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All effekt der smerten er

Ved smerter i forbindelse med 
overflatiske bløtdelskader

C Ibux ”Weifa”
Antiflogistikum ATC-nr.: M02 A A13 

GEL 5%: 1 g inneh: Ibuprofen 50 mg, hydroksyetylcellulose, benzylalkohol, 
isopropanol, natriumhydroksid, renset vann.
Egenskaper: Se Felleskatalogen.
Indikasjoner: Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske 
bløtdelsskader. For pakning uten resept: Milde til moderate smerter i forbindelse med 
forstuing eller forstrekning.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for  acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre 
NSAIDs. Patologisk forandret hud i det området som trenger behandling, som eksem, 
akne, infisert hud eller åpne sår.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Hud: Erytem og kløe. Sjeldne (<1/1000): 
Gastrointestinale: Mavesmerter.

Forsiktighetsregler: Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med redusert nyrefunk-
sjon eller astma. Må ikke komme i kontakt med slimhinner eller øyne. Behandlingen
avbrytes hvis utslett inntrer.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Farmakodynamiske effekter av prostagland-
insyntesehemmere i 3. trimester kan være skadelige for svangerskapsforløpet, fosteret og
det nyfødte barnet. Følgende skadelige effekter på foster og det nyfødte barnet er rappor-
tert ved bruk av preparater i denne klassen:  Prematur lukning av ductus arteriosus med
primær pulmonær hypertensjon og degenerative forandringer i myokardiet, tricuspidalfeil,
manglende lukning av ductus arteriosus postnatalt som er resistent mot medisinsk behand-
ling, blødninger (f.eks intrakranielle blødninger og gastrointestinale blødninger med perfor-
asjon), nekrotiserende enterokolitt, nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt. Forstyrrelser i
svangerskapsforløpet er sett i form av oligohydramnion, forlengelse av svangerskapet samt
nedsatt rieaktivitet. Preparatet skal derfor ikke brukes i 3. trimester. Det er ikke sett tera-
togenisitet i dyreforsøk. Negative resultater fra dyrestudier betyr nødvendigvis ikke fravær

av skadelige effekter på humane foster. Preparatet bør derfor heller ikke brukes i 1. og 2.
trimester. Overgang i morsmelk: Konsentrasjonen av ibuprofen i morsmelk er <1 % av kon-
sentrasjonen i plasma. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Dosering: Voksne og barn >12 år: Gelen appliseres på det smertefulle eller betente
området inntil 3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle området dek-
kes, men bør ikke overstige 15 g pr. dag (tilsvarer ca. 30 cm gelstrek). Gelen masseres inn
i huden noen minutter. Håndvask anbefales etter applisering. Ved langvarig smerte bør lege
kontaktes.
Overdosering/Forgiftning: Ibuprofen har lav toksisitet. Behandling: Symptomatisk.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved værelsestemperatur <30oC.
Utlevering: Inntil 50 g er unntatt fra reseptplikt.
Pakning: 50 g 

Ibux gel-pasienter tåler sol! 
Ingen rapporter om 
fototoksisitet.

Ibux gel kan brukes så 
lenge det er nødvendig.
Ingen begrensning i 
behandlingstid. 
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Først vil jeg takke Jostein Grimsmo for hans innsats som redaktør for Norsk Idrettsmedisin.Han
har de fire siste årene hatt hovedansvaret for å videreformidle idrettsmedisinsk informasjon
og stoff.Vi håper du fortsatt vil bidra med stoff til NIM, og ønsker deg lykke til med din videre

forskning.
I forbindelsen med skifte av både redaktør og trykkeri, vil alle som leser NIM se noen mindre en-
dringer på layouten. Undertegnede redaktør er ansvarlig for det faglige innholdet og redaksjon-
ssekretær Håvard Moksnes for driftsmessige forhold knyttet til tidsskriftet. Vi har sammen med
redaksjonskomiteen knyttet til oss en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innenfor
viktige felt innen idrettsmedisin. Disse vil med jevne mellomrom få i oppgave å bidra med stoff fra
sitt spesialfelt. Dette er en ny og spennende organisering som vi håper skal medføre en ytterligere
forbedring av tidsskriftet. Oversikt over NIMs faglige medarbeidere og manuskriptveiledning er pre-
sentert i dette nummeret. Kvaliteten på innholdet i tidsskriftet er helt avhengig av bidrag fra
medlemmene og andre som er opptatt av idrettsmedisin.Vi håper derfor at leserne vil komme med
innlegg og bidra til flere debatter i tiden fremover.
Sommersesongen er over oss for fullt,men vi har allikevel funnet plass til rapporten fra helseteamet
under vinter-OL 2002 i Salt Lake City.Helseteamet har god grunn til å være fornøyd med den sam-
lede prestasjonen under OL. Men som det fremgår av rapporten vil det imidlertid alltid være rom
for bedre innsats, så vel fra helsepersonellets side, som fra de øvrige troppsdeltagere.
I dette nummeret presenteres to artikler om hamstringsskader i fotball. Den første fokuserer blant
annet på skademekanismer og ulike risikofaktorer for hamstringsskader, og den andre viser oss
hvordan vi kan forebygge hamstringsskader. Vi har også med referat fra Svensk idrettsmedisinsk
forenings vårmøte, der foreningen markerte sitt 50 års jubileum med flere kjente gjesteforelesere.
Vi gratulerer med jubileumet. Gratulerer også til svenskene, og danskene, som gikk videre fra de
innledende kampene i fotball-VM. Store fotballnasjoner, som Argentina og Frankrike, ble slått ut av
de to nordiske landene. Sykepleierne har dannet en egen faggruppe for sykepleiere i aktivitets- og
idrettsmedisin, og det er gledelig at vi kan tilby NIM også til denne gruppen. Idrettsskadeboka er
nå endelig kommet. Alle med interesse for idrettsmedisin bør skaffe seg denne. Informasjon om
boka finner du midt i bladet. Sist men ikke minst presenteres programmet for høstkongressen.Husk
abstractfristen som er 1. september.
God sommer og god lesning!

Odd-Egil Olsen
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Trening på resept / eller på rekvisisjon er
en viktig sak for oss i FFI.Takster for så-
vel undersøkelse som for trening i grup-

per ligger der.Det vi behøver er en forandring
i forskriftene. Dette har vi tatt opp med NFFs
leder, privat råd og med andre sentrale per-
soner som jobber med takstforhandlingene.
Samtidig har vi jobbet parallelt med denne sa-
ken mot politikere og aktuelle offentlige in-
stanser. Signalene er positive fra alle hold og

jeg tror at dette lar seg gjennomføre i løpet av kort tid.
NFFs  beveg deg aksjon berører jo også det samme temaet.Men at de kan sette i gang en slik ak-
sjon uten å samarbeide og samkjøre med oss er nesten uforståelig. For ikke mer enn 18 måne-
der siden tok vi med på et samarbeide vi hadde med NIMF, legeforeningen, Statens råd for fysisk
aktivitet der mer enn 2000 leger og fysioterapeuter har gått på kurs for å lære mer om sammen-
hengen mellom fysisk aktivitet og helse. Dette samarbeide har alle parter fulgt opp minus NFF.
Samtidig har vi arrangert flere kurs og seminarer med dette temaet i FFI regi de siste årene.
Istedenfor å kontakte oss setter man i gang en egen kampanje som ikke har med oss som en av
aktørene (og som samtidig koster tid og penger).Gult kort til NFF.Kortet ble korrekt gitt på NFFs
ledermøte i april og regnes derfor som en avsluttet sak for oss. Nå gjelder bare resultatene.
Det er til fysioterapeut de i dårligst form ofte kommer. Ikke med hjerte – kar og diabetes, men
med andre symptomer. Det er vi som både kan trening og som kan ta hensyn til disse andre
plagene.Treningen må være gratis.Mange av de som er i faresonen for disse lidelsene er de som
har dårligst råd.Legene må samtidig bevisstgjøres og informeres slik at trening og ikke piller fore-
skrives der dette er det som beviselig er den rette medisinen. Her har NIMF en kjempeopp-
gave. Det vil kreve masse arbeide, men jeg vet at interessen og viljen ligger der.
Sommerseminaret ble i år som i fjor overbooket. Det både gleder og bekymrer oss. Neste år
vil vi prøve ut en ny modell som skal gi plass for flere. Til dere som var like heldig som det å
vinne i lotto, og som dermed kom med på sommerseminaret, og til dere andre: Ha en hygge-
lig og deilig sommer. Vi sees på høstkongressen i Trondheim. Ingen kan vel det med å lage høst-
kongress som Grøntvedt og hans trønderkamerater på Royal Garden.
God sommer !

Dere har nå fått første nummer av NIM
redigert av Odd-Egil Olsen og med nytt
trykkeri. Jeg skriver denne leder uten å

vite hvordan bladet vil se ut og er svært spent
på hva leserne synes. Det har tidligere vært
svært få tilbakemeldinger. Jeg tror Odd-Egil og
redaksjonskomiteen vil sette stor pris på inn-
legg og kommentarer.
Nytt av året er at sykepleierne nå har dannet sin
Idrettsmedisinske forening.Vi har ønsket å tilby
NIM også til denne gruppen og jeg håper avta-

len er i orden slik at det denne gang også er mange sykepleiere som leser bladet.
Jeg har nettopp deltatt på Svensk idrettsmedisinsk forenings vårmøte. De hadde 50 års jubi-
leum og markerte det med flere kjente gjesteforelesere. Referat vil følge i dette blad.
Min spontane reaksjon er at vi står sterkere i Norge med selvstendige organisasjoner for de
ulike faggruppene. Dette skaper en større bredde i temavalget hos oss. I Sverige styres for mye
av «sportsortopedien». Jeg våger en slik påstand siden jeg selv er ortoped.
Vi bør for å kalle faget idrettsmedisin være mangfoldige.Både kosthold,osteoporose, lungefysio-
logi og cardiologi var representert på programmet,men det virket ikke som dette skapte samme
interesse for disse emnene i Sverige som jeg opplever at vi har i Norge. Svenskene har, som oss,
også fokus på fysisk aktivitet og har redigert en bok om fysisk anbefalt aktivitet for forskjellige
pasientgrupper og generelt for befolkningen.Vi sliter i begge land for å få budskapet omsatt i
praktisk handling.
Et tema som vi må diskutere i Norge er hvordan vi skal integrere den moderne cardiologien i
våre kurs. Screening av fotballspillere med henblikk på hjertesykdom er satt i system i Sverige.
Her som ellers er det mange sider ved å innføre en slik ordning, men diskusjonen må vi ta opp.
Årets store idrettsmedisinske begivenhet, høstkongressen, arrangeres i år i Trondheim. Det er
et spennende og omfattende faglig program som viser bredden i vårt fag. Jeg viser til annonsen
på annet sted i bladet.
Jeg drister meg til å tro at bladet kommer ut til rett tid og ønsker alle en god sommer!
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Smestadkroken 69 – 1340 Skui – tlf. 67 13 40 15 – fax 67 13 40 23
www.concept2.no . concept@online.no

Bruk Concept 2 Indoor Rower til å trene kondisjon

og styrke muskulaturen i beina, armene, magen

og ryggen.

Brug C2 til testing og konkurranser.

DYNO: Dynamisk styrketreningsapparat.

Concept2 DYNO virker etter samme prinsipper

som C2 Indoor Rower til styrketrening i tre basis

øvelser. Bein Press, Benk Press og Ro Trekk.

Du trener dynamisk styrke: Jo større kraft du tilfører,

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

Manuskript sendes inn på en diskett/CD-ROM sammen
med en utskrift av den aktuelle teksten til Norsk Idretts-
medisin, co. Odd-Egil Olsen, Saturnveien 5, 0492 OSLO,
eller aller helst på e-post: oddeo@nih.no.

Disposisjon
Artikler kan oppbygges etter følgende disposisjon:

1.Artikkelens tittel, eventuelt med en undertittel.

2. Forfatteren(e)s, stilling/utdannelsesprofesjon og ar-
beidssted.

3. Navn, adresse, telefon, faks og e-postadresse på forfat-
teren som er ansvarlig for artikkelen og korrespondan-
sen vedrørende denne.

4. Kortfattet sammendrag av artikkelens eller under-
søkelsens innhold. I forbindelse med undersøkelser
beskrives formål, metode og hovedresultater. Maksimum
150 ord.

5. Selve artikkelen, med Introduksjon, Materiale og me-
tode, 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 tek-
sten henviser man med referansenummeret i parentes.
Som hovedregel bør det ikke være med mer enn 20 re-
feranser. Er det flere enn 20, kan interesserte lesere få
tilsendt listen fra redaksjonssekretæren eller forfatteren.
I referanselisten skrives forfattere med etternavn og in-
itialer for fornavn, hele tittelen, tidsskriftets navn som
forkortet i Index Medicus, år, volum, nummer i utgivel-
ses 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 jpg-

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.

Den redaksjonelle linje
Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre på over-
skifter, 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 forfatte-
ren 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 artikkel-
forfatterne ansvarlig for artiklenes innhold.

Manuskriptveiledning



Oppbyggingen av helseteamet for De olympiske leker har vært
diskutert på prinsipielt grunnlag i og med Olympiatoppen, i
Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Norsk Idrettsmedisinsk
forening, samt i Idrettsmedisinsk råd.Tidligere ble oppnevning-
ene gjort mer på basis av individuell vurdering av særforbund-
sengasjert personell, personell som på annen måte var invol-
vert i toppidrettens helsetjeneste og ressurspersoner som ble
valgt ut uten noen forhåndstilknytning til idretten. Det har etter
hvert utkrystallisert seg behov for en sterkere strukturering på
dette, det har vært uttrykt behov for, og krav til, faglig forank-
ring i de deler av idrettsmedisin og idrettsfysioterapien som er
mest relevant for de aktuelle konkurranser og grener. Grunn-
kvalifikasjon som idrettsfysioterapeut og idrettslege har også
vært satt frem som skjerpede krav i forhold til tidligere. En
sammensetning av teamet med komplementære kvalifikasjoner,
dvs. fagpersonell med ulike spesialiteter, men som alle har rele-
vans til idrettsmedisinske arbeidsoppgaver er en annen forut-
setning som er blitt lagt til grunn. Særforbundenes ønskemål, og
i mange tilfeller krav, om å få med personell som har fast enga-
sjement i forbundet og som dermed kjenner utøverne, er blitt
tatt til følge i den grad øvrige kriterier anses oppfylt på en faglig
forsvarlig måte.

Med bakgrunn i det ovenstående ble det gjennom annonse i
Norsk Idrettsmedisin bedt om å få interesserte fra de ovenfor
anførte faggrupper til å melde seg.

Uttak av helseteamet
Det kom inn en rekke kvalifiserte søknader, i alt 2-3 ganger så
mange som det var plass for i teamet. Begrensning i antall hel-
sepersonell er nedlagt i Det olympiske charter. Det ble gjort et
primæruttak. I sluttuttaket kom det imidlertid inn sterke fø-
ringer fra særforbundene med krav om å få med det helseper-
sonellet som der allerede var fast engasjert. Dette ble aksep-
tert, noe som førte til at et par av de primært uttatte måtte
vike plass. I samråd med Olympiatoppens ledelse fant man
imidlertid at dette var riktig idet nært kjennskap til de aktuelle
utøvere pr. i dag er en av de faktorer som bør tillegges vekt i
denne sammenheng.

De uttatte ble også pålagt å ta kontakt med de særforbunds
helsetjeneste som ikke ble representert i den endelige helse-
troppen til OL for å bli oppdatert om spesielle forhold.

Helseteamet besto av følgende medlemmer:
Medisinsk hovedansvarlig: Inggard Lereim
Øvrige leger : Knut Gabrielsen, Stig Heir, James

Stray Gundersen, Ola Rønsen og
Lars Kolsrud.

Ledende fysioterapeut: Bjørn Fossan
Øvrige fysioterapeuter : Kirsti Gundersen, Elin Kortner,

Oddvar Knutsen,Tor Inge Andersen,
Arne Orderløkken, Clas Eliasson,
Trym Telje,Turid Høysveen og
Ingvild Eikeland.

I tillegg med helserelaterte oppgaver:
Ernæringsfysiolog Christine Helle, alpinlandslagets massør 
Geir Stølsvik

Personellet arbeidet både i forberedelsesfasen og i gjennomfø-
ringsfasen hovedsakelig med de grener de til vanlig er tilknyttet.

Det ble fra uttakstidspunkt gjort klart at helsepersonellet
måtte være forberedt på å hjelpe hverandre, både ut ifra spesi-
elle kvalifikasjoner som de enkelte innehadde og ut ifra ulik
antatt arbeidsbelastning og troppsstørrelse.

Forberedelsesperioden
Det ble avholdt to dagsseminarer for personellet, derav et
sammen med de øvrige ledere, og et kun for helsepersonellet. I
tillegg var ledelsen for de to faggrupper, fysioterapeuter og
leger, med i en øvelse sammen med de øvrige fagledere på
Olympiatoppen primo januar 2002.

Ernæringsfysiolog Christine Helle nedla et stort, nøyaktig og
ytterst verdifullt arbeid i å kartlegge de enkelte aktives bruk av
tilskuddspreparater, medikamenter og kartlegging av deres
kosthold. Dette ble kombinert med en konkret detaljert råd-
givning overfor den enkelte utøver og pålegg om å følge den
klare instruks som ved henne er utarbeidet for Olympiatoppen
og dens utøvere.

Gjennom samlinger og ved konsultasjoner ble det gitt skade-
forebyggende informasjon/ instruksjon slik det er nedfelt i forplik-
telsene for helsepersonell som er engasjert i særforbund i Norge.

