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Høstkongressen arrangeres i år for andre gang i Stavanger,og det faglige programmet har et vidt
spekter, som bør være av interesse for flere i vårt miljø. Det er hyggelig å kunne presentere
39 abstracts til årets høstkongress, der hele åtte av disse er randomiserte studier. Bredden i

de frie foredragene er stor, og kvaliteten er også i år svært bra.
I skrivende stund er forberedelsene til høstkongressen i rute,og det er i overkant av 350 påmeldte del-
tagere. Dette sammen med et solid faglig program og trivelige sosiale arrangementer gjør at det er
mye å glede seg til på årets høstkongress, som arrangeres på Clarion Comfort Hotell med Oddvar
Skramstad i spissen for kongresskomitéen. Siste nytt om kongressen, blant annet oppdatert deltager-
liste, fagprogram, og de seks utvalgte kandidatene til Nycomed-prisene, kan du lese om på kongres-
sens hjemmeside (www.idrettsmedisinsk-kongress2003.no). Stavangerkomitéen skal ha ros for en me-
get god og oppdatert hjemmeside. Har du ikke meldt deg på til høstkongressen, så er det ennå mu-
lighet – gå inn på hjemmesiden og meld deg på!
Flere undersøkelser de siste årene viser at det er mulig med enkle tiltak å forebygge idrettskader, også
korsbåndskader. Imidlertid har antall fremre korsbåndskader i Norge vært økende de siste 10-15 årene.
Mens det i 1985 ble operert om lag 500 korsbåndskader, er antall opererte nå oppe i nærmere 1900.
Om lag halvparten av pasientene behandles ikke-operativt, og det totale årlige antallet fremre kors-
båndskader kan derfor estimeres til ca. 4000.Utfra beregninger om at hver korsbåndskade koster 500
000 - 1 000 000 kroner (pga. fravær fra arbeid/idrett, operasjon, sykehusopphold, opptrening og even-
tuelt senere invaliditetserstatning) vil de årlige kostnadene for denne skaden være på totalt over to mil-
liarder kroner.Her må særforbundene,klubbene, trenere og spillere sammen med det medisinske støt-
teapparatet ta et større ansvar for å få forebygging inn som en fast del av treningen.
I følge en ny WHO-rapport er Norge det landet i Europa med størst andel overvektige menn. Over-
sikten som omfatter 30 land, finner at om lag halvparten av alle voksne, norske menn er overvektige.
Mye tyder på at vi er inne i en negativ spiral, der dårlig kosthold og lite fysisk aktivitet fører til et kropps-
lig forfall, noe som er i ferd med å bli vårt største samfunnsproblem. Det skal relativt lite til for å skape
sunnere liv, bare litt mosjon og mer bevisste spisevaner gir store utslag. Norges Idrettsforbund (NIF)
ønsker derfor å ta ansvar for forebygging mot fysisk forfall. Med fokus på trivsel vil NIF at barn og ung-
dom skal trives med å bevege seg litt mer og spise sunt.Trivsel kan være å delta i lek, sykle til skolen el-
ler å være med hele familien på skogstur og spise friske bær fra nærmeste tue.
Med dette ønskes dere alle en fortsatt god høst og god lesning.Vel møtt til dere som skal på høst-
kongressen.

Odd-Egil Olsen
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Isommer har det vært svært dårlig med norske toppidrettspre-
stasjoner.Fotballandslaget har fortsatt mulighet til å kvalifisere seg
til EM, men det ser usikkert ut.

Friidrettsfolket har sjelden hatt et dårligere VM og det er tynt i
rekkene når det gjelder kandidater til OL troppen 2004.Padlere,
roere og seilere kan glede oss med noen kandidater som kan
gjøre det godt neste år, men det er jo idretter som normalt ikke
følges spesielt tett av media. Det blir interessant å se hvordan
norske medier vil takle denne utfordringen.
Det er påfallende å se hvordan resultatene fra friidrettsmes-
terskapene har blitt dårligere de senere årene.Det gjelder nes-

