landslag.
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Nye doktoravhandlinger
Fysioterapeutene Hanne Dagfinrud og Britt Stuge og lege Asbjørn Årøen forsvarte
nylig sine doktorgrader, alle ved Universitetet i Oslo.

Hanne
Dagfinrud
forsvarte sin avhandling “Ankylosing
Spondylitis: Disease Impact and Research Evidence Of Physiotherapy Interventions” ved
Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo.
Avhandlingen omfatter fem studier; der fire
omhandler sykdomskonsekvenser og metodiske aspekter og den femte er en systematisk
litteraturanalyse av effekten av fysioterapibehandling for Bekhterev sykdom.
Totalt ble 340 pasienter rekruttert fra
Diakonhjemmet Sykehus. Metodisk er
avhandlingen basert på resultater fra spørreskjemaundersøkelser, kliniske undersøkelser
og semistrukturerte intervju. Resultatet viser
at Bekhterev sykdom har langt mer omfattende konsekvenser enn man har vært klar
over tidligere. Selv om sykdomsgraden varierer mellom enkeltindivider, rapporterer den
undersøkte gruppen pasienter i gjennomsnitt
betydelig dårligere helse enn den generelle
befolkning, både når det gjelder mål for fysisk,
psykisk og sosial helse. Kvinner med
Bekhterev sykdom rapporterer gjennomgående mer helseproblemer og større begrensninger enn menn. Forskjellene i helsestatus
mellom pasienter og den generelle befolkning
er større hos de med lav utdanning. Konsekvensene av Bekhterev sykdom sammenlignet
med normalbefolkningen virker å avta med
økende alder. Graden av aktivitets- og deltakelsesbegrensninger kan bare delvis forklares
av variabler som er direkte knyttet til sykdommen. Om lag en tredjedel av pasientene
rapporterer betydelig grad av tretthet og redusert vitalitet. Økt grad av tretthet var assosiert
med mål på mental helse og selvrapportert
sykdomsaktivitet, men ikke med kliniske mål på
betennelse og leddbevegelighet.
Etter gjennomgang av eksisterende dokumentasjon av effekt av fysioterapi for
Bekhterev sykdom, konkluderes det med at
fysioterapi, spesielt i form av veiledet trening i
gruppe, er gunstig for pasienter med Bekhterev
sykdom. Men det er behov for mer forskning
for å undersøke effekten av aktuelle fysioterapimetoder som brukes på disse pasientene.
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Britt
Stuge
forsvarte sin avhandling “Physical therapy for
pregnancy-related pelvic girdle pain. Underlying principles and effect of treatment” ved
Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo.
Hovedhensikten med doktorarbeidet var å
øke kunnskapen om behandling av kvinner
med bekkenplager etter fødsel. Arbeidet
består av fem artikler, hvorav en er en systematisk litteraturoversikt, to omhandler en
randomisert klinisk kontrollert behandlingsstudie, en omhandler funksjon av dyp mageog bekkenbunnsmuskulatur og en diskuterer
ulike behandlingsmodeller. 81 kvinner med
bekkenplager 6 – 16 uker etter fødsel deltok
i behandlingsstudien. En gruppe fulgte et
fysioterapiprogram med fokus på øvelser for
stabilitet og kontroll av bekkenet. En annen
gruppe fikk individuell fysioterapi uten stabiliserende øvelser. Begge behandlingsoppleggene gikk over 20 uker. Etter ett og to år etter
fødsel ble deltakerne undersøkt ved hjelp av
en klinisk undersøkelse og ulike spørreskjema.
20 av kvinnene ble 2,5 år etter fødsel undersøkt for å studere eventuell sammenheng
mellom vedvarende plager og funksjon av dyp
mage- og bekkenbunnsmuskulatur ved hjelp
av ultralyd og vaginalt trykkmål. Kvinnene som
fikk øvelser for stabilitet og kontroll av bekkenet rapporterte signifikant mindre smerte,
bedre funksjon og helserelatert livskvalitet
enn kvinnene som fikk fysioterapi uten stabiliserende øvelser. Effekten vedvarte også ett og
to år etter fødsel. Det ble ikke funnet noen
sammenheng mellom evnen til kontraksjon av
dyp muskulatur og vedvarende bekkenplager.
Ut fra det eksisterende materialet konkluderes det med at fysioterapi med fokus på
øvelser for stabilitet og kontroll av bekkenet
er gunstig for kvinner med bekkenplager etter
fødsel. Imidlertid kan det synes som om det
er viktig at behandlingsopplegget tilpasses
individuelt, med øvelser for både dyp og overfladisk muskulatur og mulighet for hjemmetrening under veiledning av fysioterapeut.