Ola Rønsen har laget et godt manuskript om forebyggende
tiltak i forhold til infeksjoner, forhold ved reise, tidssoneforflyt-
ning og alminnelig personlig hygieniske tiltak. Dette utgjorde,
sammen med de skadeforebyggende og belastningssykdoms-
forebyggende tiltak, et godt grunnlag for å bevare helsetilstan-
den i troppen.
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Influensavaksine ble gitt til utøvere som ikke hadde grunner
for, eller ønsket, fritak fra dette.

Den medisinske ledelse har deltatt aktivt innen antidopingar-
beidet i en årrekke. Den enkelte lege har overfor egne lag jevn-
lig oppdatert utøverne både ved direkte kontakt og ved at de
har fått utdelt utøverboken for antidopingarbeid.

Treningsleir i forkant av OL
Flere av gruppene lå i treningsleire i USA opptil 10 dager før
de flyttet inn i OL-leiren. Noen av disse gruppene ble fulgt av
eget særforbunds helsepersonell og informasjon om helsetil-
standen ble overlevert til troppens helsepersonell under Le-
kene. Helsetilstanden for precampdeltagerne var jevnt over
god. Det oppsto en personskade som medførte en viss  be-
grensning i treningsintensitet for utøveren. Utover dette forløp
denne perioden uten helsemessige komplikasjoner.

Selve OL
Utøverne reiste direkte til de forlegninger som var forhåndsut-
tatt og utprøvd. Forlegningene varierte noe i komfort, men
holdt alle god standard. Det var god kapasitet til alle og man
unngikk trangboddhet som kunne vært infeksjonsfremmende
etc. De hygieniske forhold ble også funnet å være gode. Flere
av gruppene hadde egne kokker med og fikk både ferskt brød
og annen solid norsk mat daglig.

I selve Olympic village var også forholdene gode både når
det gjaldt boforhold og tilgang på variert og fullverdig mat.

Helsepersonellets transporttilbud var førsteklasses, men de
store avstandene ga av og til et stort tidsforbruk mellom de
ulike arenaene.

Arrangøren hadde en meget vel utstyrt poliklinikk i OL-
landsbyen nede i Salt Lake City. I tillegg var det mindre poli-
klinikkenheter på de perifere stasjoner og akuttmedisinsk helse-
tjeneste på alle arenaer under offisiell trening og under konkur-
ranser.Tilbudet var av høyeste kvalitet, det var lett tilgjengelig
og det ble utvist ytterste grad av velvilje fra arrangøren ved be-
hov for hjelp.

Helsepersonellet deltok i det daglige arbeid i hver tropp
både ved å utføre spesielle helseoppgaver som regulær fysio-
terapi inkl. massasje, legetilsyn, blodprøvetaking ved mistanke
om infeksjoner og ved andre vanlige konsultasjoner av rutine-
messig karakter. Helsepersonellet var til stede i arenaen, under
konkurranser og deltok også i andre forefallende oppgaver når
det ikke var spesielle helseoppgaver å utføre. Man opplevde et
meget godt samarbeid med de øvrige deler av troppene. Innad
i helseteamet oppsto ingen interpersonelle konflikter. Man
registrerte heller ingen konflikter mellom helsepersonell og
utøvere, eller helsepersonell og andre ledere. Helsepersonellet
hadde førsteklasses arbeidsforhold også inne i de enkelte for-
legninger med adekvate rom, godt basisutstyr supplert med
eget tilleggsutstyr.

I god tid forut for Lekene ble det diskutert hvilke medika-
menter og hvilket forbruksmateriell både av fysikalske medisinsk
art og av øvrig medisinsk karakter som var nødvendig. Man ble
enige om en medikamentliste og det ble skrevet brev til lege-
middelindustrien og produsenter av bandasjemateriell, ortoser
etc. i god tid før OL. Dette utstyret ble samlet på Olympiatop-

pen, pakket og sendt med felles bagasje. Helseteamets medlem-
mer, som til daglig er ansatt ved Olympiatoppen, gjorde en før-
steklasses innsats i å sørge for de praktiske sider ved dette og vi
andre er dem stor takk skyldig for dette. Medikamentbruket
under OL var minimalt og den overveiende del av både for-
bruksmateriell og medikamenter ble tatt med tilbake for senere
bruk i særforbund og direkte på Olympiatoppen.

Utøverne pådro seg meget få skader, og kun fire antas å ha
hatt betydning for prestasjonsevnen. En skulderskade førte til
redusert treningsintensitet kort tid før de aktuelle konkurran-
ser. I en annen gren oppsto tre skader, alle under trening, to av
disse hadde sikre konsekvenser for prestasjonsevnen, en av ut-
øverne kunne heller ikke starte i konkurransen pga. skadene.
Det oppsto ingen bruddskader, men så vidt betydelige bløt-
delsskader for øvrig at en av utøverne ikke kunne verken trene
eller konkurrere. Dette var skader som anses å være tilfeldige
og som kan oppstå i regulær treningssituasjon både under for-
beredelsene til OL-oppholdet og, som i dette tilfellet, under
selve finpussingen før konkurransene. Også her fikk man meget
god hjelp av helsepersonellet på stedet, i tillegg til den tropps-
interne oppfølging som ble gitt både av fysioterapeuter og
leger. Utover dette oppsto kun mindre belastningslidelser og
småskader som ikke antas å ha hatt prestasjonsmessige konse-
kvenser.Ved de skadetilfeller man hadde fikk man imidlertid
førsteklasses hjelp med avansert billeddiagnostikk (MRI) og
annen hjelp ved OL-landsbyens poliklinikk.

Det oppsto ingen epidemier i troppen, spesielt ingen genera-
liserte infeksjon i luftveier og/eller mage-/tarmsystemet. Enkelte
spredte tilfeller av luftveisinfeksjon hadde eksistert hos noen få
utøvere og ledere i startfasen. Ingen utøvere synes imidlertid å
ha fått konkurransene ødelagt av infeksjonssykdommer. De
enkelte utøvere og de enkelte greners helsepersonell fortjener
honnør for det grundige forebyggende som var gjort i denne
sammenheng.

De nye skjerpede regler for dokumentasjon av astma med
tilhørende testing og påvisning av testresultater førte til en del
bekymring forut for OL. Dette regelverket er åpenbart under
en viss debatt og den saken vil bli fulgt opp av dertil faglig kvali-
fiserte, både nasjonalt og internasjonalt etter OL. Det oppsto
imidlertid ingen komplikasjoner for norske utøvere i forbin-
delse med dokumentasjonen av, fra før, vel kjent obstruktiv
lungelidelse i forbindelse med idrett og/eller kulde.

På forhånd var det utarbeidet retningslinjer for informasjon
ved sykdom og skade. Det var stor pågang fra media i forbin-
delse med særlig en av de akutte skadene, noe som førte til at
det var nødvendig å styre denne informasjonen stramt, slik
forutsetningene var. Det ble sørget for at utøvernes pårø-
rende først fikk informasjon før det gikk ut på nettet, deretter
ble det, sammen med utøverne, gitt informasjon åpent og, et-
ter vår oppfatning, klart til media. Dette førte til at det ble lite
informasjonsmessig etterarbeid. Helsepersonell vil her takke,
først og fremst, utøverne selv for ryddighet og åpenhet i infor-
masjonen, men også presisere den gode og ryddige hjelp man
fikk av troppens informasjonsansvarlige ved de enkelte skade-
tilfeller, særlig ved de tilfeller hvor det var stort mediatrykk.

Samarbeidet med hovedledelsen var, etter vår oppfatning,
meget god.Vi fikk optimale arbeidsforhold og ble sikret den
arbeidsfred vi hadde behov for.
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Som det fremgår av resultatlister, og særlig medaljehøst, vil også
helsepersonellet være særdeles godt fornøyd med den sam-
lede prestasjonen. Enkelte grener har sikkert et betydelig for-
bedringspotensialet i likhet med det alle øvrige troppsdeltagere
også har. Selv om sviktende resultater i enkelte grener ikke di-
rekte kan sies å ha med helsemessige forhold å gjøre, vil det all-
tid være rom for bedre innsats også fra vår side.

De positive dopingprøver vakte, naturlig nok, stor oppmerk-
somhet. Det var viktig ikke å bruke mye tid og krefter på dette,
fremfor alt ikke gå ut og kritisere testsystemet i nærvær av ut-
øverne midt under OL.At vi fikk avsløringer så sent, kan settes
sammen med at man valgte en annen type screening som
skulle føre til etterfølgende urin EPO-/NESP-test enn det man
hadde ønsket på forhånd med bakgrunn i fjorårets erfaring
(worldcup,VM etc.). Disse sakene vil bli fulgt opp i etterhånd.

De etterfølgende avsløringer av blodtransfusjonsutstyr i øs-
terrikernes bosted har også avstedkommet betydelig kommu-
nikasjonsaktivitet. Det må her nevnes at IOC presiserte at slikt
utstyr ikke skulle brukes av troppene. Hvis helsesituasjonen for
aktive eller andre var slik at det var nødvendig med intravenøse
infusjoner skulle de tas hånd om av arrangørens akuttmedisin-
ske personell.

Midt under OL fikk vi også skriv fra IOC om at noen trop-

pers helsepersonell hadde forsøkt å få ut intravenøst-utstyr på
OL-poliklinikken. Det ble presisert at det ikke var anledning til
å be om dette. Dette setter den aktuelle episode i et enda mer
kritisk lys enn om denne innskjerping ikke hadde funnet sted.

Konklusjoner
Helseteamet for OL i Salt Lake City 2002 var sammensatt et-
ter gjeldende retningslinjer utarbeidet av idrettens organer, her-
under Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Norsk Idrettsmed-
isinsk forening. Helsepersonellet forberedte seg i henhold til
plan og forpliktelsen. Samarbeidet innad og utad var godt. Det
oppsto ingen alvorlige sykdommer i troppen. Noen få skadetil-
feller førte til redusert prestasjonsevne, hhv. et startbortfall.

Av konkrete momenter for forbedring kan nevnes følgende:
1. Klarere definisjon av arbeidsoppgaver for enkelte av medar-

beiderne.
2. Bedre dagsoversikt over den enkeltes arbeidsplan.
3.Tett rapportering daglig om helsesituasjonen selv om denne

er optimal (som de fleste dager i Salt Lake).
4. Flere forutgående samlinger med noe mer ledertrening sam-

men med resten av ledelsen, slik man opplevde i regi av pro-
sjekt «Vinnerledelse» 1990 – 92.
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Mange eldre er engstelige for å mosjonere,
men dersom anbefalingen kommer fra legen,
vil de følge rådene. Det viser en fersk under-
søkelse.

Musikk, latter, sosialt fellesskap, bevegelse. Mange eldre har opp-
daget at det ikke er farlig å trene, at det snarere fører mye po-
sitivt med seg. Men alt for mange som kunne ha brukt kroppen
sin mer, frykter at de skal skade seg, at de ikke skal beherske
treningen, eller rett og slett vil bruke tiden på andre ting.

De eldre er ikke vokst opp med mosjonsbølgen, men det er
ingen grunn til å være passiv, sier forsker Nina Waaler Loland.

Hun har nettopp gjennomført en stor undersøkelse, der hun
har spurt 3770 eldre over hele landet, i alderen 65 til 97 år, om
de trimmer, om de bruker kroppen sin, og hvis ikke - hvorfor? 

Jeg ønsket bl.a. å kartlegge de eldres aktivitetsnivå.Tilsva-
rende undersøkelse i denne aldersgruppen hadde ingen gjort
tidligere, sier forskeren, som til daglig er å finne på Norges
idrettshøgskole. Undersøkelsen er finansiert av Norges Forsk-
ningsråd.

Pliktoppfyllende 
Hun fikk stor oppslutning om spørreskjemaet (svarprosent 84).
Jeg fant meget spreke 90-åringer, og andre langt yngre med
dårlig helse og null mosjon, sier Waaler Loland.

Oppsummeringen viste at menn er mer aktive enn kvinner,
men aktivitet blir ikke bare regnet som å svette i en trenings-
dress, gå på turnpartier eller løfte vekter. Kroppsarbeide, husar-
beide, hagearbeide, sykling og gang er hyppig representert
blant de aktivitetene som eldre holder på med, men så mange
som 40 prosent av kvinnene og 33 prosent av mennene opp-
gir at de ikke har fysisk helse til å være i aktivitet. Det er viktig å
understreke at deltagerne i undersøkelsen er kun hjemmebo-
ende, eldre som klarer seg selv. I undersøkelsen sier 53 prosent
av mennene og 42 prosent av kvinnene at de mosjonerer nok.

Når vi vet hvor viktig det er å holde seg i fysisk form, hadde
det vært ønskelig at flere eldre beveget seg, men grunnene for
ikke å gjøre det oppgis som at de er redd for å skade seg, eller
at de er for gamle.Alderen i seg selv er ikke en god nok grunn
til ikke å mosjonere. Derimot er det forståelig at sykdommer
som følge av en høy alder kan være en årsak til inaktivitet, sier
Loland.

«Hvis legen anbefaler trening og trim, vil
det ha stor betydning, svarer mange eldre»

Derfor bør legene, som mange eldre møter, vite mer om tre-
ningsprinsipper og effekter av trening. De må i alle fall kjenne til
det apparatet de kan henvise videre til, sier 41-åringen.

Kilde:Aftenposten

Vil ha trening på BLÅ resept



Innledning
Hamstringsskader er en av skadene som
er hyppigst årsak til fravær fra idrett (1, 2,
3, 4). Disse skadene er i følge en upubli-
sert studie på Island og i Norge (5) an-
svarlig for 15-17 % av skadetilfellene i eli-
tefotballen. Intern statistikk på det norske
landslaget i fotball fra januar 1999 fram
til EM viste at av 23 skader, som med-
førte bytte eller fravær neste trening, var
det seks hamstringsskader, hvorav en
hadde et fravær på over tre måneder (er
senere blitt operert for sin hamstrings-
skade). Ekstrand og Gillquist fant i sin
studie på 180 fotballspillere i svensk 4.
divisjon 256 skader i løpet av en sesong.
Av disse var 36 strekkskader, hvorav 17
(47%) var hamstringsskader (1).

Anatomi
Hamstringsmuskulaturen består av tre
hovedmuskler ; m. biceps femoris, m.
semimembranosus og m. semitendino-
sus (6, 7). Disse er lange muskler med
utspring fra tuber ischiadicum.Alle
musklene i hamstringsgruppen har lange
sener.

Skjelettmuskulatur kan histologisk de-
les inn i to hovedtyper ; type I («slow
twitch») og type II («fast twitch») (8).
Type I fibre er tregere, men mer mot-
standsdyktige mot tretthet.Type II fibre
er i bruk ved intense aktiviteter med
kort varighet og stor kraft. Hamstrings-
muskulaturen består av en relativt stor
del type II muskulatur. Høyere andel er
funnet i hamstringsmuskulaturen enn
både i quadriceps og adduktormuskula-
turen (9).

Funksjon
Hamstringsmuskulaturens funksjon er
sammensatt. Musklene går over to ledd,
både hofteleddet og kneleddet. Muskler
som går over to ledd er vist å være de
som oftest rammes av strekkskader (10).
Den mediale del (semimembranosus og
semitendinosus) flekterer og innadroterer
tibia på femur, den laterale del (biceps)
flekterer og utadroterer tibia.

I tillegg assisterer hamstrings gluteal-
muskulaturen i hofteekstensjon. Ham-

stringsmuskulaturen har en beskyttende
effekt på ACL, da de trekker tibia bakover
på femur ved aktivering.

I de senere årene har det blitt stor
interesse for hvilken rolle eksentrisk mus-
kelkontraksjon spiller ved utvikling av
idrettsskader. Hamstringsmuskulaturen
jobber både eksentrisk og konsentrisk.
Hamstrings er ansvarlig for decelerasjon
av kneekstensjonen ved gange og løping
og er vist å undergå eksentrisk kontrak-
sjon gjennom siste 25% av gangens sving-
fase (11) (og også ved å skyte en ball i
fotball). Skade oppstår lettere under utø-
velsen av eksentrisk kontraksjon, da det
oppstår mer spenning i muskelen enn
under konsentrisk kontraksjon (12).

I fotball kan man si at hamstringsmus-
kulaturen og quadriceps muskulaturen er
«hovedmotorene» i spillet. Muskulaturen
er aktiv ved hopping og ved spark, ved
løping, bremsing, knefleksjon og knerota-
sjon.

Skademekanisme
Skade i muskel-sene enheten skjer vanlig-
vis som resultat av en av to typer skade:
direkte eller indirekte traume (6). Et
direkte traume fra et slag eller støt forår-
saker en muskelkontusjon, mens et indi-
rekte traume fra en enkeltstående kraftig
muskelkontraksjon eller overstrekking, kan
resultere i en overrivning av fibre. De
fleste skader i hamstrings er av den indi-
rekte typen. Eksperimentelle studier har
vist at muskel-sene enheter som blir ut-
satt for overstrekking får skade i over-
gangen mellom muskel og sene. Garret
og medarbeidere fant at en muskel som
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Hamstringsskader i fotball
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Hamstringsskader er en av de vanligste skadene i fotball på høyere nivå. Disse skadene setter ut-
øveren ut av spill for lange perioder, og det er hyppig med residiv. Lite forskning er likevel gjort på
området, og her presenteres en gjennomgang av litteraturen som omhandler disse skadene. Det er
postulert en rekke risikofaktorer forbundet med utøvere som rammes av hamstringsskader, og ved
forebygging kan forhåpentlig mange av skadene unngås.
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er kontrahert absorberer mer energi før
den overstrekkes enn en ustimulert mus-
kel hos forsøksdyr (13). Dette kan tyde
på at skader oppstår lettest ved beve-
gelser der muskelen forholder seg passiv,
eller ikke har rukket å kontrahere seg før
bevegelsen utføres.Alle muskler som røk
gjorde det i overgangen mellom muskel
og sene.