ten alle grener, men særlig kraft og spenstøvelser. Det er nærliggende å tro at dette henger sammen med en mer
effektiv dopingkontroll. Alle dopingsakene de siste årene har i noen grad stilt toppidretten i et uheldig lys og det
blir spennende å se om den store satsningen på antidopingarbeid vil føre til at man kommer dette problemet til
livs. Internasjonalt har man nå WADA og i Norge er det stiftelsen Antidoping Norge som skal lede dette arbei-
det.Toppidrett er etter manges mening viktig for å stimulere til masseidrett. Dette var sikkert riktig tidligere, men
det er mer tvilsomt i dag når aktivitetstilbudene lokker med alt fra power walking til rafting og golf.
Myndighetene forsøker å få fokus på kosthold og helse for å få en sunnere befolkning med mindre behov for
kostbare helsetjenester. Utredningen om såkalt grønn resept konkluderer med at en satsning på aktivisering av
befolkningen ikke er kostnadseffektiv. Det vil vel bare si at myndighetene ikke ønsker å bruke økonomiske virke-
midler for å få befolkningen til å endre livsstil. Påvirkning med kampanjer har vært forsøkt i andre sammenhenger
uten større hell. Det viktigste må være at den oppvoksende slekt setter pris på den livsstil som anbefales og der-
for selv ønsker å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som er vanlig i dag. Det er fortsatt et åpent spørs-
mål om hvordan man skal få til dette. Så mye om idrett og aktivitet.
Hovedoppgavene for styret i NIMF er arbeidet med tidsskriftet, kongressen og kursene. I tillegg deltar lederen i
Idrettsmedisinsk råd. Som noen kjenner til har det vært diskusjon omkring organiseringen av idrettsmedisinen
innen NIF/NOK og også prioriteringen av medisinske undersøkelser av utøvere ved Toppidrettsenteret.Tidligere
har man arbeidet for en desentralisert modell. Mange utøvere har ønsket undersøkelse ved Toppidrettsenteret
og det har vært vanskelig for forbundsleger å opprettholde et tilbud som aksepteres av utøverne. Nå har Lars
Engebretsen kommet med et forslag om å øke tilbudet til små og middelstore forbund fra legekontoret ved Topp-
idrettsenteret. Dette er et tema som sikkert vil bli diskutert på den kommende høstkongressen.
Den nærmer seg og arrangeres i år i Stavanger. Det er lagt opp til et godt faglig og sosialt program.Vel møtt på
"Idrettsmedisinsk Høstkongress"! 
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Takk for meg
Det er med vemod at jeg gir meg som leder av FFI på årsmø-
tet i Stavanger. Gjennom ni år som medlem av styret har jeg
hatt den gleden å få jobbe med mange av de mest sentrale per-
soner innen idrettsfysioterapi og idrettsmedisin.Utrolig givende
og lærerikt for en beskjeden nordlending som meg. Men ikke
bare jobbing med disse sentrale personer i vårt miljø har vært
givende.Aller mest har det gitt meg den begeistring og entusi-
asme som finnes i hele vår flotte gruppe. På seminarer, kurs,
kongresser og på telefon finnes en unik interesse for faget kom-
binert med glede. Å være leder for en slik forening kunne jeg

gjerne vært resten av livet, men det ville vært feil overfor både meg selv og ovenfor foreningen. Nye ideer, nye
innfallsvinkler og nye måter å organisere på vil gi oss en ytterligere forbedring av tilbudet vår forening kan gi med-
lemmene. Noen tror kanskje at nå har så mye blitt gjort at alt glir av seg selv, men det er heller slik at en ide som
blir gjennomført gir ytterligere 3–5 ideer. Jeg gleder meg derfor over at valgkomiteen har funnet frem til personer
som ser ut til å kunne fylle skoene til det gamle styret og vel så det. Lykke til!
Mastergrad innen idrettsfysioterapi? Dette er en sak som styret i FFI har jobbet med det siste året. Styret har frem-
met et forslag overfor årsmøtet nå i november om at ekstra midler avsettes til utredning av dette spørsmålet.
Mitt håp er at et slikt studium skal kunne ha sin oppstart høsten 2005.
Sentral ukultur : I en meget opphetet debatt i vår moderforening NFF, angående autorisasjon av manuelle tera-
peuter, ble jeg i august intervjuet av en av bladet Fysioterapeutens journalister. Stor var derfor forbauselsen da
bladet kun kom med intervjuer der man var enig med sentralstyrets holdninger. Kalles ikke det sensur?
Unyansert om korsbåndskader: En artikkel om fotballspilleren Hege Riise i Aftenposten i forkant av fotball VM for
kvinner er på flere områder så unyansert at det krever en kommentar. For det første er det en forutsetning for
en slik type rehabilitering at det ødelagte kneet er komplikasjons fritt mht smerter, hevelse og tilleggskader. Det
er heller regelen at vi har med slike kompliserende faktorer ved en korsbåndskade enn det vi her hører om hos
Hege Riise. For det andre gir slike innspill i pressen lett urealistiske forhåpninger eller frustrasjoner hos en annen
skadet spiller. Det finnes flere graverende eksempler på norske toppidrettsutøvere som har blitt behandlet etter
de prinsipper som Hege Riise, men der helsepersonellet som har behandlet utøveren ikke har hatt tilstrekkelig
forståelse for hvilke forutsetninger som styrer et slikt raskt rehabiliteringsopplegg. Derfor :Vær varsom.
Høstkongressen i Stavanger: Alt ligger til rette for en vellykket kongress. Jeg gleder meg til både den faglige biten,
som blant annet indikerer et paradigmeskifte innen forståelsen av seneproblematikk, og den sosiale biten med
banketten som kongressens høydepunkt. Med Oddvar Skramstad i spissen for en meget rutinert kongresskomité
er jeg sikker på suksess. NB! Til de av damene som vil danse med den avtroppende lederen i foreningen: Jeg har
gått på swingkurs i hele sommer og høst.