Asbjørn
Årøen
forsvarte sin avhandling “Cartilage Injury and
the Repair Process” ved Fakultetsdivisjon
Ullevål universitetssykehus, Universitetet i
Oslo.
Doktorgradsarbeidet omhandler epidemiologien ved leddbruskskader, hvorledes produksjonen av sentrale byggestener i leddbrusken kan reguleres og viktige parametere vedrørende tilheling/forsøk på tilheling av skadet
leddbrusk.
Forskningsfunnene dokumenterer at bruskskader er vanlig. Av 993 kne som ble artroskopert (kikkhullskirurgi i kneleddet) gjennom
en 6 måneders periode hadde 66 % leddbruskskade som hovedfunn eller bifunn.
Denne studien ble gjennomført som en registrering der kirurgen like etter inngrepet markerte på et detaljert skjema funnene i forbindelse med operasjonen.
Inkludert i dette doktorgradsarbeidet er
også en eksperimentell studie der et spesiallaget cellekammer for bruskceller ble benyttet. Funnene her viste at negativt trykk økte
produksjonen av viktige bestanddeler i leddbrusken. I to eksperimentelle dyrestudier blir
det vist at bruk av benhinne til og dekke en
leddbruskskade kirurgisk, som er mye brukt
ved kirurgisk behandling av denne type skader, har en begrenset levetid på under en uke
i en kanin modell.Videre påvises at det at når
man penetrerer benplaten i bunn av bruskdefekt kirurgisk for å øke reparasjonsresponsen
medfører dette at bare 50 % av defekten blir
fylt. Det er også påvist at dette medfører fortykket ben under brusken i det aktuelle skadeområdet i opptil trekvart år etter skaden.
Dette kan på sikt være en risikofaktor for
videre degenerasjon av leddbrusken i leddet.
Funnene i det aktuelle doktorgradsarbeidet
er viktig for å optimalisere behandlingsmetodene både biologisk og kirurgisk slik at resultatene ved leddkirurgi ved denne type skader
kan forbedres.
Vi gratulerer alle tre, og ønsker lykke til med
videre forskning!
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Nye kriterier for autorisasjon og spesialitet i idrettsfysioterapi
FFI har i lang tid hatt sin egen autorisasjon av idrettsfysioterapeuter. Tittelen autorisert idrettsfysioterapeut FFI er således et
kvalitetsstempel som forteller at fysioterapeuten er videreutdannet i og godt kvalifisert til å håndtere idrettsfysioterapeutiske
problemstillinger. I tillegg er dette et kriterium for de som ønsker
å arbeide for landslag og OL-helseteam i Norges Idrettsforbund.
Vi vet at mange av våre medlemmer mangler svært lite på å skaffe seg autorisasjonen. Og jeg vil innstendig oppfordre alle disse
til å finne ut hva de mangler og komplettere utdanningen.
Autorisasjonen vil bestå videre uavhengig av masterstudium
og offentlig godkjent spesialitet i idrettsfysioterapi.
NFF er som for andre faggrupper ansvarlig for godkjenning av
spesialister. Det er en omfattende praksis og videreutdanning
som ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.
Til forskjell fra autorisasjonen krever spesialiteten en mer formell utdanning.
Nylig har FFI gjennomgått og revidert kravene til både autorisasjon og spesialitet. Bakgrunnen for dette har vært å oppdatere kravene i henhold til det vi mener skal være dagens standard. Dette har medført at noen av de tidligere kursene er byt-

tet ut med nye, i tråd med de kurs som er tilgjengelige internt i
NFF- og FFI-regi.
For spesialiteten kreves det nå et høyere antall obligatoriske
kurstimer. Men ellers er kravene stort sett uforandret.
For alle som er i gang med en spesialist- eller autorisasjonsutdanning vil det bli mulighet til godkjenning etter de ”gamle” kriteriene i en overgangsperiode ut 2007.
FFI arbeider også som flere andre faggrupper, med en egen 2årig klinisk masterutdannelse.Vi håper å få denne på plass i nær
fremtid slik at oppstart kan skje høsten 2006.
Når master-utdannelsen er på plass, vil den naturlig danne
grunnlaget for en ny idrettsfysioterapi-spesialitet.Vi vil da arbeide videre for å få en offentlig godkjenning av denne spesialiteten. Også her vil vi få til overgangordninger, slik at mange av
dagens autoriserte idrettsfysioterapeuter og spesialister skal få
en viss uttelling for den utdannelse de allerede har skaffet seg,
dersom de ønsker å ta en master og på sikt bli offentlig godkjent spesialist i idrettsfysioterapi.
Kriteriene finnes på: www.idrettsfysioterapi.no

Liten kjennskap til anbefalingen om 30 minutt fysisk aktivitet
En ny undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet viser at bare 11%
av befolkningen kjenner til anbefalingen om å være moderat fysisk aktiv 30 minutt hver dag.
Samme undersøkelse viser at bare en av
tre oppgir at de går minst ti minutt i strekk
hver dag, og hver sjette nordmann har ikke
engang gått ti minutt i strekk den siste uke.
- Når vi vet at det er en markant
økning i inaktivitetsrelaterte sykdommer
er dette bekymringsverdig, sier avdelingsdirektør Anita A. Aadland i Sosial- og helsedirektoratet. Aadland er imidlertid
svært fornøyd med at undersøkelsen
viser at de aller fleste tror at de kan oppfylle anbefalingene om 30 minutt daglig
fysisk aktivitet. Ni av ti tror de kan klare
anbefalingene. Ved å bedre kunnskapen
om anbefalingene og helsegevinsten ved
å være i aktivitet er det et stort forebyggingspotensial.
Stort forebyggingspotensial
- Vi vet at en ved regelmessig fysisk aktivitet
kan halvere risikoen for å utvikle diabetes
type 2 og hjerte- karsykdommer. Risikoen
for økt blodtrykk kan reduseres med 30%

og kreft med 10-50%, avhengig av type kreft.
Forsking viser og at folk som er regelmessig fysisk aktive, har mindre risiko for
å utvikle psykiske lidelser som depresjon
og angst.
- Sett vekk fra det aktiviteten medfører
for hver enkelt i form av økt velvære og
overskudd, er det et stort forebyggingspotensial ved å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. Det er derfor svært
positivt at en nå er i gang med et tverrdepartementalt samarbeid for å legge til
rette for økt fysisk aktivitet, avslutter
Anita A. Aadland.
Handlingsplan for fysisk aktivitet
I regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009) står åtte departement
bak 108 tiltak som skal være med på å
øke aktiviteten i befolkningen. Flere sektorer er mobilisert for å få til et felles løft
for å legge til rette for mer fysisk aktivitet.
Tiltakene i handlingsplanen spenner

derfor brett, og omhandler blant annet
tilbud om lavterskel-aktiviteter til grupper som faller utenfor de vanlige idrettsog aktivitetstilbudene, tilrettelegging av
gang- og sykkelveier, og sikring av grøntareal i bostedsområder. Handlingsplanen
omhandler også tiltak for økt mulighet
for fysisk aktivitet i barnehager, skoler og
i arbeidslivet og økt kunnskap om fysisk
aktivitet og helse for ulike yrkesgrupper.
I forbindelse med handlingsplanen er
det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi der målet blant annet er å øke andelen
som kjenner til anbefalingen om at voksen bør være moderat fysisk aktiv minst
30 minutter hver dag, og barn og ungdom i minst 60 min hver dag. I tillegg er
det et mål å motivere og legge til rette
for at den delen av befolkningen som
ikke er i aktivitet skal bli fysisk aktive i tråd
med anbefalingene for voksne og barn.
Kilde: www.shdir.no