Risikofaktorer
1.Tretthet i muskulaturen som følge av
fysisk aktivitet
Et høyere antall skader er rapportert hos
spillere i den Australske Rugby Unionen i
fjerde kvarter av spillet enn ellers (15).
Sent i spillet blir koordinasjonen dårligere,
teknikken mindre presis og konsentrasjo-
nen svekkes. En faktor som er foreslått er
innerveringen av m. biceps femoris, som
er forskjellig for det lange og det korte
hodet (13). Mangel på synkronisitet i be-
vegelsen gir økt sårbarhet for skade ved
rask kontraksjon.Tidlig tretthet med på-
følgende økt skaderisiko kan også komme
av en dårlig løpeteknikk.

2. Styrke
Orchard og medarb. fant at svak ham-
stringsmuskelkontraksjon før sesongstart
hos australske fotballspillere var en signifi-
kant prediktor for hamstringsskade i løpet
av sesongen (14). Den eksentriske mus-
kelkontraksjonen ved decelerasjon er
også postulert til å være høyrisikobeve-
gelse for å utvikle hamstringsskade, da det
er høy kraft utviklet fra både hofte og
kneledd i bevegelsen (15). En tilsvarende
eksentrisk bevegelse skapes ved spark av
fotball og i framføringen av beinet i sprint,
når hamstringsmusklene stopper eksten-
sjonsbevegelsen i kneet. Det er blitt fore-
slått å være en sammenheng mellom svak
hamstringsmuskulatur i forhold til quadri-
cepsmuskulatur hos skadde utøvere (flek-
sjons- ekstensjons ratio) (16). I fotball, der
det er mye fokus på skuddstyrke og
sprint, kan det gi en tendens til overfoku-
sering på quadricepstrening i forhold til
hamstringstrening.

3. Muskelfleksibilitet og økt nevronal
tensjon
Flere studier har vist nedsatt fleksibilitet
målt ved tøyningsøvelser hos utøvere
med gjennomgått hamstringsskade (17,
19), uten å fastslå sikkert om dette var et
resultat av skaden eller om det var en

nedsatt fleksibilitet før skaden oppstod.
Et lite prolaps i ryggen, for eksempel et

«bulging prolapse», med medfølgende
trykk mot ischiasnerven gir økt nevronal
tensjon i den dorsale femorale muskel-
gruppen, noe som gir mindre fleksibillitet
og økt risiko for skade (5). En slik nerveir-
ritasjon vil kunne føre til spasmer i mus-
kulaturen. Muskelskade som følge av en
tidligere skade i hamstringsregionen kan
gi arrdannelse, ødem eller osteofyttdan-
nelse med nerveirritasjon og økt tensjon
som resultat.

4.Alder og tidligere skade
I sitt studie av fotballspillere på Island har
Arnason kun funnet at tidligere skade og
økende alder predisponerer for ham-
stringsskade (13). Inadekvat rehabillitering,
inkludert residual lengde og styrketap, og
for tidlig gjenopptagelse av trening er
mulige årsaksfaktorer for residiv (13).

5. Posturale årsaker 
Chibulka og medarb. har funnet holde-
punkter for en hypotese om bedre re-
konvalesens hos utøvere med hamstrings-
skader der en dysfunksjon i de sacroilliace
ledd blir behandlet. De antyder at dys-
funksjon i sacroilliace ledd er en risikofak-
tor for hamstringsskader. En bilateral ante-
rior hoftetilting er assosiert med svakhet i
transversus abdominis, og kan sette ham-
stringsmuskulaturen i spenn, og derved gi
større risiko for strekkskader (19). Det
samme gjelder ved en nedsatt fleksibillitet
i hoftefleksorene, som vil gi mindre led-
dutslag også i hamstringsmuskulaturen,
med påfølgende økt risiko for skade.

Skadeinndeling
Hamstringsskader blir vanligvis klassifisert
i tre kliniske grader korresponderende til
deres alvorlighetsgrad (20).
1. Mild/ førstegrads skade/ spasme – en

avrivning av noen få muskelfibre med
lite hevelse og smerte, med lite eller
ingen reduksjon i muskelkraft eller
leddutslag. En første grads skade behø-
ver utøveren knapt legge merke til før
treningen er over og muskulaturen blir
kald. Den kan likevel være til stor plage
for utøveren, samt predisponere til
senere alvorligere skade.

2. Moderat/ andregrads skade innebærer
større grad av muskelskade med et
målbart tap av muskelstyrke samt be-
vegelighet.

3.Alvorlig/ tredjegrads skade er en avriv-
ning som strekker seg over et tverrsnitt
av muskelen og gir den et fullstendig
funksjonstap. Det oppstår hematom,
som lett kan ses tidlig ved bruk av ultra-
lyd eller MR. Dette er en alvorlig skade
som, hvis det er avrivning med avul-
sjonsskade fra tuberositas ischiadicus, av
og til behandles akutt kirurgisk (21).

Anamnese
En hamstringsskade oppleves som en plut-
selig smerte som «hugger til» på baksiden
av låret under aktivitet. Det kan ved en
mild skade (grad en) ofte ikke gjøre ut-
øveren ute av stand til å fortsette sin akti-
vitet, men så komme tilbake som en ved-
varende smerte når aktiviteten er over og
muskulaturen er kald igjen.Ved en alvorli-
gere grad, som ved grad to og tre vil ikke
utøveren være i stand til å fortsette.

Kliniske funn ved akutte
skader
De kliniske funnene varierer med grad av
skade. Palpasjonsømhet er alltid tilstede,
oftest lokalisert ved midtområdet til ham-
stringsmuskulaturen. Et klart styrketap i
muskulaturen tyder på en alvorlig skade
med ruptur av flere muskelfibre. Ofte
oppstår ekkymoser etter noen timer, som
ved ekstreme tilfeller av grad tre skade
kan strekke seg fra lyskeområdet helt ned
til forsålen.

Tilleggsundersøkelser
Det finnes i hovedsak tre brukte under-
søkelser ved hamstringsskader:
1) Konvensjonelt røntgen vil kunne påvise

en eventuell avulsjonsskade fra tuber
ischiadicum.

2) CT vil kunne lokalisere skaden i sub-
akutt fase der det har skjedd en mus-
kelruptur med påfølgende blødning, og
derved gi mer korrekt lokalisasjon for
skaden. Det vil i tillegg være mulig å
oppdage kalsifiserte områder (myositis
ossificans) som uttrykk for tidligere
skader som ikke har blitt fullt restituert
(22), en komplikasjon sett hos rundt
5% av pasientene (4).

3) MR er bildeteknikken som er blitt før-
stevalg for muskler, ligamenter og se-
ner (23). MR funn ved muskelstrekk
avhenger av skadens grad, der det ved
en akutt delvis avrivning vil vise blod



og ødem som har infiltrert seg mellom
muskelbuntene, særlig i muskel-sene
overgangen, og gi et fjærlignende bilde
(24). Blod og ødem kan også innlem-
mes innen fascien, der perifascial
væske gir et høysignalområde rundt
muskelen.Akutt vises en masse på ska-
destedet med blødning, ødem samt
muskelretraksjon.

Forebygging
Hamstringsskader har som vist ovenfor
en multifaktoriell etiologi, og man kan
forebygge ved å sette inn tiltak på en
rekke områder. Eksentrisk muskeltrening
er viktig for en muskel som jobber i stor
grad eksentrisk i en sport som fotball.
Foreløpige resultater i en studie som
gjennomføres ved Senter for idrettska-
deforskning, viser en reduksjon av skade-
frekvensen på hele 80% ved bruk av
øvelsen «Nordic hamstring», en eksen-
trisk styrkeøvelse for baksiden av låret.
Styrketrening i hamstringsregionen for å
unngå for stor diskrepans mht. eksten-
sjons- fleksjonsstyrke i kneleddet er også
i noen studier vist å kunne heve terske-
len for skade (17).Teknikktrening der fo-
kus på riktig løpestil for å hindre tidlig
trettbarhet og påfølgende sårbarhet for
skade er også et ledd i generell forebyg-
ging.Tøyning er vist å øke kraft utøvd av
musklene ved isokinetisk testing ved en-
kelte hastigheter, noe som kan tyde på at
en lengre muskel vil kunne øke ytelse og
derved kunne være med på å minske
skaderisikoen (25).

Behandling
En strekkskade skal alltid behandles etter
RICE- prinsippet, der R står for rest, I for
ice, C for compression og E for elevation.
Dette for å begrense hematomdannelsen
og vevsskaden.Tidlig immobilisering er
viktig for å la granulasjonsvev få dannes så
tidlig som mulig. For lang inaktivitetsperi-
ode er imidlertid ikke ønskelig med tanke
på å hindre atrofi, styrketap, og tap av be-
vegelighet. Det er derfor viktig å starte så
raskt som mulig med aktivitet med liten
belastning på det skadde området (relativ
immobillisering) for å aksellerere granula-
sjonsvevformasjon og dermed tilheling.
Mer aktiv mobilisering bør starte innen ca
en uke etter skaden oppsto, men må gjø-
res gradvis med aktiviteter som svøm-
ming og løpetrening i vann. Korttids bruk
av NSAID`s med anagetiske og antiin-
flammatoriske formål kan iverksettes.

Orava og medarb. har utført en studie
på 44 pasienter der det ble utført fascie-
tomi av posterior muscle compartment
hos utøvere med kronisk hamstrings-
skade (26). Pasientgruppen bestod av pa-
sienter med residiverende og kroniske
symptomer, hvor konservativ behandling
ikke hadde ført frem. Postoperativ lang-
tidsoppfølging viste at 39 av pasientene
oppnådde god til meget god effekt av be-
handlingen. Denne behandlingen er også
forsøkt i Norge av Engebretsen og med-
arb (5)., hvor oppfølging enda pågår, og er
så langt begrenset til få tilfeller med lang-
varige problemer uten effekt av konser-
vativ behandling.

Konklusjon
Forebygging er det klart beste alternati-
vet når det gjelder hamstringsskader, en
skade som kan sette utøveren lenge ut av
spill. Det er en rekke risikofaktorer for-
bundet med disse skadene, og om man
er klar over muligheter for å forhindre
skader, kan mange uvirksomme uker for-
hindres, og heller brukes på fotballbanen.
For tidlig igangsetting av trening etter
skade er ofte et problem, da både utø-
vere og arbeidsgiveren ønsker å ha spille-
ren klar for spill så tidlig som mulig igjen.
Det er derfor viktig å være inneforstått
med at en for kort restitusjonsperiode
kan ha alvorlige konsekvenser, da det er
hyppig med residiv.Ved hamstringsskader
er det gjerne den utløsende begivenhe-
ten det blir fokusert på, det være seg et
spark på ballen eller en spurtduell. For å
kunne si mer om hvorfor utøveren har
fått skaden, er det derfor nødvendig å se
skaden i et videre perspektiv, med vekt
på å finne mulige risikofaktorer. For tiden
pågår en studie ved Senter for idrettska-
deforskning der eksentrisk trening av
hamstrings ser ut til å oppnå lovende re-
sultater.Ved aktiv forebygging vil man for-
håpenligvis i fremtiden kunne forhindre
mange av disse skadene.

Takk til prof. Lars Engebretsen ved Oslo
Ortopediske Universitetsklinikk og
Senter for idrettskadeforskning som har
vært til stor hjelp ved arbeidet med å
skrive denne oppgaven!

Referanselisten og/eller hele oppgaven
kan bestilles ved henvendelse til artikkel-
forfatteren: b.h.f.wold@studmed.uio.no
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Bakgrunn
Det har ennå ikke blitt utviklet en forskningsbasert metode
som forebygger strekkskader i hamstringsmuskulatur. Mange ri-
sikofaktorer har vært foreslått og noen har vært undersøkt
nærmere.Alder og tidligere hamstringsskade er de to eneste
faktorene vi med en viss sikkerhet kan si gir økt risiko for ham-
stringsskade. Det er imidlertid noen holdepunkter for at blant
annet følgende andre faktorer kan øke sannsynligheten for
strekk i hamstrings; ubalansert styrkeforhold mellom hamstrings
og quadriceps, manglende oppvarming, nedsatt leddbevegelig-
het og muskeltrøtthet mot slutten av kamper.

Målsetting
Prosjektet har hatt som målsetting å utvikle en metode som
kan forebygge et stort og økende antall hamstringsskader i fot-
ball. Ideen til metoden er hentet fra en islandsk trener, Björgvin
Eyjolfsson. Han erfarte at ved å bruke en enkel styrkeøvelse for
hamstringsmuskulaturen ble antallet skader redusert med nær
100% hos et eliteserielag på Island (se figur).

Øvelsen har vi kalt «Nordic hamstring» og er en eksentrisk
styrkeøvelse for baksiden av låret. Øvelsen utføres ved hjelp av
en partner og kan legges inn i en regulær fotballtreningsøkt
uten bruk av tilleggsutstyr.

Foreløpige resultater fra vårt prosjekt viser at opptil 80% av
strekkskadene kan forebygges gjennom denne nyutviklede styr-
keøvelsen.

Prosjektet har foreløpig pågått i to sesonger. Prosjektledere
er Thor Einar Andersen, med ansvar for oppfølging av Tippeliga-
klubbene, og Arni Arnason, med ansvar for klubbene på Island.
Begge er stipendiater ved Senter for idrettsskadeforskning.

Spillere fra Stabæk har i forkant av 2002-sesongen deltatt i et
spesielt prosjekt hvor man har målt styrkeøkningen i ham-
strings ved Cybex testing etter 10-ukers trening ved bruk av
”Nordic hamstring” øvelsen. Prosjektleder for dette prosjektet
er Roald Mjølsnes, som er hovedfagsstudent ved Norges
idrettshøgskole.

Hamstringsskader kan reduseres med
opptil 80% hos fotballspillere
AV THOR EINAR ANDERSEN OG ARNI ARNASON. FOTOS:TOM LAURSEN

SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE
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Antall hamstringsskader

Hamstringsskader (strekkskader på baksiden av låret) utgjør om lag 15-20% av alle akutte skader i fot-
ball, og er den vanligste skadetypen i Tippeligaen. Disse skadene kan være alvorlige og i verste fall føre
til at fotballkarrieren blir ødelagt. Senter for idrettsskadeforskning holder på med et omfattende forsk-
ningsarbeid for å utvikle metoder for å forebygge denne skadetypen.Alle klubbene i Tippeligaen og de
fleste klubbene i de to øverste divisjonene på Island deltar i prosjektet som har pågått siden 1999.



1. Oppvarmingsprogram

Bruk øvelsen på bildet til å tøye ut hamstringsmuskulaturen
forsiktig før trening og kamp.

Bruk støtte – gjerne fra en medspiller. La ankelen være avslap-
pet. Press hælen mot underlaget i 5-10 sek. for å aktivere mus-
kulaturen på baksiden, slapp deretter av og bruk hånden til å
rette ut kneet. Hold tøyningen i omtrent 20 sek. Hvis nødven-
dig: Bøy litt fremover i hoftene inntil du føler at det ’tar’ nok på
baksiden, men pass på å holde ryggen rett.Tøy tre ganger på
hvert ben.

2. Bevegelighetstrening

Risikofaktorer for hamstringsstrekk kan være nedsatt leddbeve-
gelighet og «kort» muskulatur på baksiden av låret. Hvis du vil
øke bevegeligheten, er det ikke nok å tøye ut før trening. Du
må i tillegg drive systematisk bevegelighetstrening i egne økter
– gjerne på slutten av en fotballtrening.

Din partner løfter benet med lett bøyd kne, inntil du føler at
det strekker på baksiden av låret. Hold denne stillingen litt før
du aktivt presser benet mot partnerens skulder slik at kneet
rettes ut. Hold i 10 sek. Slapp deretter helt av, mens partner
tøyer bestemt, men forsiktig ved å lene seg fremover. Hold
stillingen i minst 45 sek. Det er viktig å holde ankelen avslappet,
slik at du tøyer baksiden av låret, ikke leggen.Tøy tre ganger på
hvert ben.

1.Tøy forsiktig dvs. ta ut bevegelsesutslaget i hamstringsmusku-
laturen under oppvarmingen før trening og kamp.

2. Bruk 5-10 minutter på bevegelighetstrening for hamstrings-
muskulaturen jevnlig – minst tre ganger i uka i forberedelses-
fasen og to ganger i uka gjennom konkurransesesongen.

3.Tren eksentrisk styrketrening for hamstringsgruppen jevnlig –
minst tre ganger i uka i forberedelsesfasen og to ganger i uka
gjennom konkurransesesongen.

Slik kan du forebygge hamstringsskader
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Hamstringsstrekk er den vanligste skadetypen i fotball og fører ofte til langvarig fravær fra
kamp og trening

For å forebygge hamstringsstrekk bør du drive systematisk bevegelighets- og styrketrening i
forberedelsesperioden og gjennom hele sesongen

FOREBYGGENDE TILTAK
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FOREBYGGENDE TILTAK

3. Styrketrening

En annen viktig risikofaktor for hamstringsstrekk antas å være
manglende muskelstyrke på baksiden av låret. Hvis muskulatu-
ren på forsiden er sterk, men baksiden er svak, vil du risikere
hamstringsstrekk når baksiden skal bremse opp foten. Dette
betyr at det er meget viktig å styrke muskulaturen på baksiden,
særlig i den eksentriske fasen, dvs. når muskelen forlenges.
En slik eksentrisk styrketreningsøvelse har vært brukt med hell
av enkelte klubber, både i amerikansk og islandsk fotball. Styrke-
øvelsen er en partnerøvelse, hvor partner stabiliserer dine ben.
Len deg frem med en jevn bevegelse, hold rygg og hofter strak
og jobb med å holde igjen med hamstrings så lenge som mulig
inntil du må ta imot med hendene. Etter hvert som du blir
sterkere kan øvelsen gjøres mer utfordrende ved å øke hastig-
heten i begynnelsen av bevegelsen, for eksempel ved at part-
neren «dytter» deg. Gå hele veien ned slik at brystet tar underlaget, og skyv

umiddelbart fra med armene inntil hamstringsmuskulaturen
kan overta og du kan rette deg helt opp i knestående stilling
igjen. Øvelsen er krevende.Vær forsiktig i begynnelsen, bruk 2
sett med 5 reps, gradvis økning til 3 sett med 12-10-8 reps.