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI

Knut Jæger Hansen,
leder FFI
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Mediale ligamentskader er blant de van-
ligste skadene i kneet (1).Mens akutte ska-
der grad I og II tradisjonelt behandles med
aktiv rehabilitering, er det en økende ten-
dens til at store mediale skader behand-
les operativt. Sekvele etter manglende be-
handling av grad III mediale båndskader er
problematisk, ettersom nåværende re-
konstruksjonsteknikker ikke er tilfredsstil-
lende.

Tabell 1. Forkortelser brukt i artikkelen.

MCL - mediale kollaterale ligament
ACL - fremre korsbånd
PCL - bakre korsbånd
POL - ligamentum posterius obliquus
OPL - ligamentum popliteum obliquum
PMK - posteromediale kapsel
MPFL - mediale patellafemorale ligament

Insidens
Daniel (1) beskrev skade av overfladiske
MCL som den hyppigste ligamentskaden
i kneet. I en studie av svensk eliteserie i is-
hockey (2) ble det funnet at den hyppig-
ste alvorlige skaden var grad III MCL-
skade.

Anatomi
MCL-komplekset består av det overfla-
diske MCL, dype MCL (som regnes som
en del av kapselen) og POL (3). I tillegg bi-
drar PMK til stabiliteten mot valgus.

Det er til hjelp å dele medialsiden inn i
forskjellige lag (figur 1). Disseksjon
gjennom sartoriusfascien (lag I) viser over-
fladiske MCL (lag II). Dype MCL (lag III) er
en fortykkelse av kneets kapsel (4).

Senen til musculus semimembranosus
har mange festesteder som er viktige på
medialsiden av kneet.Warren og Marshall
(4) beskrev flere avløpere fra senen; noen

festes til ben, mens andre festes til andre
strukturer, som MCL, POL, kapselen og
OPL. Senere har LaPrade et al. (5) be-
skrevet åtte armer av semimembranosus
(tabell 3).

Det finnes hittil bare kvalitative studier
av anatomien på medialsiden av kneet.
Denne studien, som for tiden utføres ved
Ortopedisk Senter/UUS, Senter for idretts-
skadeforskning ved NIH og University of
Minnesota, vil derfor være den første av sitt
slag, ettersom den i tillegg til å være kvalita-
tiv, også vil være en kvantitativ studie. Dette
gjøres ved bruk av Ascension’s Flock of Birds
elektromagnetiske tredimensjonale registre-
ring (7). En kalibrert peker med skarp tupp
og nøyaktighet på 0,5 mm (en Steinman
"pin") ble brukt for å markere strukturenes
beliggenhet og gir koordinatene i rommet i
forhold til en sensor. Femur og tibia er fast-
montert i et apparat, slik at kneet er fiksert.
Foreløpige resultater fra totalt ti knær (fem
pilotstudier og fem av åtte knær i studien),
viser at de respektive strukturene ikke fes-
tes til selve midtpunktet av mediale epikon-
dyl og tuberculum adductorum, som tidli-
gere beskrevet.

Tabell 2.Viktige strukturer på medialsiden av kneet.