Generalforsamling 27. januar 2006

Faggruppe for sykepleiere i
aktivitets- og idrettsmedisin
Sted: Quality hotell, Gardermoen
Tid: Fredag 27. januar 2006 kl 17.00
Saksliste
1. Åpning ved leder Ingrid Aase Bahr
2. Valg av dirigent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap ved Mette Bentdal Larsen
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Forslag til lovendringer
7. Valg:
a. Leder
b. Kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c. 3 medlemmer til valgkomiteen
8. Innkomne forslag
Ingrid Aase Bahr
Leder
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FFIs styre 2006
BJØRN FOSSAN
Leder / kontakt toppidretten.
Utdannet i Oslo 1977. Idrettsfysioterapeut FFI og Spesialist i manuell
terapi. Jobber til daglig som sjefsfysioterapeut ved helseavdelingen
på Toppidrettssenteret / Olympiatoppen. Lang erfaring som fysioterapeut for lag og utøvere innen
mange forskjellige idretter på elite
og landslagsnivå. Engasjert som fysioterapeut og ansvarlig for
koordinering av fysioterapitjenestene under flere OL. Ettertraktet foredragsholder både blant leger og fysioterapeuter.
KARI BØ
Nestleder. Fysioterapeut, Msci i
1984 og PhD i 1990, professor
NIH. Visepresident International
Organization of Physical Therapists
in Womens Health (WCPT) og
Nasjoanlt fagråd for fysisk aktivitet. Har en omfattende produksjon av vitenskapelige artikler om
bl.a. bekkenbunn dysfunksjon,
inkontinens og korsryggsmerter og produsert populærvitenskaplige videoer og artikler om bekkenbunnen, fysisk
aktivitet og graviditet og kvinnehelse. Sitter i editorial boards
og er reviewer i en rekke internasjonale vitenskaplige tidsskrifter. Aktiv i "Cochrane review group" innen konservativ
behandling av inkontinens, og er medlem av WCPTs
ekspertgruppe på evidence based practice. Har vært research fellow ved Stanford University, Medical school og gjesteprofessor ved Universitetet i Dunedin, New Zealand,
University of Melbourne, Australia og The Ministry of Health,
Singapore. Ettertraktet foredragsholder i inn- og utland.
TERJE L.TOFTEN
Økonomiansvarlig. Utdannet i
Tyskland 1980. Har i tillegg utdanning innen økonomi og administrasjon. Jobber i gruppepraksis. Har
vært daglig leder av en BHT i tre
år, og er fortsatt engasjert innenfor
arbeidsmedisin på deltid. Hovedinteressen aktivitetsmedisin og treningsterapi. Vært tilknyttet volleyball på elitenivå i Norge både på dame og herresiden, en kort
periode også med landslag. Flere år med tilknytning til fotball
i 2. divisjon og idrettsutøvere på lokalt plan. Foredragsholder
både for utøvere, trenere og i arbeidslivet.
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IRMA BRANDEGGEN
BLAKER
Sekretær / kurskomité. Utdannet i
Bergen 1984. Can.mag. med fagene
fysioterapi, psykologi og pedagogikk. Har undervist ved Høgskolen i
Stavanger. Jobber ved Hillevåg fysioterapi og trening i Stavanger både
med individuell og gruppebehandling. Tidligere avdelingsleder i NFF
avd. Sør-Rogaland. Flere år som lagfysioterapeut i håndball.
Tidligere aktiv håndballspiller, nå trener aldersbestemte lag.
MERETE AARSLAND
FOSDAHL
Kurskomité. Utdannet i Oslo 1994.
Ansatt ved KMI/Sofies Minde, nå
Rikshospitalet, siden 1995. Vært
med på gjennomføring av flere
forskningsprosjekt her. Er for tiden
mastergradsstudent på Helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo
og deltidsansatt på forskningsprosjekt om hjertebarn og motoriske ferdigheter ved fysioterapiavdelingens FOU enhet, Rikshospitalet. Erfaring fra arbeid
med eliteserie håndball på kvinnesiden. Har de siste tre årene
sittet i Fag og spesialistrådet i NFF og vært FFI sin kontakt der.
THOMAS T. ØDEGAARD
Sponsorer / NIM. Utdannet i Oslo
1995. Idrettsfysioterapeut FFI.
Jobbet på NIMI siden 1992 i ulike
roller, som fysioterapeut siden
1996. Erfaring fra arbeid med eliteserielag i fotball og håndball for
både kvinner og menn, og er i dag
engasjert i Norges Fotballforbund
samt av Statens Ballethøyskole.
Erfaring med noe fysioterapeutisk forskning, og holder kurs
for ulike foreninger, klubber og kollegaer.
CHRIS. J. DRUMMOND
Nettansvarlig / kurskomité. Utdannet i Oslo 1996. Jobber til daglig ved Mensendieck Klinikken
Fysioterapi AS og Volvat Medisinske
Senter AS. Jobber aktivt med utøvere og lag på høyt nivå.

IDRETTSMEDISIN 4•2005

NIMFs styre 2006
JON OLAV DROGSET
Leder. Overlege ortopedisk avdeling, St.
Olavs Hospital i Trondheim fra 1997.
Ansatt ved Rosenborg Sportsklinikk.
Spesialist i generell kirurgi og ortopedi,
Idrettslege NIMF. Tidligere styremedlem og
formann Trøndelag idrettsmedisinske forening. I NIMF styre siden 1999.Vært laglege
Trondheims Ørn Fotball, landslagslege langrenn, leder dopingkontrollgruppen Lillehammer OL og dopingsjef ski VM i Trondheim. Nasjonale og internasjonale publikasjoner, hovedsakelig i kirurgiske emner. Aktiv i langrenn og fotball;
økende interesse for golf.