Du kan lese mer om prosjektene, skadepanoramaet i norsk
fotball (Tippeligaen 2000) og den nye styrkeøvelsen (Nordic
hamstring) på Senter for idrettsskadeforsknings nettside
www.klokeavskade.no.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idretts-
høgskole med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Nor-
ges Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og
Pfizer AS.

Gratulerer som professor Jorunn Sungot-Borgen
Jorunn tok doktorgrad i spiseforstyrrelse blant kvinnelige eliteutøvere i 1993, 

og hun regnes som Norges største ekspert på dette temaet. 
Hun ble tidligere i år utnevnt til Norges eneste professor i 

Fysisk aktivitet og helse ved Norges Idrettshøgskole 
(der hun er en av bare tre kvinnelige professorer).

Norsk Idrettsmedisin gratulerer!
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Dette viser beregninger gjort av forsker
Kjartan Sælensminde ved Transportøko-
nomisk institutt på oppdrag fra Sosial- og
helsedirektoratet og Vegdirektoratet.
Han skriver om sine resultater i tids-
skriftet Samferdsel, nr. 3 2002.

Mindre fravær
Hva er det så han baserer regnestykket
sitt på? Forskeren har ikke regnet med at
sykkelstier gir færre trafikkulykker. Den
viktigste inntjeningen kommer fra de
syklistene som normalt ikke beveger seg.
Med sykling får de mosjon, og dermed
reduserer de sykefraværet sitt.

Statens råd for ernæring og fysisk
aktivitet har regnet ut at hver stillesit-
tende person som begynner å trene

30 minutter pr. dag, får kraftig redu-
sert faren for muskel- og skjelettsyk-
dommer, fem ulike typer kreft og en-
del andre sykdommer. Lavere fravær
sammen med innsparinger på blant
annet parkering og skoleskyss, ut-
gjør opptil 29800 kroner årlig for
hver sofagris som blir syklist i en stor
by som Trondheim. Det betyr en dag-
lig sparing på inntil 149 kroner. Regne-
stykket tar utgangspunkt i 200 ar-
beidsdager.

– En så høy inntjening bare fordi én en-
kelt person hiver seg på sykkelen, høres
da vanvittig høyt ut? 

– Vi har konsekvent vært nøkterne. For
eksempel har vi regnet med at bare halv-
parten av dem som begynner å sykle, får
helsegevinst, fordi halvparten allerede er

fysisk aktive.At de som sykler, kan spare
reisetid, er heller ikke med.Vi har bare
brukt standard metoder for utregning av
samfunnsøkonomiske konsekvenser i vei-
sektoren.

Kilde:Aftenposten

Ta sykkelen på jobb i dag 
– spar samfunnet for 149 kr. 
Sykler du til jobben hver dag, sparer du samfunnet for
nær 30.000 kroner i året. Forsker mener myndighetene må
trå til og satse på økt utbygging av sykkelveier.

Allerede fra fylte 6 år er det trolig sammen-
heng mellom liten fysisk aktivitet og senere
utvikling av hjerte- og karsykdommer og
diabetes.

For første gang er det kartlagt sammenhenger mellom fysisk
aktivitet og helse hos små barn i Norge. Hovedfagsstudent
Line Anita Bjørkelund ved Avdeling for helse og idrettsfag ved
Høyskolen i Agder har gjort funn som viser sammenhenger
mellom hvor mye barn beveger seg og helsemessige risikofak-
torer.

Bjørkelunds funn viser blant annet at lite aktive gutter i snitt
veier 3,1 kilo mer enn mer aktive gutter. Spesielt blant guttene
er det store forskjeller mellom de som har høy fysisk aktivitet

og de som beveger seg lite.Vi ser at fysisk aktivitet påvirker
flere risikofaktorer. Mangel på fysisk aktivitet gir blant annet
risiko for diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer. Likedan ser
vi at fysisk aktivitet styrker de forebyggende faktorene for de
samme lidelsene, sier Bjørkelund.

Nordisk prosjekt
Hennes arbeid er en del av prosjektet «Barn, bevegelse og
oppvekst», et fireårig forskningsprosjekt som Høyskolen i
Agder (HIA), Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges
Olympiske komité (NOK) samarbeider om. Prosjektet
involverer også lignende studier i Sverige og Danmark.

Kilde:Aftenposten

Aktive barn unngår sykdom som voksne



Årets vårmøte ble arrangert i
Göteborg 10.-12. mai, og
hadde noe dårligere fremmøte
enn vanlig fordi torsdag 9. mai
var helligdag. Forening feiret
sitt 50 års jubileum.

På samme tid gikk VM i ishockey i byen.
Slovakia vant mesterskapet. En «ny», fat-
tig nasjon klarte å slå de celebre hjem-
mefavorittene. Kanskje kan «the rise and
fall» av svensk hockey som man så i
turneringen, være et symbol på at friske
krefter trenger å overta.Avslutnings sym-
posiet på konferansen, «Framtidens
idrottsmedicin» bar i hvert fall bud om
at svenskene selv søkte fornyelse.
Dog var det litt påfallende at det bare
var innlegg fra ortopeder. Spørsmålet
hva er idrottsmedicinens identitet 
ble stilt. Svaret var ikke uten videre gitt.

Bo Berglund holdt et elegant innlegg
fra OS i 2002 i Salt Lake City. Berglund
påpekte at dopingtestingen under OL
var altfor sparsom i det han karakteri-
serte som skandalenes OL pga dopingtil-
fellene.

Vladimir Bobic holdt et instruksjons-
kurs om «Practical digital imaging», som
ga en svært god innføring i bruk av digi-
talt kamera og programvare. Han anbe-
falte «Nicon Coolpix 995», og angav at
2-3 mill. pixler var tilstrekkelig for orto-
pedisk bruk. Han anbefalte billedbehand-
lingsprogrammet Fotoshop 7.0, men
mente at ortopedene hadde nok med
et enklere program som har undertittel
«Elements». Det var dessverre bare åtte
tilhørere.

Peter Fowler fra Canada  snakket om
proximale tibiaosteotomier, såkalt «open
wedge», som gjøres medialt ved medial
artrose. Han anbefalte teknikken, men
gjorde oppmerksom på at man måtte
være oppmerksom på tibiaplatåets hel-
ning, og i alle fall ikke øke denne. Hvis
menisken var dårlig baktil, hadde han
god erfaring med å minske tibiaplatåets
helning. Han satte i gang tidlig bevegel-
sestrening, men avlastet pasienten i tre
måneder. Han rettet osteotomien skrått
oppad lateralt, men sørget for å ha1,5
cm. igjen til leddspalten på lateralsiden,
og knakk den det siste stykket.

Idrettskardiologi
I symposiet om «Forsesongsundersø-
kelser» stod kardiolog og kirurg side om

side og berettet om fordeler og ulemper
med hvordan de testet laget medisinsk
og ortopedisk. Samarbeidet virket meget
bra og bar preg av fornyelse. Kardiolo-
gen Mats Børjeson presenterte resulta-
ter fra screening av 87 spillere i Allsven-
skan.Tolv spillere ble undersøkt videre
med ekko etter initial enkel screening.

Symposiet om «Athlete’s heart» var
meget bra.Antonio Pelliccia, som vi nylig
har hatt besøk av i Oslo, holdt en utmer-
ket forelesning om hjertes remodellering
som svar på fysisk aktivitet.

Paul Thompson fra USA drøftet råd
for fysisk aktivitet hos coronarsyke. Han
påpekte blant annet det ulogiske i at
«cardiac rehab» bare omhandler post in-
farkt pasienter. Det er like stor grunn til
å trene angina pectoris pasienter. Han
påpekte at coronararteriene antagelig
ble «strukket» under fysisk aktivitet, noe
som økte trombefaren under trening.
Særlig de som trener uregelmessig er
utsatt. Den totale risiko vurderingen var
selvfølgelig allikevel at fysisk trening be-
skytter mot coronar død, noe som
mange studier viser.

Thompson og Pelliccia presenterte
den amerikanske og den italienske erfa-
ringen når det gjelder hjerte screening.
Italieneren har arbeidet «vertikalt» innen
feltet, med stor faglig penetrans. De har
egen spesialitet i idrettsmedisin og cardi-
ologi har en dominerende plass i utdan-
nelsen. Dette kan være en grunn til at
italienerne synes de har fått mye ut av
screening, mens amerikanerne er mer
tilbakeholdne. De har arbeidet mer
«horisontalt» i feltet; store undersøkelser
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utført av flere typer helsepersonell, men
kanskje uten den samme faglige dybde
som italienerne. På dette feltet kan det
være fornuftig at Norge og Sverige skje-
ler til hverandre, slik at man finner mo-
deller som passer til det enkelte lands
særpreg og ressurssituasjon. Det ble på-
pekt at for proffspillere er det menings-
løst å snakke om kostnader i forbindelse
med screening. Det er så store summer
involvert i systemet at screeningkostna-
den blir neglisjerbar.

Thompson holdt en glimrende foreles-
ning om effekt av fysisk trening på endo-
tel dysfunksjon. Det er ikke så mange år
siden at endotelet i karene ble sett på
kun som et barriere lag mellom blod-
strømmen og vevet. Nå er endotelet
vurdert som et meget metabolsk aktivt
organ hvor særlig Nitrogenoksyds (NO)
rolle er viktig. Effekten av fysisk trening
på NO og NO-syntetase kan medfor-
klare mange av de påviste effektene av
fysisk trening på hjerte-kar. Dette synes å
være et «coming» område omfattet
med stor interesse.

Både Pelliccia og Thompson var inne
på genetiske årsaker til hhv.Athletes he-
art og den endotel positive effekten.
Genetikken signaliserer en ny era, som vi
som klinikere kanskje ennå er faglig for
svake til å forstå.

Erik Ekker Solberg modererte sesjo-
nen om screening og presenterte det
første norske materialet på plutselig død
i idrett.

Bruskskadebehandling
Det var et interessant symposium om
bruskskadebehandling. Innledningen var
ved cellebiolog Anders Lindahl, som dis-
kuterte brusktransplantasjon og påpekte
at cellene i matrix ligger isolert og at
blødning sannsynligvis bidrar til tilføring
av stamceller og fibrøs tilheling, men
knapt til dannelse av hyalin brusk. Orto-
peden («reserve» for Lars Peterson) ga
en innføring i de forskjellige behandlings-
teknikkene som finnes. Dette skilte seg
ikke fra det vi kjenner fra norske forele-
sere. Ingen av de i dag brukte metodene
har vist overbevisende langtidsresultat.
Den tidligere omtalte Bobic snakket om
mosaikkplastikk og advarte særlig mot
brusken i randsonene som utviklet seg til
å bli patologisk. Han viste til gode 2-års
resultater, men var mer bekymret for 4-

års resultatene. Særlig påpekte han at
bruskgraftene ikke integrerte med omgi-
vende brusk. Han fant også degenerasjo-
ner på donorstedet og var opptatt av at
brusklaget måtte komme i samme nivå
som brusklaget på mottagerstedet. Han
opplyste også at pasientene har smerter
i lang tid fra donorstedet og var særlig
opptatt av dette hvis man skulle ta
brusksøyler fra et frisk kneledd til et sykt
ankelledd. Kneleddet ville sannsynligvis gi
mer plager enn ankelen i det nærmeste
halvåret.

Innlegget om fysioterapi ga mest prak-
tiske regler, men lite dokumentert viten-
skap. Det var viktig å forsøke å unngå
trykkbelastning på skadet og reparert
brusk i 6 mndr. på femur, men i hele 12
mndr. på patella.

Bobic avsluttet med å snakket om mo-
derne MR-sekvenser som identifiserer
brusklesjoner. Han viste noen svært
flotte bilder.

Gitle Kirkesola holdt innlegg om SET
konseptet med fokus på stabiliserings-
øvelser av dype rygg muskler.

Anders Lindahl holdt en oversikts-
forelesning om stamceller og bruk i nåti-
dens ortopedisk behandling. Han mente
at dette lå langt fram (fem år) i tid, og at
det var riktig å gjøre begrensede pro-
spektive studier med bruk av denne type
teknikk.

Leder av Artro klinikken på St. Gøran
Sjukhus i Stockholm, Magnus Forssblad
viste et datadokumentasjonsprogram
som virket svært overbevisende. Dette
var integrert i de øvrige dataprogram-
mene på sykehuset.

Bjørn Engstrøm fra samme klinikk ga
retningslinjer for multiligamentskadebe-
handling i kneet. Disse var på linje med
de retningslinjer som foreligger ved Ulle-
vål sykehus, og erfaringen var begrenset.
De opererte ca. 10 pasienter per år.

Per Wiger fra Østra sjukhuset talte om
mosaikkplastikk ved osteochondritt i an-
kel. Han angav at prognosen var av-
hengig av alder, og at det hos unge pasi-
enter var god prognose og derfor var
det rimelig å ha en «vente å se» hold-
ning, ev. feste en løs bruskbit med resor-
berbare stift. Hos eldre har man dårli-
gere prognose. Også her kunne man
«vente å se», gjøre borring eller mo-

saikkplastikk. Han hadde ikke langtids
oppfølging av pasientene.

Jüri Kartus beskrev hvordan han repa-
rerte SLAP-skader i skulderen. Pasien-
tene hadde diffuse smerter og knep-
ninger som grunnlag for inngrepet, og
han angav selv at det var vanskelig å vur-
dere hvor vellykket resultatet var.

Meniskskader
På søndag var det et symposium om
meniskskader og hva som hender etter
meniskectomier.Alle foreleserne var
opptatt av hva som skjedde i et kne uten
menisk, og man anbefalte sutur av me-
nisker selv om man ikke hadde gode
studier som viste langtidsresultater for
dette. Det ble påpekt at meniskskade
ikke var noen enkel lidelse med rask hel-
bredelse. Det var også lang rekonvale-
senstid. En del hadde smerter og nedsatt
livskvalitet. I en studie av fotballspillere
20 år etter skade i kneet, var det artrose
hos 34% etter meniskskade, mens det
var artrose hos 77 % av de som hadde
hatt korsbåndsskade. Det var usikkert
om det gikk dårligere med pasienter
som hadde vært utsatt for en lateral me-
niskskade sammenlignet med medial me-
niskskade. De dårligste pasientene hadde
sannsynligvis bruskskade samtidig med
meniskskaden. Flere påpekte at menisk-
skade var en degenerativ sykdom og
kanskje begynnelsen på en artrose.

I en liten prospektiv studie var 60 pasi-
enter med meniskskade fulgt i 7-13 år
uten at det var forskjell i utviklingen av
artrose. Det var 30 pasienter som hadde
fått reparert menisken, med syv resek-
sjoner i observasjonsperioden og 30
som hadde fått reseksjon primært, hvor
det var seks re-reseksjoner.

Peter Fowler var sterkt tilhenger av
menisktransplantasjon, uten at han selv
kunne vise noen studier med resultater.
Vi fikk høre hans teoretisk grunnlag for å
tro på denne teknikken. Indikasjonen var
meniskskade på pasienter mellom 20-50
år uten bruskskade og uten instabilitet.
Han var ikke så opptatt av om skaden
satt i rød sone (den vaskulariserte del)
eller ikke.

Frie foredrag
Man hadde fulgt 104 svenske eliteløpere,
løpedistansen 800 m. og opp til maraton.
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Av disse hadde 25 % hatt stressfraktur.
De med høyest treningsdose hadde flest
stressfrakturer, og mellomdistanseløperne
hadde mer skader i foten, mens langdist-
anseløperne hadde mer skader i leggen.

I en studie fra Allsvenskan hadde man
studert 300 spillere gjennom en sesong.
Det var 93.000 eksponeringstimer, hvor
av 82.000 var trening og 11.000 var
kamp. Det var overbelastningsskader hos
25 % av spillerne. Skadene oppsto oftere
i forsesongen. Det var 25% av de skadde
som fikk tilbakefall og da definert som
innen 2 mndr.

Kosthold
Det var et symposium om kosthold ved
Anne Loucks fra Ohio som omtalte den
kvinnelige triade. Hun hadde gjort spesi-
elle studier om metabolske krav i for-
hold til fysisk aktivitet. Hun hadde gjort
en rekke hormonanalyser, og forsøkene
var omfattende med blodanalyser hvert
10. min. i døgnet over lengre perioder.
Kvinner med amenoré hadde som regel
for lavt energiinntak og ved å øke dette,
kunne man reversere situasjonen uten å
redusere treningsmengden.

Det var også et innlegg om kosttil-
skudd. Svenskene vil forby all bruk av
kosttilskudd, og vil derfor sannsynligvis
støte utøverne fra seg og kanskje opp-
muntre dem til kontakt med mindre
seriøse produsenter.