• MCL overfladisk og dyp del
• POL (superfisiell, tibial og kapsulær arm)
• musculus semimembranosus’ mange avløpere
• mediale hodet av musculus gastrocnemius
• adduktorsenen som festes til tuberculum 

adductorum
• MPFL

Figur 2 viser en oversikt over mediale
strukturer etter Hughston et al.(6).Denne
figuren gir en god oversikt, selv om feste-
punktene proksimalt på ME (mediale epi-
kondyl) og AT (tuberkulum adductorum)
ikke stemmer med våre funn. Hughston
delte POL inn i A, B og C. Disse er hen-
holdsvis den superfisielle, tibiale og kapsu-
lære armen. S: den felles senen til m. semi-
membranosus, SP: delen av senen til m. se-
mimembranosus som blir til OPL, ST: den
delen av senen som går til det posterome-
diale hjørnet av tibia. PA (pes anserinus) er
også tegnet inn.

MCL, overfladiske del
På femur festes overfladiske MCL i en "grop"
(gjennomsnittlig 4,8 mm) posteriort og

Mediale ligamentskader i kneet
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1Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus, 2Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole,
3Department of Orthopaedic Surgery, University of Minnesota

Denne artikkelen ser på anatomi, biomekanikk, diagnostikk og behandling av mediale 
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Figur 1. Tverrsnitt i kneets leddspalte. Høyre kne
sett ovenfra.

Figur 2. Oversikt mediale strukturer etter 
Hughston et al. (6).



(gj.sn. 3,2 mm)  proksimalt for mediale epi-
kondyl. Overfladiske MCL har to feste-
punkter på tibia,med et lite "opphold" (gj.sn.
49,2 mm) mellom. Distalt har den et av-
langt feste direkte til ben (gj.sn.61,2 mm fra
leddspalten (bruskgrensen)), mens det
proksimale tibiale festet (gj.sn. 12,2 mm fra
leddspalten) har noen drag som går til bløt-
deler og andre som festes til den menisko-
tibiale  delen av dype MCL. I tillegg var det
en posterior del som gikk anteriort for
m.semimembranosus’ anteriore arm for et
kraftig feste til tibia.

MCL, dype del
Den er liten av størrelse og består av to
porsjoner. En kort, meniskotibial del som
festes litt distalt for leddspalten på tibia
(gj.sn. 3,2 mm), og en meniskofemoral del
som er lengre og festes noe distalt for
overfladiske MCL’s feste på femur (gj.sn.
15,7 mm fra leddspalten på femur). Dype
MCL’s feste til menisken varierte i studien,
og var sjelden kraftig. Likevel kan skade av
dype MCL også føre til skade av mediale
menisk på grunn av festet til denne.

MPFL
MPFL er den mest overfladiske strukturen
og festes til bløtvev midt mellom mediale
epikondyl og tuberculum adductorum. På
mediale kant av patella er festet mye bre-
dere enn det er på femur.

POL
Den superfisielle armen til POL er ganske
tynn og løper medialt for den anteriore
armen til semimembranosus og følger den
posteriore grensen til MCL for å festes dis-
talt på tibia. Proksimalt blandes den sam-
men med den tibiale armen av POL, hvor
de festes mellom mediale epikondyl og tu-
berculum adductorum, henholdsvis 16,5
mm og 4,1 mm fra disse. (Avstanden
mellom mediale epikondyl og tuberkulum
adductorum er gjennomsnittlig 16,2 mm).
Distalt festes den tibiale armen mer til me-
diale menisk enn til selve tibia. Den kap-
sulære armen av POL festes mer til bløt-
vev over senen til mediale gastrocnemius,
senen til adduktor magnus på tuberculum
adductorum og til ekspansjonene fra ad-
duktorsenen.
Adduktorsenen
Senen til adduktormusklene festes noe
(gj.sn 3,0 mm) posteriort og (gj.sn. 2,7
mm) proksimalt for tuberculum adducto-
rum. I tillegg fant vi i studien drag fra ad-
duktorsenen til det mediale hodet av mus-

culus gastrocnemius.Denne strukturen er
ikke tidligere beskrevet. Det mediale ho-
det av musculus gastrocnemius festes til et
benfremspring noe proksimalt for tuber-
culum adductorum og løper dypt for
strukturer som POL og semimembrano-
sus.

Pes Anserinus
Musculus sartorius er mest proksimalt,
deretter følger senen til gracilis og så se-
mitendinosus. Sammen har de et bredt
feste som er lateralt for overfladiske MCL’s
distale feste på tibias fremre,mediale flate.