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

KNUT FJELDSGAARD
Kasserer.
Overlege
ved
Haukeland
Universitetssykehus. Spesialist i ortopedisk
kirurg. Trinn 1, 2 og 3 idrettsmedisinske kurs.
Laglege for norske ishockeylandslaget siden
1988. Redaktør i Norsk ortopedpost fra 2001.
Fotball og ishockey i Vålerenga. Deltager OL
Lake Placid ishockeylandslaget 1980. Lege under
OL Albertville og Lillehammer.

TERJE M. HALVORSEN
Styremedlem. Medisinsk leder/Overlege
ved NIMI, ansatt siden 1994. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege
NIMF. Bedriftsøkonom BI. Leder for Idrettsmedisinsk forum for Oslo og Akershus
1993-96, styremedlem/kasserer NIMF siden
2000. Lege LYN fotball 1995-97, Norges
Håndballforbund (herrelandslaget) 19982001, Asker damefotball 2000-. Norges Håndballforbund
(damelandslaget) og medisinsk ansvarlig siden 2001.
Hovedtrener Bærums Verks fotball jenter `88 siden 1995.
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AGNAR TEGNANDER
Styremedlem. Spesialist i ortopedisk kirurgi.
Idrettslege NIMF. Overlege ved ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim. Doktorgrad
innen emnet hofteleddsdysplasi i 1999. Arbeider
ved Rosenborgklinikken AS. Tilknyttet Senter for
idrettskadeforskning, NIH; Forsker på skader i
kvinnefotball, tendinoser og treningsterapi.
Tidligere lege for Trondheim Ishockeyklubb og
Trondheims-Ørn damefotball. Lege for kvinnelandslaget i fotball 19952000, og U21 menn f.o.m. 2002 t.o.m. 2003.Vikarlege fotball herrer A
fra 2005.Tidligere elitespiller i håndball.
KETIL EGGE
Styremedlem. Jobber som fastlege på Hamar.
Spesialist i allmennmedisin. Utdannet i Oslo.
Jobbet i allmennmedisin, bortsett fra sykhusår fys
med Gjøvik/NIMI. Styremedlem Mjøsegnen
Idrettsmed for fra -00. Jobbet som lege for
Hedmark Skikrets, Mjøsteam skøyter, Forbundslege Norges Hundekjørerforbund, laglege HamKam. Mest interesse for utholdenhetsidretter.
Prøver også selv av og til hvor slitsomt det egentlig er å gå fort på ski.
EVA K. BIRKELUND
Styremedlem. Utdannet i Oslo, avsluttende
eksamen 1999. Assistentlege ortopedisk avd.
Sykehuset Innlandet, Elverum fra 2001-2004.
Jobber på SI-HS Hamar som ledd i spesialiteten ortopedisk kirurgi. Laglege for
Storhamar Dragons, elitedivisjon ishockey, fra
2000.
MONA NYSTED
Varamedlem. Utdannet i Trondheim i 2000.
Assistentlege ved ortopedisk avdeling St
Olavs Hospital i Trondheim. Har arbeidet ett
år ved Skade/akuttavdelingen ved samme
sykehus.Trinn 1 og 2 idrettsmedisinske kurs.
Aktiv mosjonsløper og spinner.

THOR EINAR ANDERSEN
Varamedlem. Dr. med. Overlege ved NIMI,
ansatt siden 1993. Spesialist i fysikalsk medisin
og rehabilitering. Idrettslege NIMF. Autorisert
fysioterapeut. Master i helseledelse- og administrasjon. Doktorgrad innen emnet fotballskadeforskning. Forsker ved Senter for idrettskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole. Leder av medisinsk
komité i Norges fotballforbund siden 1998. Landslagslege NFF U-21
herrer fra 1994 til 2002. Landslagslege NFF A- herrer fra 2003. Leder
dopingkontrollgruppen Lillehammer OL 1994. Sportslig leder i fotballstyre i Nordstrand IF.Trener G-14 Nordstrand IF. Aktiv fotballkarriere for IK Start, to seriemesterskap og aldersbestemte landskamper.
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ERIK IVERSEN
Redaktør av Norsk Idrettsmedisin. Utdannet fysioterapeut i Oslo 1994, Master of Health Science
Manipulative Physiotherapy og Master of Health Science Sports Physiotherapy fra University of Sydney.
Har jobbet to år som fysioterapeut for WC herrer alpint. Er nå ansatt som manuellterapeut ved
Olympiatoppen. Fortsatt aktiv innen ski, surfing, klatring og kampsport.

HARALD JODALEN
Redaksjonsmedlem. Cand.med. 1982. Førsteamanuensis dr.med. UiO, spesialist i allmennmedisin.
Idrettslege NIMF.

INGUNN R. RISE KIRKEBY
Redaksjonsmedlem. Overlege ved nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Spesialist i nevrokirurgi og
spesialist i nevrologi. Medisinsk doktorgrad i nevrokirurgi. Idrettslege NIMF. Tidligere håndballspiller og
har ca. 70 landskamper for Norge.

Thomas T. Ødegaard, redaksjonsmedlem, er presentert under FFI styret.