Hjernerystelse
Møtet ble avsluttet med et symposium
om «Ishockeymedicin». Man fokuserte på
hjernerystelse som tidligere rammet 4-6
% av spillerne. De definerte tre typer av
hjernerystelse; amnesi, bevisstløshet og
postcommotionelt syndrom. Det har de
senere år vært en kraft økning av slike
skader, og det var nå 18 % av skadene i is-
hockey som var hjernerystelse. Dette
skyldtes ikke endret diagnostikk, men muli-
gens større spillere som var bedre trent
og et raskere spill. Det ble også satt et
spørsmålstegn ved dommernes bruk, eller
mangel på bruk av regelverket. Det ble
spesifikt oppfordret til at dommerne
skulle bruke regelverket strengere enn da-
gens praksis. Dette ville gi mindre skader.

Tannskader utgjør 6 % av skadene og
utgjorde 65 % av ansiktsskadene. Ska-
dene oppsto oftest ved bruk av høy
kølle. Det nye beskyttelsesutstyret min-
sket skaderisken og burde eliminere
disse hvis utstyret ble brukt riktig, hvilket
det ofte ikke blir.

Mange av Sveriges tunge internasjo-
nale idrettsmedisinske navn som Eijnar
Eriksson, Per-Olof Åhstrand og Per
Renstrøm var tilstede for å feire 50 års
dagen til foreningen. Den nå 80-årige
Per-Olof Åhstrand (han med Textbook
of work physiology) fulgte ivrig med og
deltok i debattene. Klarer undertegnede
middelaldrende norske idrettsmedisinere
å henge med som han er det håp for oss
også i fremtiden!
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Trampoline-skadene fordoblet
Underarmer og håndledd knekker som fyrstikker rundt omkring i norske hager

Rekordmange barn skader seg hardt på trampoline-lek.Ved
flere sykehus anslår man at trampolineskadene er nær for-
doblet fra i fjor.

Overlege Svein Austdal sier at bruken, tilsynet og plasse-
ringen av trampoliner er den reneste galskap. Siden midten
av april har overlegen ved Sentralsjukehuset i Rogaland an-
nenhver dag lagt inn barn med kompliserte brudd etter
trampoline-hopping.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at forstuvningsskader er
hyppigst etter lek på trampoline, mens bruddskader ligger
som en god nummer to. Det er imidlertid sparsomt med
registrering av trampolineskader, men skadeomfanget mis-
tenkes å være så stort at enkelte sykehus i år akter å føre
nøyaktig registrering av trampolineskader.

På Lillehammer var det 50 trampolineskader i 2000 og
68 i fjor. I år 2000 ble 110 personer skadet under trampolin-
ehopping i Trondheim. I fjor økte tallet til 166. Dermed har
skadene ved trampolinebruk økt med 49 prosent i Trond-
heim og 26,4 prosent på Lillehammer på ett år.

De fleste skadede er barn under ti år. Mange av disse er i
førskolealder, ifølge Austdal, som mener riktig bruk av tram-
poline er viktig.Trampolinene er store, hagene små. Jeg har
selv sett trampoliner plassert på en måte som har gitt meg
frysninger på ryggen. Ofte tett inntil et gjerde, en skråning,
en knaus, store stener eller på bastante hageheller, forteller
Austdal.

Kilde:VG

Seniorer i svensk idrettsmedisin



Idrettsskader utgis av Gazette Bok i samarbeid
med Norsk idrettsmedisinsk forening. Hensikten er å
imøtekomme behovet for en moderne håndbok, som
viser hvordan idrettsskader på alle nivåer skal vurde-
res og behandles. 

Bokens redaktører, idrettsmedisinerne Roald Bahr
og Sverre Mæhlum, har fått med seg flere av Norges
ledende eksperter på idrettsskader. I boka beskrives
hvordan pasienter med akutte skader og belastnings-
skader undersøkes, behandles og rehabiliteres –
enten skadene er oppstått under konkurranseidrett
eller gjennom mosjon, lek, friluftsliv eller andre former
for fysisk aktivitet.

Boken er rikt illustrert med over 600 bilder. Den
medisinske illustratøren Tommy Bolic har laget unike

anatomiske fargetegninger. Lill-Ann Prøis har illustrert
alle rehabiliteringsøvelsene, og i tillegg vises både
røntgenbilder og andre bilder. Illustrasjonene viser
ulike skadetyper, skademekanismer og behandlings-
metoder på en pedagogisk fremragende måte. 

Både spesialister og helsepersonell i primær-
helsetjenesten vil ha utbytte av dette praktverket.
Boken om Idrettsskader beskriver den kliniske proses-
sen fra pasientens problem, via symptomer og klinisk
undersøkelse, til diagnose, behandling og rehabilitering.
Eksperter har sikret den faglige kvaliteten, og stoffet  er
satt sammen på en logisk og lettfattelig måte.

Dette er en faglig oppdatert bok, til nytte for alle
som skal forebygge, vurdere og behandle skader som
er oppstått under fysisk aktivitet.

Roald Bahr er professor i
idrettsmedisin ved Norges
idrettshøgskole, hvor han
leder Idrettsmedisinsk sek-
sjon og Senter for idretts-
skadeforskning.  Han er
nestleder i Statens råd for
ernæring og fysisk aktivitet
og arbeider også som lege
ved Toppidrettssenteret.

Sverre Mæhlum er
medisinsk direktør i Pfizer
AS, og var tidligere pro-
fessor ved Norges idretts-
høgskole, sjeflege ved
NIMI og medisinsk sjef
ved Toppidrettsenteret.
Han har vært hovedlege
for den norske OL-trop-
pen seks ganger og er
medlem av Statens råd
for ernæring og fysisk
aktivitet

Redaktørene
Øvrige bidragsytere
Ingunn Rise
Stein Tveten
Per Skjelbred
Jens Ivar Brox
Arne Kristian Aune
Stein Tyrdal
Jan-Ragnar Haugstvedt
Thorbjørn Grøntvedt
Lars Engebretsen
Oddvar Knutsen
Knut J. Hansen
Hilde Fredriksen
Bjørn Fossan
Grethe Myklebust

p

p

p Illustrert guide til diagnostikk og behandling av idrettsskader
p Skrevet og tilrettelagt av Norges ledende eksperter 
p Over 300 unike anatomiske fargetegninger
p Over 160 tegninger av øvelser for rehabilitering
p Over 130 røntgenbilder og andre bilder vises og forklares
p 416 sider med kunnskap og fakta

Endelig kommer boka

Unikt oppslagsverk
om idrettsskader

Roald Bahr Sverre Mæhlum

Roald Bahr er professor i
idrettsmedisin ved Norges
idrettshøgskole, hvor han
leder Idrettsmedisinsk sek-
sjon og Senter for idretts-
skadeforskning.  Han er
nestleder i Statens råd for
ernæring og fysisk aktivitet
og arbeider også som lege
ved Toppidrettssenteret.

Sverre Mæhlum er
medisinsk direktør i Pfizer
AS, og var tidligere pro-
fessor ved Norges idretts-
høgskole, sjeflege ved
NIMI og medisinsk sjef
ved Toppidrettsenteret.
Han har vært hovedlege
for den norske OL-trop-
pen seks ganger og er
medlem av Statens råd
for ernæring og fysisk
aktivitet

Redaktørene
Øvrige bidragsytere
Ingunn Rise
Stein Tveten
Per Skjelbred
Jens Ivar Brox
Arne Kristian Aune
Stein Tyrdal
Jan-Ragnar Haugstvedt
Thorbjørn Grøntvedt
Lars Engebretsen
Oddvar Knutsen
Knut J. Hansen
Hilde Fredriksen
Bjørn Fossan
Grethe Myklebust

Roald Bahr Sverre Mæhlum
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Forskningsmål
Enhver studie som tenkes gjennomført
må starte med en bakgrunns- og en for-
målsbeskrivelse. I bakgrunnen må tidli-
gere studier refereres og fokus på den
nye problemstillingen klargjøres. Formå-
lene kan gjerne være flere, men det er
normalt å formulere ett hoved- og ett
eller flere biformål. Vanligvis vil formålet
med en intervensjonsstudie være å esti-
mere og teste forskjeller i effekt mellom
grupper. Flere typer effektstørrelser kan
bli brukt, for eksempel reduksjon i skade-
frekvens i en trenet sammenlignet med
en utrenet gruppe gjennom en spille-
sesong eller økning i muskelstyrke som
funksjon av treningen sammenlignet med
den utrente gruppen.

Designkriterier
Randomisering
En av de viktigste kriterier for en inter-
vensjonsstudie er randomisering mellom
behandlingsgrupper. Randomisering vil si
at man tilordner behandling til forsøksen-
het etter en eller annen tilfeldighetsregel
som er kjent, for eksempel at det er
50 % sjanse for hver enkelt til å havne i
en av to mulige intervensjons-grupper
(komplett randomisering). Dette betyr at
gruppene blir ”like” i det bare tilfeldige
utslag vil skille dem. Både kjente og ikke
minst ukjente faktorer som kan påvirke

forsøksresultatene vil følgelig bli «likt»
fordelt mellom gruppene ved forsøkets
start.Ved at randomisering er benyttet
får man samtidig en garanti for at de sta-
tistiske metoder som benyttes til å teste
eventuelle forskjeller i effekt mellom
intervensjonsgruppene blir oppfylt fordi
disse metodene bygger på sannsynlig-
hetsfordelingen randomiseringen er
gjennomført etter. Husk her på at det er
unødvendig å teste statistisk om et gitt
sett av faktorer atskiller seg signifikant
ved starten av et forsøk.Vi vet bare at i
gjennomsnitt vil en av 20 slike tester få
en P-verdi lavere enn 5 %. Likevel kan
det være viktig å vite om tilfeldighetene
har gitt store forskjeller på en vesentlig
variabel. I så fall bør dette tas opp i dis-
kusjonen av resultatene.

Det finnes mange typer av randomise-
ring, men den vanligste er at personer
er enhet for randomisering. En komplett
randomisering uten noen restriksjoner
kan lett danne skjevfordelinger av rando-
miserte innen mindre subgrupper. Derfor
utfører man ofte blokkvis randomisering.
Hvis man for eksempel velger å bruke
blokkstørrelse åtte i et forsøk med to
randomiserte grupper, betyr det at man
for hver 8. randomiserte pasient har fire i
hver gruppe og når alle er randomisert
vil det være omtrent like mange i hver
gruppe. Denne randomiseringen kan ut-
føres før forsøket starter.Av og til deles

personene inn i antatt homogene grup-
per og randomisering skjer separat i hver
gruppe, såkalt stratifisert randomisering.
Et eksempel her kan være at to land
ønsker å samarbeide om en skadestudie
i 1. divisjon fotball. Man kan mistenke at
forholdene er mer like innen hvert land
enn mellom landene. Hvis dette er tilfel-
let, bør man randomisere (gjerne blokk-
vis) lag innen hvert land. Det lages altså
to separate randomiseringslister. Varia-
sjonene blir her mindre når man tar hen-
syn til denne stratifiseringen i den statis-
tiske analyse og en kan dermed oppnå
øket styrke.

Noen ganger er det praktisk vanskelig
å randomisere i grupper av enkeltperso-
ner, f.eks. fra en skoleklasse eller lag. Da
lager man heller en «cluster» randomise-
ring, dvs. at klassene eller lagene blir gjen-
stand for randomisering og at alle i
samme lag eller klasse så blir utsatt for
den samme intervensjon. Et eksempel
gjelder intervensjonsstudier innen idrett,
som for eksempel fotball eller håndball.
Her trekkes lagene ved loddtrekning og
alle på samme lag får samme interven-
sjon. Det er viktig å merke seg at både
statistiske styrkeberegninger og analyser
må gjøres etter andre formler enn hvis
personlig randomisering utføres. Et visst
tap av statistisk teststyrke må også påreg-
nes.

Hvis randomisering ikke kan gjennom-
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føres av enten etiske eller praktiske år-
saker, vil man ofte velge en interven-
sjons- og en kontrollgruppe mer utfra
bekvemmelighet og måle effektvariabel
både ved start og ved slutten av for-
søket. Metodene for statistisk analyse blir
som ved randomisering, men tolkningen
av resultatene blir vanskeligere da vi ikke
i samme grad kan garantere «likhet»
mellom gruppene ved start.

Blinding
Hvis variabelen som brukes til å evaluere
effekten av intervensjonen lar seg påvirke
ved kunnskap om hvilken intervensjon
som gis, vil det være viktig å blinde for-
søksperson, forsøksleder eller begge fra
kunnskap om gruppetilhørighet. Man
bruker begreper som enkelt og dobbelt
blinde forsøk. Dette er svært vanlig ved
medikamentutprøving da det lages «nar-
remedisin» (placebo) som er lik den ak-
tive substans i lukt, smak, utseende etc.
Men også i ikke-medikamentelle, inter-
vensjonsforsøk, for eksempel i skadefore-
byggende treningsforsøk vil blindingstek-
nikker ofte bli brukt. Her bør helst ny-
oppståtte skader klassifiseres «blindt» av
en annen person/gruppe enn de som er
involvert i forsøket slik at en objektiv og
standardisert skadeevaluering med hen-
syn på type, alvorlighetsgrad etc. kan skje.
Dette kalles et PROBE design (prospec-
tive randomised open blinded endpoint
design) hvis randomisering er utført.

Designtyper
Det mest vanlige av alle design er paral-
lellgruppe forsøk, hvor to eller flere
intervensjonsgrupper sammenlignes. Her
telles for eksempel skadefrekvens i løpet
av en fotballsesong og en sammenligner
frekvensen mellom intervensjonsgrup-
pene.

Parallellgruppedesign er antallskre-
vende og store grupper er ofte nødven-
dig for å få frem utsagnskraftige resulta-
ter. I noen forsøk kan en utnytte at hver
person er sin egen kontroll i evaluering-
ene for eksempel ved repeterte målinger
og dette vil redusere kravet til antall.

Enda mer effektivt vil det være hvis
hver person kan evalueres under hver
intervensjon, slik man gjør i kryssoverfor-
søk. Her loddtrekkes for eksempel halv-
parten til å starte med en intervensjon
og etter en utvaskningsperiode gjennom-

fører man den andre intervensjonen
etterpå. For de øvrige blir rekkefølgen
den motsatte. I et treningsforsøk vil man
for eksempel sammenligne to nye meto-
der for vekttrening m.h.p. glukosestoff-
skifte. På grunnlag av store individuelle
variasjoner vil man sammenligne forskjel-
ler mellom de to metoder for hvert indi-
vid. De blir da sin egen kontroll i
sammenligningen. Da rekkefølgen kan
virke inn, randomiseres halvparten av de
inkluderte til å starte med metode en og
resten med metode to. Parametere fra
glukosestoffskifte, f.eks. HbA1c, måles så
ved start og slutten av perioden for
hvert individ. Deretter gjennomføres en
«friperiode» hvor ingen av metodene
benyttes, men at «vanlig» trening
gjennomføres (for eksempel i noen
uker). Deretter starter forsøket på nytt
hvor alle som tidligere brukte metode en
må bruke metode to og vice versa.
Samme batteri av målinger gjennomføres
i denne perioden.

Dette design har en del metodiske
svakheter i det en må forutsette at det
ikke er noen intervensjonseffekt fra
første periode som virker i den andre. Å
teste dette har for eksempel liten statis-
tisk teststyrke fordi variasjonen mellom
individer inngår i testen. Designet er
imidlertid laget for å unngå dette og en
bør derfor ha god a priori kunnskap om-
kring effektens varighet før en bruker
kryssoverdesignet.

Endepunkter
En skiller gjerne mellom primære og se-
kundære endepunkter. Man bør tilstrebe
å ha bare ett primært endepunkt, even-
tuelt noen meget få som da er knyttet
direkte opp mot hovedmålet i studien.
Hvis en for eksempel ønsker å sammen-
ligne to treningsopplegg med hensyn på
langtidsutvikling av diabetes i en høyrisi-
kogruppe, vil naturlig primært endepunkt
være tid inntil første gangs diagnostise-
ring av diabetes. Et annet primært ende-
punkt kan være insidens av diabetes i
løpet av en gitt oppfølgningsperiode. Et
sekundært endepunkt kan være insidens
av personer som overstiger 5,7 mmol/l i
fastende blodsukker i løpet av forsøket.
Vi ser her at det sekundære endepunkt
støtter opp om de primære. Ulempen
med å ha mange endepunkt er at det
kan oppstå falskt signifikante resultater
ved flere gangers testing. For å beskytte

forsøket mot dette forlanges ofte en
eller annen begrensing i valg av kritisk P-
verdi for testene. Normalt brukes en kri-
tisk P-verdi på 0,05, dvs. at det er 5%
sjanse for at avdekkede forskjeller skyldes
tilfeldighet. For eksempel, hvis det er to
hovedendepunkter, brukes P=0,025 (to-
sidig) for hver test (Bonferronis regel) og
totalnivået på testene er da P=0,05.

Endepunktene må før forsøket starter
være veldefinerte og helst validerte fra
andre undersøkelser.Vi bør vite noe om
målemetodenes reliabilitet gjennom se-
parate repetisjonsstudier.

I en del skadeforsøk vil man av og til
se at det bare finnes summariske data
per gruppe over skader, mens individuell
eksponering ikke er observert. Den
beste forsøksplan er imidlertid å regis-
trere tid inntil skade finner sted. Dette er
en mer informasjonsrik variabel enn bare
å registrere om en skade har inntruffet
eller ikke. Spesielt blir dette avgjørende
hvis alle ikke har hatt samme sjanse til å
bli skadet, fordi de bare har spilt deler av
sesongen etc. I prospektive interven-
sjonsstudier anbefales det derfor å
notere total spilletid (og evt. tid inntil
skade) for alle spillere.