Semimembranosus
Av de åtte armene til m. semimembrano-
sus beskrevet av LaPrade et al (5), er den
direkte, anteriore og den proksimale ar-
men de viktigste på medialsiden (tabell 3).
Den direkte armen går distalt for å festes
til et benutspring på proksimale poster-
omediale tibia og er selve hovedsenen til
m. semimembranosus. Den anteriore ar-
men er en anteromedial seneavløper fra
den direkte armen og går lateralt og dypt
for overfladiske MCL. Den proksimale ar-
men festes til den posteriore kapselen.

Nervus Saphenus
Nervus saphenus er en gren fra nervus fe-
moralis og kommer fra L2-L4. Den sørger
for sensitivitet i huden over pes anserinus’
område, og er viktig for kirurgene å være
klar over når de opererer.Hunter et al. (8)

anbefaler å identifisere nerven, for så å be-
vare den og beskriver lokalisasjonen og ba-
nen til n. saphenus og dens to grener, n.
sartorius og n. infrapatellaris. N. sartorius
blir subkutan ved å gå overfladisk mellom
senene til m. sartorius og m.gracilis. Dette
er den største grenen, og den løper me-
dialt hele veien ned til foten. N. infrapa-
tellaris går gjennom m. sartorius. Art-
hornthurasook et al. (9) beskrev fire vari-
asjoner av hvor n. infrapatellaris blir
subkutan) og tar en skrå, subkutan bane til
en subpatellar posisjon på den mediale
kanten av patella og ender i multiple, små
grener som utgjør den store delen av det
infrapatellare nerveplexus.

Tabell 4. Foreløpige resultater fra ti knær.

• De respektive strukturene festes ikke til selve 
midtpunktet av henholdsvis mediale epikondyl og
tuberculum adductorum som tidligere beskrevet.

• Overfladiske MCL festes på femur noe posteriort
og proksimalt for selve mediale epikondyl.

• Adduktorsenen festes noe proksimalt og poster iort
for tuberkulum adduktorum
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Høyre kne.Tibia til høyre og femur til venstre.

Tabell 3. De åtte armene til m. semimembranosus.

• hovedsenen
• direkte arm
• en lateral avløper (som glir over i OPL)
• et feste til den dype MCL
• OPL
• en proksimal posterior kapsulær arm
• et distalt tibialt feste
• anteriore armen (som går dypt for det proksimale

tibiale festet til MCL og deretter anteriort)
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Funksjon
Den lange overfladiske delen av MCL er
den primære begrensning mot valgus i
kneet ved 15-90° fleksjon (10). Den er
også den primære begrensning mot uta-
drotasjon i kneet.Den svakere og mindre,
dype delen av MCL har først og fremst en
stabiliserende funksjon av mediale menisk
til femur og tibia, i tillegg til at den bidrar
til valgusstabilitet. Dessuten er MCL-
komplekset viktig for å hindre anterior
translasjon av tibia på femur.

POL-PMK er en viktig sekundær be-
grensning av utadrotasjon i kneet, samt til
valgus av kneet når kneet er fullt eksten-
dert. POL er også en viktig stabilisator av
det posteriore horn av mediale menisk,og
virker sammen med menisken for å mot-
virke anteromedial rotasjonsinstabilitet
ved å forhindre posterior translasjon av
mediale femurkondyl på tibia platå.

Skademekanisme
De fleste skadene kommer som et resul-
tat av valgusstress på et flektert kne, en-
ten ved ikke-kontakt eller kontakt (figur 3).
Samtidig er det ofte en utadrotasjon av ti-
bia i forhold til femur. I figur 3 står foten
fast i bakken, og utadrotasjonen skjer
egentlig ved at femur innadroteres på ti-
bia. Ikke-kontakt rotasjonskrefter resulte-
rer oftest i skade av POL og de poster-
iore fibrene av overfladiske MCL. Hvis
disse kreftene er sterke nok, kan de gi en
signifikant strukturell skade av fremre
korsbånd (ACL) i tillegg. Siden de fleste
skadene er en kombinasjon av valgus og
utadrotasjon, er det ikke uvanlig at en pa-
sient har skade av MCL og ACL og/eller
bakre korsbånd (PCL) i det samme kneet.