Lokalforeningene
Det utføres viktig idrettsmedisinsk arbeid rundt om i lokalforeningene.
Noen er aktive og arrangerer kurs / kveldsmøter og styremøter.
Andre ligger nede, mens noen er på gang til å starte opp.
Ta kontakt med det lokale styret hvis du ønsker.
Oslo og Akershus
Celine Tryggestad
Østerås Fysioterapi- og Treningssenter,
Otto Rugesvei 80, 1361 Østerås
Mob: 48208086
E-post: celinetr@start.no

Mjøsegnen
Trøndelag
Halvor Bævre, leder
Tommy Vidar Aasli, leder
Kraby, 2850 Lena
Fabelfaret 6, 1718 Greåker
Tlf.: 61 15 73 09 (a). 61 16 35 25 (p) Tlf.: 69 14 48 40 (a).
Mob: 91 54 62 99
Mob: 91 17 57 50
E-post: habae@online.no
E-post: tommy@tindlund.no

Hordaland
Frode Arnøy
Birkebeiner Fysioterapi
Nye Sandviksvei 15, 5003 Bergen
Tlf.: 55 31 67 56
E-post: farnoy@broadpark.no

Nord-Norge
Leif Røssås, leder
Pb. 2034, 9497 Harstad
Tlf.: 77 00 09 00. Mob: 9168 98 46
E-post: leif.rossas@sorsia.nhn.no
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Østfold
Rune Skjesol, leder
Hjalmar Johansens vei 9, 7020 Trondheim
Tlf.: 73 52 48 70. Mob: 90 75 84 70
E-post: rskjesol@online.no
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Innholdsfortegnelse for tidsskriftet i 2005
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1ste forfatter

Artikkel

1
1
1
1
1
1
1

3-6
8-9
11-14
15-16
17-19
21-24
25-26

Olsen OE
Grimsmo J
Sagatun Å
Kolsrud L
Pensgaard AM
Fredriksen PM
Cappelen A

Oppvarmingsprogram forebygger kne- og ankelskader
Idrettshjerte
Psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom – i en multietnisk storby
Synstrening – et til nå ukjent treningsområde for norske idrettsutøvere
Mental trening – veien til optimal prestasjon
Slank med trening
Dopinglisten og fritak på medisinsk grunnlag

2
2
2
2

3-5
6-8
9-11
13-18

Mæhlum S
Aadland AA
Bratland S
Beyer N

2

19-21

Juel NG

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser
Tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser
Melkesyre, metabolisme og muskulær tretthet – nye paradigmer
Sammenhæng mellem funktion og muskelstyrke og effekt af styrketræning på
funktion hos ældre mennesker
Svømming i Australia

3
3

3-8
9-13

Bjordal JM
Nielsen HG

3
3

14-16
17-28

Hallén J
–

4

3-6

Beck K

4
4

7-10
15-20

Juel NG
Olsen OE

4

21

Solheim A

Behandling av akutte idrettsskader med fysiske virkemidler
Reduserte nivåer av frie oksygenradikaler i de hvite blodlegemene etter
langdistanseløping – betydning for infeksjonsresistens?
Kardiovaskulær adaptasjon til utholdenhetstrening hos eldre menn og kvinner
Frie foredrag til Høstkongressen 2005
Handball goalie’s elbow blant kvinnelige håndballkeepere i norsk eliteserie
– forekomst og behandling
Skulderundersøkelse
Øvelser for å forebygge skader i underekstremitetene i ungdomsidretter
– en cluster randomisert kontrollert studie
Dopingbruk og helsevesenet

Norsk Idrettsmedisin på internett
Norsk Idrettsmedisin finner du på Faggruppen for idrettsfysioterapi sin hjemmeside:

www.idrettsfysioterapi.no
Ved å gå inn på FFIs hjemmeside og klikke på
"Tidsskriftet", vil du få tilgang til Norsk Idrettsmedisin i fulltekst med aktuelle artikler og referanser publisert i tidsskriftet fra nummer 2 2002.
Tidsskriftets side inneholder informasjon om tidsskriftet, abonnement, adresse til foreningene for
innmelding og adresseforandring, annonsering og
manuskriptveiledning.
FFIs side inneholder for øvrig oppdatert informasjon
om kurs/seminar og faglige artikler knyttet til forestående seminar og aktuelle temaer. I tillegg vil det
være mulig for brukerne å foreta gode faglige søk
direkte via forskjellige databaser og finne linker til
aktuelle tidsskrifter og institusjoner/organisasjoner.

Klikk deg inn på siden og se mulighetene!
IDRETTSMEDISIN 4•2005

29

Faggruppen for sykepleiere
i aktivitets- og idrettsmedisin arrangerer
2-dagers kurs 27-28 januar 2006
FSAI realiserer en drøm, og arrangerer 2-dagers kurs med sosialt program på kvelden.
På den måten kan vi fylle dagene med sterkt faglig program, og også bli bedre kjent med
hverandre på kvelden. Kongressen arrangeres på Quality Hotell, Gardermoen.
Tema og forelesere:
Oversiktsforelesning om idrettsskader. ”Dette vet vi, dette kan vi gjøre noe med!”
• Grethe Myklebust, dr scient og idrettsfysioterapi. Arbeider på Senter for Idrettsskadeforskning og NIMI.
Kneskade i idrett med video av kneartroskopi
• Lars Engebretsen, professor, ortopedisk avdeling Ullevål Sykehus og sjefslege på Olympiatoppen
Behandling og rehabilitering av akutt- og kroniske ryggskader
Hodeskader/hjernerystelser v/idrett
• Bjørn Fossan, Sjefsfysioterapeut på Olympiatoppen og leder for Idrettsfysioterapeutene
Ansiktsskader v/aktivitet
• Per Skjelbred, Kjevekirurg
”Det gode liv. Det er deg det kommer an på!”
• Kari Jaquesson, personlig trener, fitness-pionèr,
journalist og foredragsholder
Oversiktsforelesning om fysisk akt og helse. ”Er fysisk aktivitet ”pillen” for god helse?”
• Ellen Merete Haug, sykepleier og stipendiat HEMIL-senteret
Spiseforstyrrelse, menstruasjonsforstyrrelse og osteoporose - Den kvinnelige triaden
• Monika Klungland, dr scient Norges Idrettshøgskole
Det vil også bli avholdt generalforsamling i FSAI.

Påmelding og informasjon
For påmelding og mer innformasjon gå inn på denne siden: www.idrettssykepleie.com/Kurs.html
Kontaktperson: Vibeke Ortun,Vibeke.Ortun@uus.no Mobil 99235815
Frist for påmelding: 30. november 2005
Kongressavgiften er kr. 1950,- inkluderer 1 overnatting i dobbelrom, frokost x2, lunsj x2, 3-retters middag, møteservering, forelesninger, kursmateriell/kompendium og kursbevis.
Det er også mulig å melde seg på dagpakker (uten middag og overnatting) til kr 1200,FSAI medlemmer vil ha fortrinn.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 11 timer.