Statistisk teststyrke/power
Alle undersøkelser må begrunne sine
deltakerantall. Det primære endepunkt
bør bli brukt ved begrunnelsen. Foruten
valg av signifikansnivå og styrke som er
lik evnen til å oppdage en effekt, hvis den
er tilstede (for eksempel α=0,05 og 1-
β=0,90) vil det være to størrelser man
bør ha en begrunnet oppfatning om. For
det første må den kliniske effekt, enten
absolutt eller relativt, spesifiseres av ut-
prøver. Hva er den minste kliniske effekt
som er interessant å oppdage, bør være
spørsmål man besvarer. Hvis man f.eks.
vil prøve en ny treningsmetode for ledd-
båndskade i håndball, bør man ha gjort
seg opp en mening om hvilken prosent-
vis reduksjon i skadefrekvens man vil
være interessert i å oppdage. Eksempel-
vis vil de fleste være enig i at hvis reduk-
sjonen er over 30%, vil det være nyttig å
vite dette og herav settes den minste kli-
niske effekt lik 30%. Hvis man angir en
effekt som kan begrunnes utfra basal-
kunnskap eller tidligere forsøk, er det å
foretrekke. For det andre må man anslå
spredningen i endepunktet. Hvis ende-
punkt f.eks. er vektendring, vil man måtte
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spesifisere hvilken SD vektendringer vil
ha blant forsøksdeltakerne. For kontinu-
erlige variable vil slik informasjon kunne
være tilgjengelig fra andre undersøkelser.
For dikotome (ja/nei) endepunkter vil
spredningen bli estimert via antagelsen
om Ja-andel i de to intervensjonsgrup-
pene. Ofte kan enkle pilotforsøk være
nyttige å utføre for å klargjøre realismen
i de antagelser man gjør.

Anta som eksempel at man ville
sammenligne to intervensjonsmetoder
med hensyn på forebygging av ham-
stringsstrekk blant fotballspillere.Anta for
enkelhets skyld at individuell randomise-
ring var mulig og at forsøket skulle vare i
to sesonger. Hvis en av intervensjonene
gir en antatt 10% hamstringsskadefre-
kvens, antas den andre å gi 4%, dvs. 60%
relativ reduksjon i forekomsten av ham-
stringsskader. Med α=0,05 og 1-β=0,90,
vil antall deltakere her bli 375 per
gruppe, altså et meget stort forsøk (for-
mel: n = 2(σ/∆)2 x f(α,β)). Hvis en i tillegg
må ta hensyn til at randomiseringen må
skje per lag, ville en såkalt inflasjonsfaktor
på 1,5 – 2,0 måtte anvendes, som ytter-
ligere øker behovet for antall deltakende
lag. Slike forsøk med store deltakerantall
er vanskelige å organisere over lang tid,
så samarbeide over landegrenser er nok
her nødvendig for å designe slike studier
på en adekvat måte.

Populasjoner
Forsøksplanen må klart definere inklu-
sjon og eksklusjonskriterier for individer
eller lag og det må beskrives nøye hvor
studiepopulasjonen er rekruttert fra.
Derved vil det ligge en veldefinert be-
grensing i hvem forsøksresultatene har
gyldighet for, tolket strengt. I diskusjonen
kan man ta opp hvorvidt gyldigheten
også har anvendelse i populasjoner
utenom den undersøkte.

Vanligvis vil det skje noe i enhver re-
krutteringsfase som gjør at personene
kanskje ikke bør være med i den ende-
lige analyse. Her er det to hovedprinsip-
per som blir brukt:
1) «Intention to treat» prinsippet inklu-

derer alle randomiserte i analysene
dvs. hvis manglende data oppstår, bru-
kes ulike erstatningsteknikker for å
fylle ut «tomme elementer». Hoved-
fordelen med dette prinsippet er at
den opprinnelige randomiseringen er
intakt og de P-verdier som kalkuleres

er gyldige. Ulempen er at effekten
gjerne blir noe svekket da både per-
soner med god og dårlig oppfølgning
av intervensjonen inkluderes.

2) «Per protokoll» prinsippet inkluderer
bare de deltakere som man etter, på
forhånd definerte kriterier, vil si har
fulgt protokollen i sterk nok grad dvs.
ofte vil man definere små og vesent-
lige avvik fra protokoll, men bare per-
soner med vesentlige avvik blir tatt ut
fra analysene. Hvis avvik i resultatene
mellom de to populasjoner er store,
vil dette lett skape usikkerhet omkring
tolkningen av funnene. Nærmere ana-
lyser vil ofte være nødvendig i sub-
grupper etc.

Ofte fristes man til å gjøre analyser i
subgrupper som ikke var prespesifisert i
forsøksplanen. Dette kan gjøres, men da
plikter man å si fra at analysene er
eksplorative og ikke prespesifiserte. Sub-
gruppefunn er vanskelige fordi man lett
kan finne store effektforskjeller som til-
synelatende er signifikante. Et generelt
råd er å oppfatte disse som er indikasjon
på at det kan foreligge slike effekter, men
at nye forsøk er nødvendig for å be-
krefte riktigheten av dem.

Intervensjons- og
målemetoder
De metoder som anvendes i et forsøk
må generelt være validerte og reliable.
Skal en teste ut en ny opptreningsme-
tode mot for eksempel hamstringsskade,
må en rekke målinger utføres før den
kan settes i bruk i et langtidsforsøk. Hvis
den skal øke muskelstyrke på baksiden
av låret, må et tidligere treningsforsøk
virkelig vise at så finner sted akkurat der
og i mindre grad i annen benmuskulatur
etc. Målemetoder må også være reliable,
dvs. at målefeilen ved gjentatte målinger
må avvike relativt lite fra gjennomsnitt av
alle målinger. Den statistiske variasjons-
koeffisient (CV) brukes ofte til det for-
målet og det er ønskelig at CV er min-
dre enn 10 %, helst lavere enn 5 %.Av
målemetoder som brukes ofte i idretts-
medisin, kan det nevnes at f.eks. maksi-
malt oksygenopptak kan måles med en
CV på 1-2%, mens metoder for styrke-
testing er mindre presise. For styrketes-
ter vil CV gjerne ligge mellom 5 og 10%
avhengig av populasjon og metode.

Statistiske metoder
Metodene vil variere avhengig av design,
målenivå på variable og selvfølgelig det
spørsmål som blir reist.Alle brukte statis-
tiske metoder i analysene skal beskrives.
Vil en bruke avledede variable fra andre,
må dette beskrives nøye. Software som
benyttes bør nevnes.

Det er vanlig å bruke multivariate sta-
tistiske metoder ved utrapportering av
resultater fra større forsøk. Her må det
klargjøres hva som er avhengige og uav-
hengige variable, hvilke interkorrelasjoner
som finnes mellom de uavhengige og
hvilke variable som kan være forstyr-
rende variable (confounders) i den pro-
blemstillingen som analyseres. Selv om
alle uavhengige variable i prinsippet må
behandles likt i for eksempel en regre-
sjonsanalyse, vil en ofte skille mellom ek-
sperimentelle variable, for eksempel
gruppering etter type intervensjon, og
andre uavhengige variable som alder og
kjønn. Programvaren SPSS behandler for
eksempel slike ulikt i sine ANOVA spesi-
fiseringer.

Statistisk avhengighet oppstår ofte ved
repeterte målinger. Et eksempel er her å
se på tidskurven for repeterte glukose-
målinger når en forsøksperson inntar et
standardisert måltid (sukkerbelastning).
Glukoseverdier stiger raskt i den første
tid etter måltidet for så å synke lang-
sommere ned mot nivået før måltidet.
For å teste forskjeller i glukosebelast-
ningskurven i to grupper med ulike tre-
ningsopplegg, vil det være flere mulige
statistiske fremgangsmåter. Man kan
enten bruke multivariable tester som
MANOVA eller avhengighetsjustert
ANOVA, men en ofte benyttet teknikk
er heller å bruke areal under kurven be-
skrevet av de repeterte målinger hvor
arealet beregnes per person fra første
observasjon. Derved fjernes tidsdimen-
sjonen og analysene blir vesentlig forenk-
let og begrenser seg ofte til enkle to-
gruppesammenligninger av arealer ved
parametriske (t-tester) eller ikke-para-
metriske metoder (Mann Whitney-tes-
ter). Cluster eller grupperandomiserte
data kan av og til også behandles slik at
gjennomsnittene per cluster blir enhet
for analyse og at de så «vektes» etter
det antall personer som er tilstede i
hvert cluster. Her finnes mer avanserte
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Norske sykepleiere har tradisjonelt
ikke fått tilbud om opplæring i aktivitets-
og idrettsmedisin. Det er som kjent leger,
fysioterapeuter og massører som hoved-
sakelig utgjør helseapparaet rundt idret-
ten. Sett med toppidrettsutøvernes
øyne, er dette antakelig en funksjonell
løsning. Men rundt breddeidretten og
blant aktive mosjonister er det idretts-
medisinske støtteapparatet nokså ruf-
sete. En relativt frisk 35-åring som plut-
selig blir sliten av å løpe sine daglige 15
kilometer, blir møtt med oppgitt mum-
ling rundt hos allmennleger og turnusk-
andidater. På sykehusene blir idrettsmed-
isin ansett som et luksustilbud for vel-
trente fotballspillere, og følgelig er det
mange idrettsutøvere som må kjempe
en lang og hard kamp for å få et tilstrek-
kelig behandlingstilbud.

De fleste som leser Norsk Idrettsmed-
isin vet at professor Roald Bahr har gått
til krig mot økende fysisk inaktivitet blant
befolkningen i Norge. Fedmen har festet
grepet om mange nordmenns hverdag,
og i store horder kommer de i taxi til
sykehusene for å bli behandlet, for syk-
dommer de kanskje ikke ville hatt hvis
de hadde en mer aktiv livsstil.

Med disse momentene som utgangs-
punkt, har sykepleierne begynt å mobili-
sere seg i kampen for et sunnere Norge.
Sykepleierne utgjør en stor del av det
skolerte helsevesenet, og når frem til et
ufattelig antall pasienter hver dag. Det er
nærmest absurd å ikke trekke denne tall-
rike gruppen med når man skal formidle
et budskap om hvordan en kropp bør
aktiviseres.

Dette betyr i praksis at sykepleierne
har en viktig rolle som informasjonsfor-
midlere i deres daglige omgang med pa-
sienter i alle aldre. I tillegg skal de læres
opp til å identifisere idrettsskader, og be-
handle disse etter de gjeldene prinsipper.

Kurs om akutte skader
innen idretten
Det var i overkant av 80 deltakere som
fant veien til Norges idrettshøgskole for
å bli kurset om akutte skader innen
idrett. Markedsføringen for kurset var
særdeles begrenset, og det tyder på at
interessen blant sykepleiere er svært
god. Programmet var rikholdig, og flere
av norsk idrettsmedisins mest kjente an-
sikter foreleste.

Ivar Egeberg, generalsekretær i Nor-
ges Idrettsforbund, åpnet programmet
med et definert ønske om å knytte syke-
pleierne til breddeidretten i Norge. Han
ønsker å bygge opp tverrfaglige helse-
nettverk lokalt og regionalt både på
sykehusene og utenfor. På den måten
kan pasienter med idrettsrelaterte
skader/sykdommer effektivt få råd om
hvem de kan oppsøke for å møte kom-
petente behandlere.

Forebygging av kneskader
v/Grethe Myklebust
Etter en sterk innledende appell av Ege-
berg, tok Grethe Myklebust over med
prinsipper for rehabilitering, behandling
og forebygging av ACL-skader innen
håndball. Myklebust er spesialist i idretts-
fysioterapi og for tiden tilknyttet Senter
for idrettsskadeforskning i en stipendiat-
stilling. Innledningsvis ble PRICE-prinsip-
pet omtalt, og det ble ettertrykkelig pre-
sisert at i den akutte fasen av skader, er
det kompresjon som er viktigst. Den ty-
piske skadesituasjonen ble beskrevet: En
kvinnelig utøver som normalt er bakspil-
ler angriper i en kamp, og skaden skjer
uten at spilleren er i kontakt med andre
spillere. Grethe demonstrerte via god
forskning nytten av å drive nevromusku-

lær trening for å forebygge fremre kors-
båndskader i håndball. Bevisstgjøring av
kneposisjon og fokusering på finte- og
landingsteknikk står også helt sentralt.
Disse tre prinsippene utgjør stammen i
det som Myklebust ønsker skal inn som
en naturlig del av treningen for unge
håndballutøvere. Men det forutsetter at
det også legges inn i utdanningen av
trenere. Forskningen til Myklebust har
allerede båret frukter, og flere korsbånd-
skader har på få år blitt avverget, som en
direkte årsak av arbeidet hennes. Hun
avsluttet med å henvise til Senter for
idrettsskadeforsknings hjemmeside:
www.klokeavskade.no.Alle med inter-
esse for idrettsmedisin bør kjenne til
denne.

Akutte hode- og nakkeskader
v/Bjørn Fossan
Sjefsfysioterapeut ved Toppidrettssente-
ret, Bjørn Fossan, foreleste om akutte
hode og nakkeskader innen idretten.
Pasienter med hodeskader er noe som
svært mange sykepleiere har møtt i sin
kliniske hverdag. Å møte disse pasien-
tene i den akutte fasen på en landens
fotballbane med forskremte foreldre
som eneste tilskuere, er fremmed for
langt de fleste. Det var særlig hjernerys-
telsen som ble viet oppmerksomhet, et-
tersom disse er lettest å bagatellisere.Vi
fikk servert et knippe lettfattelige og
funksjonelle tabeller til bruk i klassifise-
ringen av hjernerystelser. Dessverre vil
det føre for langt å her gi et rettferdig
referat av Fossans mange gode poenger.

I tillegg til de allerede nevnte forelesning-
ene, sto også disse på programmet: Prof.
Dr. Med Lars Engebretsen redegjorde
for ulike kneskader innen idrett, og Dr.
Niels Gunnar Juel informerte om be-
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handling av ryggplager hos idrettsutø-
vere. Sykepleier Hilde Ingebretsen be-
skrev behandling av akutte sår- og kutt-
skader, og sist men ikke minst fikk vi ser-
vert en strålende forelesning om
behandling av akutte ankelskader av
fysioterapeut Knut Jæger Hansen.

Avslutningsvis ble det avholdt en general-
forsamling som medførte at sykepleierne
gledelig nok har fått stiftet sin egen
idrettsmedisinske organisasjon. Den har
fått navnet: Faggruppe for sykepleiere i
aktivitets- og idrettsmedisin. Underteg-
nede er valgt inn i styret for den nye fag-

gruppen og vil dessuten fungere som fag-
lig medarbeider i Norsk Idrettsmedisin.

Informasjon om faggruppen kan fåes ved
henvendelse til: Christian Mørdre,
Toppidrettssenteret, Boks 4004 Ullevål
Stadion, 0806 Oslo.

teknikker som kan øke den statistiske
styrke noe og er mer robuste, men dette
vil ikke bli omtalt videre her.

Av og til ser man selv i intervensjons-
forsøk at det foretas spesifikke analyser
av tidsforløp innen hver gruppe. Da har
man ikke lenger beskyttelsen av den ran-
domiserte sammenligning og slike innen-
gruppe analyser vil være gjenstand for
skjevheter av mange mulige slag, så som
naturlige tidstrender, regresjon mot
gjennomsnittet etc.

Presentasjon av data
Ved presentasjon av tabeller og figurer
er det noen enkle regler man bør følge.
Alle tabeller og figurer bør være mest
mulig selvforklarende. Gi definisjoner av
variable, forkortninger etc. i fotnote og gi
fyldige overskrifter i tabellteksten. Når fi-
gurer skal skaleres på ordinataksen, er
det viktig at nullpunktet er med. En
unødvendig oppblåsing av Y-aksen kan få
små effekter til å se ut som store. En
bør begrense antall figurer/tabeller til 5-8
stk.

Første tabell i en intervensjonsstudie
er vanligvis en opplisting av en rekke va-
riable målt ved start. Her bør en angi
gjennomsnitt og standardavvik for konti-
nuerlige og hyppighetsfordeling med
prosenter for kategoriske variable for
hver intervensjonsgruppe. Som nevnt
ovenfor er det ikke nødvendig å teste ut
forskjeller mellom gruppene ved start.
Hensikten med tabellen er å angi nivå og
individuell spredning på risikofaktorer og
eventuelle endepunkter når forsøket
starter for at en skal kunne karakterisere
studiepopulasjonen i forhold til den in-

tensjon man hadde og i forhold til andre
lignende studier.

Man bør ha et ryddig forhold til bruk
av standardavvik (SD) og standardfeil på
gjennomsnittet (SE). SD brukes mest når
det er de individuelle variasjoner mellom
personer som skal belyses f.eks. for å be-
skrive karakteristika ved forsøksdelta-
kerne. SE representerer et anslag på
usikkerheten til et gjennomsnittestimat,
og brukes mest når forsøkseffekten an-
gis. I stedet for SE anbefaler mange at
man bruker 95 % konfiensintervall når
man skal angi effektstørrelser, selv om
det vanligvis er lett å avlede den ene fra
den andre. Det er ikke nok bare å angi
en P-verdi for forskjell i effekt mellom
grupper i et intervensjonsforsøk. En må
også estimere konfidensintervallet for
denne effekten.

I mange forsøk gjennomføres det re-
gresjonsanalyser av ulike slag. Den viktig-
ste informasjonsbærer i disse analysene
er selve regresjonskoeffisientens stør-
relse. Denne må oppgis med SE, eventu-
elt 95 % konfidensgrenser og gjerne en
P-verdi. Fra denne koeffisienten avledes
ofte andre størrelser som odds-ratio el-
ler relativ risiko. Da bør disse oppgis
med 95 % konfidensgrenser og regre-
sjonskoeffisienter bare med SE i paren-
tes. Brukes vanlig multippel regresjon, an-
gis ofte også forklaringsgraden, R2 x
100 %, der R er den multiple korrela-
sjonskoeffisient.