Diagnose
I motsetning til ACL-skade gir skade av MCL
sjelden hevelse i leddet, ettersom det ikke
er en intraartikulær struktur. Men i akuttfa-
sen finnes ofte nedsatt fleksjon og eksten-
sjon, og pasienten har sterke smerter.
Smerte,hevelse og muskeltonus kan hindre
en adekvat undersøkelse.Da bør man foreta
en ny undersøkelse noen dager senere.

MCL-skade er en klinisk diagnose.Valgus
stress-test ved 30° fleksjon (figur 4 B) er den
viktigste kliniske testen for å bestemme om
det er en skade av de mediale strukturene
i kneet, og for å avgjøre alvorlighetsgraden
av en slik skade.

Åpningen i leddspalten, sammenliknet
med det uskadde kneet, gir alvorlighetsgra-
den av skaden til MCL. Man deler inn i tre
grader, hvor grad I, II og III gir henholdsvis 0-
5 mm, 5-10 mm og 10-15 mm åpning i ledd-
spalten og intet sikkert endepunkt.Ved åp-
ning i leddspalten ved valgus av fullt eksten-
dert knee, er det sannsynlig at det er en
kombinert skade av MCL og POL,og under-
søkeren bør også mistenke en ACL- og/el-
ler PCL-skade i tillegg. Hvis kneet er stabilt
ved valgus av ekstendert kne,er det lite sann-
synlig at det er en signifikant skade av POL.
Således, hvis det bare er åpning i leddspal-
ten ved valgus i 30° og ikke ved 0°, er det
sannsynligvis en isolert MCL-skade. Haimes
et al. (10) beskrev en endring fra koblet inn-
adrotasjon, som er normalt, til utadrotasjo-
nen ved valgusstress som det primære fun-
net ved isolert overfladisk MCL-skade.

I tillegg til valgus-testing, kan palpasjon av
festepunkter være nyttige for å bestemme
lokalisasjonen av skaden. Smerte ved palpa-
sjon over området rundt mediale epikondyl
kan tyde på skade til det femorale festet av
overfladiske MCL eller POL.Tilsvarende kan
smerte over leddspalten være tegn på en
medial menisk-skade kombinert med en
MCL-kompleks skade,og smerte medialt på
tibia ved MCL's feste distalt.

Figur 3. Den hyppigste skademekanismen:Valgus-
stress på et flektert kne; i dette tilfellet ved kontakt.

Figur 4 A og B. Valgus stress-test. Kneet belastes
i valgus i både 0° (A) og 30° fleksjon (B), slik at MCL
settes på strekk.
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Ved undersøkelsen er det viktig at pasi-
enten er avslappet i lårmuskulaturen for at
man nøyaktig skal kunne bestemme skaden.
For best å oppnå 30° fleksjon kan en la pa-
sientens lår hvile på undersøkelsesbenken
med foten hengende utenfor. I tillegg bør en
alltid bruke det uskadde kontralaterale kneet
som en kontroll.Åpningen i leddspalten ved
valgusstress da, er en direkte avspeiling av
skaden på MCL. For den erfarne kliniker er
"kvaliteten av endepunktet" også et viktig
tegn.Ved en isolert, total ruptur av overfla-
diske MCL, vil ikke MCL lenger kunne bidra
til å gi motstand mot valgus-stress. Ende-
punktet man kjenner vil derfor være fra det
intakte ACL.

Tilleggsundersøkelser
Ved mistanke om avulsjoner, hvor det skal
opereres akutt (ved instabilitet grad III),skal
det alltid tas røntgen (figur 5 A).MR (figur 5
B) er oftest ikke nødvendig, men det kan
være til god hjelp ved diagnostisering,da det
kan vise hvor avrivningen har skjedd, even-
tuelle kontusjoner (vanligst på kneets late-
rale side) og andre assosierte skader, som
skade av menisken eller andre ligamenter.
MR er også av betydning for planlegging av
eventuell elektiv kirurgi.

Behandling
I utgangspunktet er behandlingen av MCL-
skader konservativ. Grad I og II opereres
ikke, og det er heller ikke vanlig å operere
grad III-skader (figur 6). Grad I-skader bør
behandles med reduksjon av aktivitet
(hvile fra sport) samtidig som man opp-
rettholder bevegelighet og styrke ved tre-
ningsøvelser under smertegrensen. Milde
grad II-skader ligner grad I-skader med tid-
lig bedring av symptomer og kort tilhe-
lingstid, mens alvorlige grad II-skader har

mer til felles med grad III-skader med
lengre tilhelingstid. Både grad III-skader,
samt alvorligere grad II-skader, bør be-
handles med ortose i seks uker. Pasienten
bør de første tre ukene ha ortosen på
både dag og natt, mens det holder å bare
ha ortosen på om dagen i de siste tre
ukene.Ved stor grad av instabilitet skal or-
tosen brukes i seks uker.