30

IDRETTSMEDISIN 4•2005

KURS I UNDERSØKELSE,
REHABILITERING OG FOREBYGGING AV
AKUTTE KNESKADER I OSLO
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker en grundig innføring og praktisk trening i klinisk
undersøkelse, rehabilitering og forebygging av akutte kneskader.
Innhold: Kurstiden vil bli brukt til demonstrasjoner og trening på undersøkelsesteknikker,
pasientdemonstrasjoner, samt praksis med rehabiliteringsøvelser i treningssal. Kurset vil være
en kombinasjon av teori og praksis hvor deltagerne er aktive. Progresjon i trening, operasjon
kontra funksjonell rehabilitering, øvelsesutvalg, tilbake til idrett mm er sentrale tema.
Godkjenninger: Kurset er søkt godkjent med 13 timer tellende til tittelen Spesialist i idrettsfysioterapi NFF og Autorisasjon som idrettsfysioterapeut FFI
Kursledelselse: Grethe Myklebust, fysioterapeut dr. scient, spesialist i idrettsfysioterapi og
Håvard Moksnes, fysioterapeut, NIMI og forskningsmedarbeider NAR, Ortopedisk Senter,
Ullevål universitetssykehus
Kurssted: NIMI Ullevål
Tidspunkt: 24.-25. februar 2006
Antall deltakere: 32
Kursavgift: 2.000,- (inkl. kursmateriell og bevertning begge dager)
Påmelding: Skriftlig innen 10. februar 2006 – sendes til NIMI v/kurssekretær Kari Helstad,
Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805 Oslo, eller epost: kari.helstad@nimi.no

IDRETTSMEDISIN 4•2005
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Fysiopartnerprisen 2006
Ny forskningspris for medlemmer av Faggruppen
for idrettsfysioterapeuter
Prisen deles ut for første gang på FFI’s sommerseminar i Tønsberg, 9.-11. juni 2006
For nærmere informasjon og statutter se www.idrettsfysioterapi.no
Søknad sendes til FFI’s forskningsråd v/ Inger Holm, Fysioterapiavdelingen,
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo
Søknadsfrist 1. april 2006

Fysiopartnerprisen
Ny forskningspris til idrettsfysioterapeuter
Det har de siste ti årene skjedd mye innen idrettsfysioterapi
og forskning i Norge.
På Idrettsmedisinsk Høstkongress i år ble det presentert en
rekke meget gode vitenskaplige arbeider gjennomført av
fysioterapeuter. Dette er vi stolte av!
Det er likevel mye å gjøre og mye som bør dokumenteres
innen vårt fagfelt.Vi vet det er mange dyktige fysioterapeuter
i faggruppen vår som jobber med store og små prosjekter.
Det er også mange som har store og små ideer og tanker om
prosjekter de ønsker å gjennomføre.
Fysiopartner A/S er FFI`s hovedsponsor og de ønsker å
være med å stimulere til forskning og vitenskapelige videreutvikling i idrettsfysioterapimiljøet i Norge.
De vil derfor dele ut Fysiopartnerprisen på FFI’s årlige
sommerseminar.

Prisens hensikt er å løfte frem den praksisnære og idrettsfysioterapirelevante forskningen som forgår på ulike arenaer i
idrettsfysioterapimiljøet.
Mye av den forskningen som gjøres i dag er initiert og
gjennomført i ulike profesjonelle forskningsmiljøer. Men vi vet
også at mange gode og interessante problemstillinger ofte
kommer fra klinikken.
Vi oppfordrer alle som mener de har noe å presentere om å
sende inn et sammendrag som beskriver prosjektet. FFI’s
forskningsråd vil plukke ut en verdig vinner som skal presentere prosjektet på sommerseminaret i Tønsberg 2006.
Vinneren mottar 10 000 kroner og gratis opphold og seminaravgift på samme års Idrettsmedisinske Høstkongress, med en
oppfordring til å presentere prosjektet som et fritt foredrag.
Statutter for prisen finner du på www.idrettsfysioterapi.no
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Vinterseminar

FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI
VINTERSEMINAR 10. – 12. FEBRUAR 2006, FAGERNES

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
W2 – Behandling og
W3 – Behandling og
W4 – Behandling og

rehabilitering
rehabilitering
rehabilitering
rehabilitering

av
av
av
av

skulderinstabilitet. Chris Drummond
knearthrose. Grethe Myklebust
spondylolyse/listese. Tor Inge Andersen
muskulære skader (strekk og kontusjoner). Leif Arne Lystad

FREDAG 10. FEBRUA R
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. FEBRUA R
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. FEBRUA R
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!

PÅMELDINGSSKJEMA
FFIs VINTERSEMINAR 10. - 12.02.2006
www.idrettsfysioterapi.no
Etternavn:

Fornavn:

Arbeidssted:

Adresse arbeidssted:

E-mail:
Postnr:

Sted:

Telefon kontor:

Mobiltlf:

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

Quality Hotell Fagernes

Pris pr. døgn

Dobbeltrom

Pris pr. døgn

Kr 1150,-

Kr 950,-

Ikke røyk

Type rom:

Røyk

Faktura for hotellopphold tilsendes.