Diskusjon
Man starter ofte diskusjonen ved å reite-
rere hovedfunnene og deretter diskute-
res svakheter i design, egnethet av opp-

nådd populasjon, ulemper ved enkelte
metoder, statistiske styrkeproblemer og
mer generelt om intern validitet.

Den eksterne validitet diskuteres mot
andre funn og likheter/ulikheter omtales.
Her må man passe på slik at diskusjonen
ikke blir spekulativ. Det er ofte lett å
kaste frem ideer som «forklarer» for-
skjeller, men uten dokumentasjon blir de
«luftige».

En diskusjon kan lett bli lang, men hvis
en fokuserer på det vesentlige i budska-
pet, burde den ikke bli lenger enn 2-3
manus sider.

Konklusjoner
Konklusjonene må være mest mulig pre-
sise, gjerne korte og fyndig forenklet. De
må gi en relevant og fokusert beskrivelse
og det må angis tilstrekkelig forbehold
for eksempel med hensyn til anvendbar-
het i populasjoner. Pass på at ikke sub-
gruppefunn får en vesentlig plass i kon-
klusjonene.
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Hva får vi igjen fra toppidretten,
rent bortsett fra slimet, snørra og svetten?
Hvorfor betale i dyre dommer
for å se hvor fort ned bakken de kommer?

Hva er det vi håper å kunne lære
ved å se folk hoppe høyt i været?
De får mer i uka enn jeg gjør i året,
de som trikser med ballen, og snauklipper håret!

Og pengene strømmer i energiturbiner,
publikum reiser seg, skriker og hviner!
Skifolket har i kroppen sin
uanede mengder av hemoglobin.

Syklistene lider av det samme,
og er brannfarlige nær åpen flamme!
Vi nærer beundring for dem på toppen,
men hva gjør alt dette med menneskekroppen?

Vi må ikke tåle så inderlig vel,
alt det gale de gjør mot seg selv!
Blant konkurrenter finns blodverdier
som, skal man tro hva ekspertene sier…

…ligner på dem hos fatalt syke
etter vi har sett utøver’n fyke
opp siste kneika i dobbeldans.
Mon tro hva det gjør med helsa hans?

Nei, toppidrett er nærmest farlig,
grenser tett mot uansvarlig!
Mosjon er no’ ganske annet!
(Særlig når det skjer i vannet!)

Lystbetont og fri for angst,
der gjør man og størst helsefangst.
Man sliter fælt, der det letes
etter bedre kur mot diabetes.

Mot kreft og dårlig hjerte/lunger
hjelper det mindre om du punger 
ut for dyre piller og tabletter,
veid imot om du letter…

…litt på baken og går en tur.
Heller det, enn som fugl i bur,
å sitte foran TV’n, sur og gretten
om Norge taper skistafetten.

Nei, frem for slikt som innebandy
en form for trening jeg finner handy.
Selv om det hender jeg «fake»er smerter 
når jeg taper mot et lag av berter.

Pulsen går opp, og hjertet stormer
skulder mot skulder med myke former!
Så tar man en øl mot væsketapet
og prøver diskret å skjule rapet.

Man ser så fram til neste uke
da det atter en gang er duke’
for edel kappestrid på egne premisser,
med liten vekt på flesk som disser.

For jeg går ut fra du vet,
det går bra å være fet
bare fettet jevnlig beveges,
vil statistikken ikke preges…

…av ditt immature endelikt!
Forskningen har lært oss slikt.
Vivat innebandy og spaserturer!
Det beste av lystbetonte kurer!

Noe minus i den lystbetonte treningsvrimmelen?
Tja, du må vente lenge på din lønn i himmelen!

Odd Magne Lundby

Ode til mosjon!



1. Styret har bestått av
Torgeir Fjermestad, leder Ranheim legesenter
Sigbjørn Hammer, kasserer Rosenborg sportsklinikk
Trond Selven sekretær Orkanger fysikalske institutt
Rune Skjesol, sponsorkontakt Melhus legesenter
Elisabet Eklo, styremedlem Risvollan fysikalske institutt
Berit Nilsberg, styremedlem OMNIA – Trondheim medisinske senter

2. Medlemstall
NIMF Sør Trøndelag       56               FFI Sør + Nord Trøndelag   152

Nord Trøndelag    10

3. Faglig aktivitet
Pga. lav oppslutning på årsmøtet i mai flere år på rad, har styret valgt å arrangere bare to møter i vårsemesteret
dette året. Det er også et spørsmål om det årlige Levangermøtet skal opprettholdes, sett på bakgrunn av liten
oppslutning, selv med bra faglig program.

Følgende temaer har vært på siste års møter:
031001 Skulder/akilles/hofte/kne - Undersøkelser og praktiske demonstrasjoner, v/ansatte Rosenborg Sportsklinikk,

ca 50 deltagere

131101 (Levanger) Fysisk trening hos eldre v/Fysioterapeut/høyskolelektor Håvard Østerås, ca 15 deltagere

041201 Julemøte: Idrettens veivalg v/Professor Hans. B. Skaset, 22 deltagere

050202 Forskningsaktivitet blant fysioterapeuter i Midt-Norge v/Ottar Vasseljen, Siv Mørkved og Haldis Haug Dahl,
ca 30 deltagere

090402 Skader og skaderegistrering i Tippeligaen v/Stipendiat/overlege Thor Einar Andersen, 20 deltagere

4. Økonomi og sekretærfunksjoner
Vi betaler honorar til foredragsholderne etter legeforeningens satser.Avtalen med Roche om å dekke utgifter for
inntil tre av møtene pr år gjelder fortsatt. Dette gjør at foreningens utgifter er lave og økonomien er fortsatt bra.
Regnskap legges fram av kasserer på årsmøtet.

Roche yter fortsatt bistand til all utsending av innkallelser, basert på at adresselapper sendes fra Fysioterapiforbun-
det og Nycomed (som har medlemsarkivet til NIMF)

Trondheim, 9. april 2002
Torgeir Fjermestad, leder TIMF
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ÅRSRAPPORT

1. Styret har bestått av
Ove Talsnes, leder
Ketil Egge, nestleder
Kjersti Pedersen, kasserer
Solrun Flatås, sekretær
Jon Arne Ødegård, styremedlem
Kjell Ivar Skjemstad, styremedlem

Revisor : Terje Sund
Kontaktperson NIMF: Ove Talsnes
Kontaktperson FFI: Kjell Ivar Skjemstad

Dr. Ketil Egge og fysioterapeut Jon Arne Ødegård ble nye medlemmer, Solrun Flatås tok gjenvalg mens de tre øvrige
er på valg i 2001. Styret har siste året kommunisert telefonisk, det har ikke vært avholdt formelle styremøter da
dette har vist seg praktisk vanskelig.

2. Medlemstall
NIMF  41 FFI  125 Assosierte medlemmer  9

3. Aktivitet
Aktiviteten har vært liten siste året, dette har sammenheng med at vi ved to anledninger har fått avbud fra forele-
sere og et planlagt møte måtte avlyses pga kollisjon med et annet fysioterapimøte.
Aktiviteten i styret har heller ikke vært stor, delvis pga betydelige arbeidsmengder for de enkelte, de fleste har flere
frivillige verv og oppgaver utenom sitt daglige arbeid.
Det er avholdt et medlemsmøte i perioden.

Hamar, 18. mars 2002
Ove Talsnes, leder MIMF

Mjøsegnen Idrettsmedisinske Forum
Årsberetning 2001

Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge
Utlysning av fondsmidler

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

Søknadsberettigede skal være medlemmer av NIMF eller FFI.

Søknaden sendes
innen 15. september 2002 til:

Fondsstyreleder Fredrik S. Bendiksen,
Valumsveien 48,
2319 Hamar.



Kjersti Storheim har mottatt
Norsk Forening for Ryggfors-
knings tverrfaglige pris for
2002. Prisen er baser t på
innlever t abstract og presen-
tasjon. Hun får prisen for sitt
arbeid med doktorgradsstu-
dien: Effekt av to aktive reha-
biliteringsmodeller overfor
personer langtidssykmeldt for
korsryggsmerter. En rando-
miser t kontroller t prospektiv
studie. Doktorgradsprosjek-
tet er tverrfaglig både når
det gjelder fag/forskningsmil-
jøer og samarbeidende insti-
tusjoner. Studien omfat-

ter idrett, fysioterapi og medisin. Institusjonene som deltar
er Norges idrettshøgskole, Rikshospitalet,Trygdeetaten,
fysioterapeuter og allmenleger i Asker og Bærum.

Studien inkluderer personer som er sykmeldt for korsrygg-
smerter i 8-12 uker og som på dette tidspunktet ikke er til-
bake i jobb. 93 pasienter, delt i tre grupper, deltar i under-
søkelsen.

Gruppe A: systematisk fysisk trening i gruppe med vekt på å
bygge opp generell fysisk form samt innøving av hensikts-
messig bruk av kroppen i arbeid og fritid. (1 time, 3 ganger
per uke i 15 uker)

Gruppe B: Informasjon og rådgivning fra fysioterapeut og
spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (2 ganger à 30-
60 min)

Gruppe C: Kontroll (allmennlegens behandling).

Oppfølgingsperioden er på 2 år.

Resultater 15 uker etter inklusjon viser at gruppe A og B er
bedre enn gruppe C på flere målbare punkter bortsett fra
fysiske tester. Gruppe B forbedrer seg mest på variabler
som funksjon i dagliglivet, smertemestring og engstelse for
å bruke kroppen til fysisk aktivt både i jobb og fritid.

Gruppe A viser best resultater i endring av smerteinten-
sitet og er mest fornøyd med behandlingen.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idretts-
høgskole, Rikshospitalet Senter for Ortopedi og Bærum
Trim & Fysioterapi. Prosjektleder er fysioterapeut/stipendiat
Kjersti Storheim, Norges idrettshøgskole.Veileder for pro-
sjektet er fysioterapeut/ professor Kari Bø, Norges idretts-
høgskole. Prosjektmedarbeidere er spesialist i fysikalsk me-
disin og rehabilitering/dr.med. Jens Ivar Brox, fysio-
terapeut/dr.philos Inger Holm, og r tg.lege Ragnhild
Gunderson, Rikshospitalet Senter for Ortopedi, samt fysio-
terapeutene Hanne Borg Finckenhagen og Berthe A.
Braaen, Bærum Trim & Fysioterapi.

Kjersti Storheim er stipendiat ved Norges idrettshøgskole.
Hun er medlem av Nasjonalt Ryggnettverk, og sitter som
representant i Sosial og Helsedepar tementets rådgivnings-
gruppe for kompetansenettverk rygg og ryggsykdommer.

Doktorgradsarbeidet er en videreføring av hovedfaget, og
er planlagt innlever t før jul 2002. Avhandlingen skal bestå av
minst fire vitenskapelige ar tikler.

Relevant litteratur:
Trening og aktive øvelser i behandlingen av ryggpasienter /
Kjersti Storheim. Fysioterapeuten - 64 (1997) nr 12.

Effekt av trening med Gymnastikk i tiden/rygg rytme på
kroniske ryggpasienter / Kjersti Storheim. Hovedfagsopp-
gave - Norges idrettshøgskole, 1996.

Brox JI, Hagen KB, Juel NG, Storheim K. Har treningste-
rapi og manipulasjon effekt ved korsryggsmerter? Tidsskr
Nor Laegeforen. 1999 May 30; 119(14) :2042-50.

Storheim K, Bø K.The Effect of Intensive Group Exercise
in Patients with Chronic Low Back Pain. Advances in Physi-
otherapy 2000; 2: 113-123.

Nasjonalt ryggnettverk: www.ryggnett.no

Du kan lese mer om dette prosjektet og andre prosjekter
på Norges idrettshøgskoles nye hjemmeside: www.nih.no

Kilde: www.nih.no
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Forskningspris til Kjersti Storheim
Ryggproblemer koster det norske samfunnet minst 15 milliarder årlig, og personer med vondt i
korsryggen utgjør en stor del av trygdestatistikker. Omfanget av problemet synes å øke i takt
med velferden.

Kjersti Storheim



IDRETTSMEDISINSK
HØSTKONGRESS
Trondheim 31. oktober - 3. november 2002

Årets store idrettsmedisinske begivenhet, Høstkongressen, arrangeres i år
i Trondheim. Det er sjette gang siden starten på høstkongressene i -85, at
arrangementet er lagt til trøndernes hovedstad. Tidligere høstkongresser
i Trondheim har vært vellykkede, med solide faglige program, trivelige
sosiale tilstelninger, og hver gang et stort antall deltagere.

Årets kongresskomité har som mål å gjenta suksessen fra tidligere år. Vi
har lagt ned et stort arbeid for å få til et godt fagprogram med et bredt
spekter som skulle favne alle med interesser innen idrettsfysioterapi og
idrettsmedisin. Anerkjente forelesere fra inn- og utland har takket ja til å
dele sine kunnskaper med oss. En rød tråd i alle foredragene skal være
"fra forskning til praksis". Det vil si at foreleserne har fått beskjed om at
praktiske, pasientrettede tiltak skal prioriteres i forhold til forsknings-
resultatene.

Vi håper også i år på å få inn mange frie foredrag. Kvaliteten på disse
har blitt stadig bedre, slik at vi nå er fullt på høyde med større interna-
sjonale kongresser. Dette må imidlertid ikke hindre nye forskere i å
sende inn sine bidrag. Etter vår mening egner Høstkongressen seg ut-
merket som forum for å presentere sitt første frie foredrag. Vi oppfordrer
derfor alle som har noe nytt faglig de vil meddele oss, om å sende inn
sine abstrakts!

De sosiale arrangementene bruker vanligvis å bli meget vellykket i
Trondheim, men vi er avhengig av mange positive, feststemte og glade
deltagere. Rammene vi har lagt for de tre kveldene vi skal ha det artig
sammen, skulle gi de beste forutsetninger for gode og minnerike 
opplevelser.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til noen lærerike og trivelige
dager i Trondheim!

På vegne av kongresskomiteen,
Torbjørn Grøntvedt, leder. 

Velkommen til Idrettsmedisinsk
Høstkongress i Trondheim 2002

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI
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Idrettsmedisinsk høstkongress 2002
Trondheim 31 oktober.-3. november

Registrering

Åpningsseremoni

Gjesteforelesning
Bruskskader-fortid, nåtid, fremtid:  

L. Peterson
Muscle-master or slave?: 

R. Richardson
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45
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FREDAG FELLESFORELESNING

14.00-18.30 Frie foredrag 14.00-18.30 Frie foredrag

16.30-17.15 Treatment of shoulder instability in athletes 16.30-18.30 Frie foredrag
B. Garrett

17.15-18.30 Medisinsk støtteapparat, behov for rolleavklaring?
T. Grøntvedt, N.A. Eggen, E. Bredesen, jurist

11.00-14.00

14.00-14.30

14.30-15.15

15.15-16.00

Idrett og artrose:
J.O. Drogset

08.30-09.30

Frisktrening 09.45-11.15 Brusk I

Hjertet-pumpe for livet 09.45-10.15 Basal bruskfysiologi, bruskregenerasjon og -reparasjon
T. Skjærpe E. Solheim

Moderne hjertetrening 10.15-10.30 Forekomst og typer av bruskskader
J. Helgerud L. Peterson

Trening-ungdomskilden? 10.45-11.15 Kirurgisk behandling av bruskskader
J. Hoff - bruskcelletransplantasjon    L. Peterson

- mosaikkplastikk                 E. Solheim
- microfrakturteknikk           A. Aarøen

09.45-11.15

09.45-10.15

10.15-10.45

10.45-11.15

Work-shop 1   Work-shop 2

11.45-13.00 Pasienttrening 11.45-13.00 Brusk II

11.45-12.15 Skeletal muscle metabolic reserve in patients with 11.45-12.15 Rehabilitering etter bruskkirurgi
pulmonary desease (KOLS)            T. Høysveen
R. Richardson

12.15- 12.40 Tøff trening ved hjertesvikt 12.15-12.45 Hva vet vi om langtidsresultatene?
U. Wisløff T.C. Ludvigsen

12.40-13.00 Trening av røykebein 12.45-13.00 Oppsummering
S. Slørdahl

Work-shop 3   Work-shop 4

16.30-18.30 Frie foredrag 16.30-18.30 Frie foredrag Work-shop 7   Work-shop 8

Work-shop 5   Work-shop 6

PF
SS

:
16

.3
0-

17
.3

0

Ry
gg

:
16

.3
0-

17
.3

0

11.15-11.45 Kaffe/utstillere

09.30-09.45 Sesjon A                Pause Sesjon B                     Pause Sesjon C          Pause

16.00-16.30 Kaffe/utstillere

TORSDAG SESJON A SESJON B

13.00-14.00 Lunch

16.00-16.30 Kaffe/utstillere
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12.30-12.45 Avslutning
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0

13.00-14.00 Lunch og hjemreise

09.30-10.00 "Ja, tenke det, ønske det, ville det, gjøre det med" 09.30-10.00 Ultrasound in examination and rehabilitation of muscle
J.A. Espenes function                                                       P. Hodges

10.00-10.30 Basistrening-Olympiatoppens filosofi 10.00 -10.20 Behandling av nedre ryggsmerter og
F. Aamodt spesifikk muskulær kontroll                     O. Vasseljen

10.30 -11.00 Tidlig spesialisering-topp prestasjoner? 10.20-10.40   Ultralyd av ryggrehabilitering                 H.H. Dahl
J. Hoff 10.40-11.00 Samspill buk, rygg og bekkenbunnsmuskulatur.