Ankomst dato:

Avreise dato:

Dersom dere har valgt dobbelrom, vennligst fyll ut denne rubrikk:
Navn ledsager:
Ønsker å dele rom med:

Seminar avgift:

Medlem

Medlemsnr. NFF

Ikke medlem

1300,-

Beløp å betale

1900,-

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

Jeg ønsker å delta på trening AKTIVITEKET fredag kl 19.00-20.00

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,-

Treningsavgift dekkes av FFI

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

OPPDALSUKA 2006
Vi ønsker velkommen til

Helse i Fokus
Vi inviterer årlig leger og annet helsepersonell til trivelige dager i fjellbygda Oppdal som
er et av de nydeligste turiststedene i Norge.
Her legger vi opp til at du kan nyte godt av uteaktivitetene bygda har å by på. Ønsker du
å ta skiene fatt – enten på turski eller slalåmski, har vi lange lunsjpauser hvor vi kjører
deg opp i skieldoradoet.
Vi satser på topp faglig innhold og et godt sosialt miljø som ramme rund arrangementet.
Vi nevner her spesielt kurs innen idrettsmedisinen. Kursuka inneholder følgende kurs:

• Antidoping-seminar (Weekend-kurs)
• Idrettsmedisin I
• Idrettsmedisin II
• Fysikalsk medisin
• Kurs i akuttmedisin
• Kurs i gynekologi for leger
• Junior/Seniorkurs for allmennpraktiserende leger
• Ferdighetskurs for medarbeidere innen helsetjenesten
• Kurs i psykiatri og kommunikasjon
Påmeldingsskjema med praktiske opplysninger finnes på arrangementets hjemmeside:
www.oppdalsuka.org
Påmeldingsfrist: 10. januar 2006.

ANTIDOPINGSEMINAR

- Lørdag 4. og søndag 5. mars

For å bli autorisert som Idrettslege, NIMF og som Idrettsfysioterapeut, FFI må man ha gjennomført dette seminaret.
Kurstimer: 12t. Gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis. Gjennomføring av praktisk dopingkontroll er
en del av seminaret.
Kursansvarlig: Antidoping Norge.
Godkjenning:Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening som emnekurs for primærleger og er godkjent som
tellende timer til autorisasjonen idrettslege NIMF.
Kurset er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettsfysioterapeut FFI.

IDRETTSMEDISIN 4•2005
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OPPDALSUKA 2006
Målgruppe: Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege
NIMF. Kurset er godkjent av Den norske lægeforening med 11 poeng som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning
og med 11 timer som valgfritt kurs 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 deltakerne en grundig teoretisk og praktisk innføring i dopingkontrollen slik at de kan bistå
utøvere som ledsagere under kontrollen og peke på eventuelle uoverensstemmelser i henhold til prosedyrene - å gi
en innføring i medisinsk støttepersonells oppgaver i forbindelse med antidopingarbeidet - å gi kunnskap om hvor man
kan søke ytterligere informasjon i forbindelse med antidopingarbeidet - å gi økt kunnskap om bl.a. dopinglista, NIFs
dopingbestemmelser, fritak og kosttilskudd.

IDRETTSMEDISIN – TRINN 1
Kurskoordinator: Overlege, dr. med. Agnar Tegnander, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital,Trondheim.
Tid: Søndag 5. – fredag 10. mars 2006.
Kurstimer: ca 40t, inkludert kursprøve.
Godkjenning: Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening som emnekurs for primærleger og er godkjent
som tellende timer til autorisasjonen Idrettslege NIMF.
Kurset er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettsfysioterapeut FFI
Målgruppe: Leger og fysioterapeuter med interesse for idrettsmedisin som ønsker å arbeide med medisinsk behandling av idrettsutøvere, eller som ønsker en oppdatering av idrettsmedisinske behandlingsmetoder.
Krav til deltakere: Avlagt medisinsk embetseksamen eller autorisasjon som fysioterapeut. I spesielle tilfeller kan ikkemedisinere opptas på kurset.
Læringsmål: Kursets formål er å gi legen og fysioterapeuten forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger, sette
dem i stand til å diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de hyppigste idrettsskader med vekt på akutte skader. I tillegg sette dem i stand til å veilede vedrørende doping og farmakologiske problemer i forbindelse med idrett.
Faglig innhold: Basal idrettsfysiologi;Treningslære; Kosthold hos idrettsutøvere;
Doping; Idrett og helse; Patofysiologi ved akutte idrettsskader: Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader, undersøkelsesteknikk, behandling og rehabilitering.Taping/ortoser, rygg/nakkeskader, skader
i skulder, kneskader, legg/ankel/fotskader. Barn og idrett, eldre og trening, kvinner og idrett - spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.

IDRETTSMEDISIN – TRINN 2
Kursledere: Overlege, dr. med. Agnar Tegnander, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital,Trondheim, og spesialist i allmennmedisin Ivar Morten Jørum, Heimdal Helsehus legesenter.
Tid: Søndag 5. ca kl 16.00 – fredag 10. mars kl 13.00.
Antall timer: ca 40t. Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening som emnekurs for primærleger og er
godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettslege NIMF.
Kurset er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettsfysioterapeut FFI
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OPPDALSUKA 2006
Målgruppe: Leger og fysioterapeuter med interesse for idrettsmedisin som ønsker å arbeide med medisinsk behandling av idrettsutøvere, eller som ønsker en oppdatering av idrettsmedisinske behandlingsmetoder.
Krav til deltakere: Avlagt medisinsk embetseksamen eller autorisasjon som fysioterapeut. I spesielle tilfeller kan ikkemedisinere opptas på kurset.
Læringsmål: Å gi deltakeren forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger og sette deltakeren i stand til å diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de hyppigste akutte idrettsskader og belastningsskader. Sette deltakeren i stand til å veilede om skadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse i forbindelse med idrett og til å veilede
vedrørende doping og farmakologiske problemer i forbindelse med idrett. Ved siden av å gi deltakeren en viss forståelse av idrettsfysiologiske prinsipper.
Faglig innhold: Testing og trening av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Temperatur og væskeregulering, høydetrening, reisemedisin og akklimatisering. Ernæringsfysiologi; Prestasjonsrettede tiltak. Restitusjon, overtrening, astma og
allergi i idrett, infeksjoner hos idrettsutøvere. Idrettstraumatologi med vekt på belastningsskader, skadeforebygging.
Hofter og lyskeskader, skader i overekstremitetene. Idrettspsykologi. Plutselig død under fysisk aktivitet.
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Manuskriptveiledning
Manuskript sendes per e-post til erik.iversen@bredband.no
eller på en diskett/CD-ROM sammen med en utskrift av
den aktuelle teksten til: Erik Iversen, Prof Lochmannsgt. 2,
0559 OSLO.

Disposisjon
Artikler kan oppbygges etter følgende disposisjon:
1. Artikkelens tittel, eventuelt med en undertittel.
2. Forfatteren(e)s, stilling/utdannelsesprofesjon og
arbeidssted.
3. Navn, adresse, telefon, faks og e-postadresse på
forfatteren som er ansvarlig for artikkelen og korrespondansen vedrørende denne.
4. Kortfattet sammendrag av artikkelens eller undersøkelsens innhold. I forbindelse med undersøkelser
beskrives formål, metode og hovedresultater.
Maksimum 150 ord.
5. Selve artikkelen, med Introduksjon, Materiale og
metode, Resultater, Diskusjon, Perspektiver,Takksigelser
(evt.), Referanser,Tabeller og Figurer.
6. Evt. samarbeidspartnere anerkjennes gjennom
påskjønnelse til slutt i artikkelen.
7. Referanser skrives opp i en liste og nummereres.
I teksten henviser man med referansenummeret i parentes. Som hovedregel bør det ikke være med mer enn 20
referanser. Ønsker man å ha med mange referanser, så
legges disse ut på tidsskriftets nettside. I referanselisten
skrives forfattere med etternavn og initialer for fornavn,
hele tittelen, tidsskriftets navn som forkortet i Index
Medicus, år, volum, nummer i utgivelses år og sidetall.

8. Redaksjonen ønsker gjerne et bilde av forfatteren
sammen med artikkelen, og det bees derfor om at det
legges ved et portrettfoto.

Tekst
• Arkiveres helst i Word. Det skrives ut en utskrift på
hvitt papir:
• med markering av avsnitt, overskrifter, kursiv og fet skrift
• skrifttype Times New Roman (best), skriftstørrelse 12 pkt.
Utskriftene påføres fil-navnet fra disketten.

Illustrasjoner (fotos, figurer og tabeller)
• Sendes inn på eget ark eller i egen fil,
foto helst i jgp-format.
• Alt merkes på baksiden med artikkelens tittel
og forfatter samt figurnummer.
• Fotografier lages i papirkopi eller som dias.
• Illustrasjoner lages i overstørrelse,
imidlertid maksimum A4.
I artikkelteksten angis figurnummeret der plasseringen vil
være mest relevant.

Lengde
Artikkelen bør være på 1000-3000 ord - tilsvarer 1-5 sider i
tidsskriftet. I Word tilsvarer dette 2-8 sider (skrifttype Times
New Roman, skriftstørrelse 12 pkt, enkel linjeavstand). Evt.
illustrasjoner kommer i tillegg til tekst (1/4-1 side).

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

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 idrettsfysioterapi. 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.Tidsskriftet forbeholder seg retten til å lagre og utgi alt
stoff i tidsskriftet i elektronisk form. Artikler i tidsskriftet representerer ikke nødvendigvis redaksjonens holdninger.
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Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmedisin, er nå inne i sitt 21. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.
Opplaget er på 2200 eksemplarer, og tidsskriftet sendes, i tillegg til leger og fysioterapeuter, også til
sykehus og høgskoler, samt sykepleiere innen aktivitets- og idrettsmedisin.
Vår redaksjonskomite har knyttet til seg en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innenfor viktige felt innen idrettsmedisin, noe som sørger for et innhold med høy kvalitet og aktualitet.
Høres det interessant? Kontakt tidsskriftets annonseansvarlig:
Hilde Fredriksen, Toppidrettsenteret, Pb. 4004 Ullevål Stadion, 0806 Oslo,
tlf. 22025745, fax. 22025750, e-post: Hilde.Fredriksen@nif.idrett.no

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

ANNONSEPRISER 2006
Side
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4
1/8

Sort/hvitt
5.500,4.200,3.000,2.200,1.800,1.500,-

STILLINGSANN.:
1/4-1/2 side: 1.000,1/8-1/4 side: 500,Prisene er eks. MVA

4-farger
7.000,5.500,4.000,3.000,2.500,2.000,UTGIVELSESPLAN 2006
Utgave Matr.frist Utgivelse
Nr. 1
01.02.06 15.03.06
Nr. 2
01.05.06 15.06.06
Nr. 3
01.09.06 15.10.06
Nr. 4
01.11.06 15.12.06

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

Norsk Idrettsmedisin ønsker alle sine lesere
et riktig godt, fysisk aktivt og skadefritt idrettsår!
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KONGRESS KALENDER
FEBRUAR
2 – 4:

31 – 3:

Köbenhavn, Danmark
Dansk Idrætsmedicinsk Årskongres 2006
Info: www.sportskongres.dk

MARS
8 – 12:

10 – 12:

New Orleans, LA, USA
73rd Annual Meeting of the American
Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
Info: www.aaos.org
Manuellterapi tverrfaglig seminar 2006, Oslo
Info: www.manuellterapi.com

7 – 8:

JUNI
12 – 16:

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

24 – 27:

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

NOVEMBER

MAI
11 – 13:

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

JULI
29 – 2:

APRIL

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

Örebro, Sverige
Svensk Idrottsmedicinsk Förening vårmöte 2006
Info: www.svenskidrottsmedicin.se
Innsbruck, Østerrike
12th ESSKA 2000 Congress
Info: www.esska2006.com

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

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.

ut på tur !!!
I S KO G O G M A R K

dine trykksaker ordner vi
• Bred erfaring
• Kort leveringstid
• Stort produktspekter

Kontakt oss for pristilbud på dine trykksaker!
Telefon: 64 91 71 01 • Telefax: 64 86 74 29
E-post: post@follotrykk.no • www.follotrykk.no

B

-BLAD

Vi ønsker alle en skadefri vinter!

Returadresse:
Marianne Olsen
Postboks 79
1403 Langhus