S. Mørkved

Work-shop 9   Work-shop1008.30-09.15 Muscular dysfunction and importance of spesific neuromuscular control:
P. Hodges

09.15-09.30 Sesjon A  Pause Sesjon B                     Pause

LØRDAG GJESTEFORELESNING

SØNDAG FELLESFORELESNINGER

11.00-11.30 Kaffe/utstillere

11.30-13.00 Frie foredrag
Presentasjon av kandidatene til Nycomed Pharmas priser 

14.00-14.15
14.15-15.15

Utdeling av Vitalprisen og Nycomed Pharmas priser
Prisforedragene

16.00 Årsmøte FFI
Generalforsamling NIMF

Doping; past, presence and future

Idrettspsykologi og toppidrett
B. Tajet-Foxell

Nytteverdi av idrettspsykologi; innlegg og debatt: trener og utøver

09.00-10.30

11.00-11.45

11.45-12.30

13.00-14.00 Lunch

15.15-15.45 Kaffe/utstillere

10.30-11.00 Kaffe/utstillere

Nycomed Pharmas priser for beste frie foredrag 2002
Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har også i år gleden av å annonsere Nycomed-prisene for beste
frie foredrag for 2002. Det utdeles to priser, et reisestipend på kr. 15.000 og et stipend på kr. 5.000. Prisene utdeles under Idrettsmedisinsk Høst-
kongress. Reisestipendet skal benyttes til deltagelse på årsmøtet til American College of Sports Medicine (ACSM) påfølgende år, hvor prisvinner-
foredraget vil bli presentert som "The Nycomed Pharma Norwegian Sport Medicine Award". ACSM vil dessuten dekke kongressavgiften for pris-
vinneren. Prisene utdeles til de to beste foredrag. Foredraget kan presenteres som et vanlig foredrag, poster eller som en video med fastsatt tids-
ramme. Innsendte videoer må også presenteres med et sammendrag. Forskningsrådene i FFI og NIMF innstiller hver de fem beste arbeidene på
grunnlag av innsendte sammendrag, uavhengig av fagområde. En priskomite bestående av to medlemmer fra hvert av forskningsrådene samt en
representant fra kongresskomiteen velger ut prisvinnerne blant de innstilte etter at de er presentert på Høstkongressen.
Alle sammendrag som sendes inn til Høstkongressen vil delta i konkurransen med mindre man reserverer seg fra deltagelse ved innsending.

Vitalprisen 2002
Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har i samarbeid med Vital igjen gleden av å invitere til konkur-
ranse om Vital idrettsmedisinske priser, to priser på kr. 20.000. En pris utdeles for beste arbeid innen fagområdet idrettsmedisin utført av et med-
lem av NIMF; den andre til medlem av FFI.
Prisen utdeles på grunnlag av eget forskningsarbeid innen disse fagområdene. Prisoppgavene utformes som et fullstendig manuskript til et 20 mi-
nutters langt foredrag; inkludert de figurer og tabeller prisvinneren vil presentere i foredraget. Besvarelsen skal utformes på norsk og dessuten
inneholde en komplett referanseliste. Prisvinnerne velges ut på grunnlag av innsendte oppgaver. De to prisvinnerne skal presentere sitt foredrag
under prisutdelingen på årets Høstkongress og vil få dekket utgiftene til reise, opphold og kongressavgift av Vital.

Besvarelsen sendes i fem kopier til: NIMF v/ Marianne Olsen, Nycomed Pharma A/S, Postboks 205, 1372 Asker.
Email: mols@nycomed.com
Innen 1. september 2002.



William E. Garrett Jr. er professor og avdelingssjef ved ortopedisk avdeling, University of North Carolina,
School of Medicine. Han er leder av American Board of Orthopaedic Surgery. Han er 
medisinsk direktør for the U.S. Soccer Federation. Han er laglege både for dame- og herrelandslaget. Han
er forfatter av over 100 artikler og over 50 bokkapitler innen idrettsmedisinsk forskning, hovedsakelig innen
kne- og skulderkirurgi.
Paul W.Hodges er professor ved Dept. of Physiotherapy, Brisbane, Australia, og har jobbet med å integrere
nevrofysiologisk og biomekanisk forskning. Han har med dette bidratt til økt forståelse av nevro-muskulære
kontrollmekanismer. Han har i løpet av de siste ti årene skrevet en rekke artikler innen dette emnet.
Lars Peterson er professor og klinikksjef ved ortopedisk avdeling, Gothenburg Medical Center i Västra Frø-
lunda i Sverige. Han er president i International Cartilage Repair Society. Seniorforfatter på primær-artikkel
om bruskcelletransplantasjon i New England Journal of Medicine i 1994. Denne artikkelen viste høy fore-
komst av hyalinlik brusk etter bruskcelletransplantasjon. Peterson er en svært sentral person i forskning om-
kring nye kirurgiske behandlingsmuligheter av fokale bruskskader.
Russell St. John Richardson er engelsk, men er ansatt ved University of California, San Diego. Han er 
professor i fysiologi ved Department of Medicine. Hans hovedområde innen forskning er muskel- og ar-
beidsfysiologi sett i forhold til pasienter og idrettsutøvere. Han er flittig benyttet som gjesteforeleser på
idrettsmedisinske kongresser verden over.
Britt Tajet-Foxell er opprinnelig fra Norge, men arbeider ved Royal Opera House i London. Hun er 
utdannet fysioterapeut og psykolog. Hun har opparbeidet seg ry som en meget anerkjent idrettspsykolog
gjennom sin tilknytning til Olympiatoppen og sitt arbeid med britiske fotballspillere. 

Viktig informasjon
Kongressenter: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim
Påmelding: Påmeldingsskjema er vedlagt dette foreløpige programmet. 
Via internett på adresse: http://www.idrettsmedisinsk-hostkongress.com, med link til Flyspesialisten 
Påmeldingsfrist: 30. september 2002 til redusert pris, ellers fram til kongressen starter
Frist for abstract: 1. september 2002 
Priser: Se påmeldingsskjemaet
Utstilling: Firma vil ha produktutstilling under kongressen
Kongressbyrå: Flyspesialisten Trondheim v/Bjørn Berg, Postboks 27, 7400 Trondheim

Telefon: 73552266  Telefaks: 73552269  e-mail: bjoern.berg@via.no
Kongressekretariat: Nycomed Pharma

For legene: Det er søkt om godkjenning av kongressen som utdanningskurs i allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering,
generell kirurgi, idrettsmedisin, indremedisin og ortopedi. For allmenmedisin blir det i tillegg søkt om godkjennelse for klinisk em-
nekurs i fysikalsk medisin. Ved søknad om dekning av utgifter må Lægeforeningens reiseopplegg benyttes. 

Utenlandske forelesere
KKongrongress-ess-
komiteenkomiteen

Leder:Leder:
TTorbjørn Grøntvorbjørn Grøntvedtedt

SekrSekretær:etær:
Arnhild SkjølbergArnhild Skjølberg

FFagkomité:agkomité:
TTor Inge or Inge AndersenAndersen
JJon Olaon Olav Drogsetv Drogset
TTorgeir Fjermestadorgeir Fjermestad
JJan Helgerudan Helgerud
Inggard LereimInggard Lereim
VVilhelm Stoltzilhelm Stoltz

Sosialkomité:Sosialkomité:
TTorleif Holtheorleif Holthe
Reidun LaugloReidun Lauglo
TTrond Selvrond Selvenen
PPer Olaer Olav Østbv Østbyhaugyhaug

TTeknisk komité:eknisk komité:
Anne Anne AamodtAamodt
Bjørn BergBjørn Berg
KKetil J. Holenetil J. Holen

ØkonomiansvØkonomiansvarlig:arlig:
Hilmar Hilmar AAururanan

SponsorrSponsorreprepresentant:esentant:
Magne StorMagne Storaunetaunet

SOSIALT PROGRAM
TORSDAG 31.10:  GET TOGETHER

Her får både unge og erfarne idrettsmedisinere muligheten til å bli kjent eller takke
for sist!
Etter et godt måltid med god drikke, trekker vi ned i diskoteket på Royal Garden
og prøver dansefoten.

FREDAG 01.11:  LOSJEAFTEN

Turen går til fasjonable Frimurerlosjen hvor vi samles til en god middag.
Folk med ubehandlet losjesyndrom kan deretter henge rundt pianobaren.
De med friske bein kan svinge seg til Christin Hoff Band som spiller 
alt fra blues/rock til rolige "hengedanser".

LØRDAG 02.11:  FESTMIDDAG

Festmiddag i Trondheim – Treng vi å sei no mer?!

Vi samles til middag 
med finstasen på 

Hvor vinens bouquet 
du vil sanse

Talene bør bli korte 
og få 

Før vi svinger oss 
med eleganse �
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Sammendraget skal inneholde følgende punkter:

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

Eksempel på tittelhode:
Hvordan utarbeide et sammendrag til Høstkongressen
Hansen AA, Nilsen BB, Larsen CC, 2Jensen DD jr.
Idrettsmedisinsk avdeling, Sportssykehuset, Helseland. 2 Idrettsfysikalsk av-
deling, Stadionklinikken, Trimbyen, Sverige.

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

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

4. Sammendrag av resultatene
I resultatdelen presenteres de viktigste resultatene. Dersom det er stilt flere

spørsmål i innledningen, beskrives disse fortløpende. Det er ikke nødvendig
å presentere samtlige resultater. Konsentrer deg om hovedproblemstilling-
ene.

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

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

Innsending og vurdering
Sammendraget sendes i papirkopi og på diskett med angivelse av filnavn og
Word versjon utenpå disketten til: Marianne Olsen, Nycomed Pharma AS,
Pb 205, 1372 Asker, eller på e-post: mols@nycomed.com, som tilheftet
Word fil.

Innsendelsesfrist: 1. september 2002

Aksepterte sammendrag presenteres som frie foredrag (10 minutter + 2 mi-
nutter til diskusjon) på Høstkongressen. Videoprojektor for Powerpoint-pre-
sentasjoner, overhead og lysbildefremviser vil være tilgjengelig. Gi beskjed
om hvilket utstyr du har behov for.

Sammendrag til Høstkongressen
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Utlysning av Årsmøte i
NFFs Faggruppe for Idrettsfysioterapi 2002

Årsmøtet i FFI avholdes lørdag 2. november kl. 16.00

Sted: Royal Garden Hotell i Trondheim

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må leveres til styret innen 30. september 2002

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

Saker sendes til: Knut Jæger Hansen
Tyslevveien 18
1163 Oslo 
eller e-post:
knujh@online.no
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KURS

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

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

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

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

Kurstimer (alle kursene): 40, inkludert kursprøve.Timene er søkt godkjent av Den norske Læge-
forening. Kurset er godkjent som tellende timer til Idrettsfysioterapeut FFI.
Kurskoordinator: Overlege Terje M. Halvorsen, NIMI.
Kurssted: Ullevaal Business Class, Ullevål Stadion.
Kursavgift: Kr.4.400,- inkludert kursmateriell og bevertning alle dager.
Søknadsfrist: 20. august 2002.
Påmelding: NIMI v/kurssekretær, Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805 Oslo. Telefon: 2326 5656,
fax 2326 5667, e-post: nimi@nimi.no.

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

Universitetet i Oslo og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt arrangerer

Grunnkurs i idrettsmedisin 
trinn 1

for leger og fysioterapeuter
i perioden 7. – 11. oktober 2002 i Oslo.
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KURS

ANNONSEPRISER  2002
Side Sort/hvitt 4-farger
1/1 5.500,- 7.000,-
2/3 4.200,- 5.500,-
1/2 3.000,- 4.000,-
1/3 2.200,- 3.000,-
1/4 1.800,- 2.500,-
1/8 1.500,- 2.000,-

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

UTGIVELSESPLAN 2002
Utgave Matr.frist Utgivelse
Nr. 3 01.09.02 15.10.02
Nr. 4 01.11.02 15.12.02

Norsk Idrettsmedisin ønsker alle sine lesere
en riktig god, fysisk aktiv og skadefri sommer.

Lykke til med abstractskrivingen!
Vi sees på høstkongressen!

Torsdag 19 september
«Å leve med hjertefeil»
Hjertets anatomi 
Hjertets ledningssystem 
Hemodynamikk 
Testing av utholdenhet 
Volumbelastende hjertefeil 
Pasientdemonstrasjon 
Volumbelastende hjertefeil og fysisk aktivitet 
Referanseverdier for fysisk yteevne 

Fysisk aktivitet og medfødte hjertefeil

Fredag 20 september
Trykkbelastende hjertefeil
Pasientdemonstrasjon
Trykkbelastende hjertefeil og fysisk aktivitet
Cyanotiske hjertefeil
Pasientdemonstrasjon
Cyanotiske hjertefeil og fysisk aktivitet
Univentrikulære hjerter
Pasientdemonstrasjon
Univentrikulær sirkulasjon og fysisk aktivitet

Lørdag 21 september
Sjeldne hjertefeil
Arytmier 
Besvimelser og fysisk aktivitet 
Ungdommer med medfødte hjertefeil
Voksne med medfødte hjertefeilIdrett
Idrett og konkurranse 
Astma og medfødt hjertefeil 
«Smerter i brystet»

Sted: Rikshospitalet
Kursledere: Forsker/fysioterapeut Per Morten Fredriksen og Professor Inger Holm
Påmeldingsfrist: 26 august 2002
Kursavgift: kr. 3250,- (inkludert lunsj) betales samtidig med påmelding til Rikshospitalets 

Kto.nr.: 7050 05 45176 MÅ MERKES Kontrakt 70007.

Skriftlig bindende påmelding til: Per Morten Fredriksen, Rikshospitalet, Fysioterapiavdelingen,
Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo, eller e-post: per.morten.fredriksen@rikshospitalet.no
Husk å oppgi navn, adresse, yrke og telefonnummer/e-post ved påmelding.
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KONGRESS KALENDER

JUNI/JULI
30 – 3. 07: Orlando, Florida

28th Annual Meeting of the American
Orthopedic Society of Sports Medicine
Info: www.sportsmed.org

JULI
24 – 28: Athen, Hellas

7th Annual Congress of the European
College of Sports Science
Info: www.phed.uoa.gr/ecss2002

SEPTEMBER
24 – 27: Seoul, Korea

5th Asian Federation of Sports Medicine
Congress,AFSMC 2002 Seoul.
Sports Medicine for All: Challenges in New
Millenium.
Info: www.afsmc2002.or.kr

26 – 28: Opatija, Kroatien
3rd International Symposium «Sport and
Medicine»
Info: gordan.gulan@medri.hr eller 
eriksson.werner@telia.com

OKTOBER
31 – 3. 11: Idrettsmedisinsk høstkongress,Trondheim

2002
Se annonse side 29.

NOVEMBER
21 – 24: Århus, Danmark

6th Scandinavian Congress on Medicine
and Science in Sports
Info: www.sportscongress.dk

27 – 29: Göteborg, Sverige
Riksstämman 2002
Abstracts: Senast 23/8 2002
Info: IMF:s kansli, Anki
Tlf: 08-550 10200 - Fax: 08-550 10409
Info: www.svenskidrottsmedicin.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 plan-
legge sin deltakelse i god tid.

6th Skandinaviske 
Idrettsmedisinsk

Kongress

Arrangørene av den Skandinaviske Idretts-
medisinske kongressen i Århus 21 – 24. november
2002 håper på en stor norsk delegasjon.

Norsk Idrettsmedisinsk Forening vil i samarbeid
med Nycomed Pharma arrangere en fellesreise for
de av dere som skal reise til kongressen. Prisen på
reisen vil være avhengig av hvor stor gruppen blir.

Vi ber derfor de av dere som er interessert om
snarest, og innen 30. juni, gi en tilbakemelding
(uforpliktende) til Marianne Olsen:
mols@nycomed.com

Vi vil videre oppfordrer alle våre medlemmer om å
sende inn frie foredrag, både vanlige foredrag og
poster kan sendes inn. Det er flere priser til beste
foredrag, beste poster og foredrag som aksepteres i
Scand. Journal. Det er dessuten to reisestipender til
kongressen.

Program: Symposium om meniskskader, forebygging
av skader, thermal shrinkage, tenopatier, lumbal
spondylolistese, medisinsk behandling av idrettsskader.

Instructional courses: Kneligamenter, løping og ut-
holdenhetstrening, skulderskader og rehabilitering.

Innsendelsesfrist abstract: 1. september 2002.

Informasjon: se kongressens hjemmeside:
www.sportscongress.dk

To personer under 35 år som er medlem av FFI eller NIMF vil få dekket kongressavgiften på
kr. 2.200. Søknad sendes styret v/ Anders Walløe, Ostadalsveien 79, 0753 Oslo.



MINDRE SMERTE

OG STØRRE  

BEVEGELIGHET

MED

Distribueres av:

OrtoMedic
Telefon 67 51 86 00 – Fax 67 51 85 99

e-post: ortomedic@ortomedic.no



Det kan virke som en selvfølge å kunne bevege seg fritt og ubesværet. Helt til en akutt skade oppstår eller smerter kommer smy-
gende. Små, hverdagslige gjøremål blir til en utfordring. Produktlinjen Rehband Active tilbyr støttebandasjer til de som fortsatt øns-
ker å være bevegelige trass i en skade og følelse av smerte. Funksjonelle og pene støttebandasjer som forebygger, lindrer eller reha-
biliterer. Produkter som er enkle å bruke og har bra passform. Rehband Active gjør det mulig å fortsatt å være aktiv og bevegelig,
trass i problemer og besvær.

Take care

Rehband a division of Otto Bock Scandinavia AB, Rehband Norge, +47 23 14 26 00. www.rehband.no

Make your move.

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

-BLAD