Fysioterapibehandling med styrketre-
ning og proprioceptiv trening anbefales,
men trening uten ortosen bør ikke gjøres
før etter de første tre ukene. Retur til
sport bør normalt ikke gjøres før etter ca.
seks uker ved grad I og mildere grad II,mot
12 uker ved alvorligere grad II og grad III.
Full aktivitet bør ikke tillates før full beve-
gelighet er oppnådd, muskelstyrke er lik (i
hvert fall 80-90% av) den i det ikke affi-
serte benet og aktivitet ikke lenger gir
smerter.

Shelbourne et al. (12) har konkludert
med at kombinert skade av ACL og MCL
best behandles med ACL-rekonstruksjon
alene.Men Borden et al.(3) mener en non-

operativ behandling av grad II eller større
MCL-skade vil ha en dårlig effekt på ACL-
rekonstruksjonen, fordi pasienten mangler
den stabiliserende effekten av MCL mot
valgus og rotasjon i kneet. Fetto og Mars-
hall (13) konkluderte med at isolerte grad
III MCL-skader, samt kombinerte MCL-
skader bør opereres for beste resultat.

Hughston et al. (14) foreslo at MCL-re-
konstruksjon ville konvertere et kne med en
kombinert MCL/ACL-skade til et med iso-
lert ACL-skade,som man deretter kunne be-
handle konservativt. Ved større skader på
medialsiden er dette som regel kombinert
med andre ligamentskader,og flere har i dag
startet med rekonstruksjon av MCL og det
posteromediale hjørnet. Likevel er behand-
lingen av kombinerte MCL/ACL-skader
fortsatt kontroversiell. På Ullevål universi-
tetssykehus behandler vi kombinasjonsska-
dene med ortose i seks uker for først å be-
handle MCL, deretter rekonstruerer vi ACL
etter ca åtte uker.Ved stor grad III MCL-skade
opererer vi i løpet av 1-2 uker, og da gjør vi
ACL samtidig.

Figur 5 A og B. Røntgen og MR. A:Anterioposteriort røntgenbilde som viser en stor Pellegrini-Stieda 
lesjon assosiert med en kronisk MCL-skade. B: Koronal MR som viser MCL-skade (pil). Fra Linton (11).

MEDIALE LIGAMENTSKADER 

Figur 6. Behandling ved mediale ligamentskader i kneet. Fra FU et al 1994.
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Behandling av akutte skader
Ved akutt skade av medialsiden av kneet behandler man
på skadestedet etter PRICE-prinsippet med beskyttelse
av kneet, hvile, nedkjøling, kompresjon og elevasjon av
ekstremiteten.Ved mistanke om større ligamentskade skal
ekstremiteten avlastes med krykker. Ofte kan smertene
være så kraftige at det er umulig å gjennomføre en grun-
dig undersøkelse. Etter at røntgenbilde er tatt, og kar og
nerveskade er utelukket, kan PRICE-behandlingen kom-
bineres med antiflogistika, og kontrollundersøkelse kan
avtales etter 3-4 dager.Videre behandling avhenger av ska-
dens grad (se tidligere).

Behandling av kroniske skader
Sekvele etter manglende behandling av grad III mediale
ligamentskader er et stort problem ettersom nåværende
rekonstruksjonsteknikker ikke er tilfredsstillende. De
fleste benytter i dag en semitendinosus-forsterkning ved
rekonstruksjon.

Prognose
For mindre,stabile MCL-skader er prognosen god,og ved
adekvat behandling er også prognosen for instabile MCL-
skader god. Noen pasienter vil likevel erfare instabilitet,
selv om adekvat behandling er gitt, og de vil da trenge en
MCL-rekonstruksjon.Tidlig rekonstruksjon av en kronisk
instabilitet har en bedre prognose enn en forsinket re-
konstruksjon.Styrking av muskulaturen er viktig for en sik-
ker returnering til idrett, og anbefales (som tidligere
nevnt) å være minst 80-90% av det andre benets styrke.
Stabile knær kan som oftest returnere til idrett innen 4-
8 uker,mens instabile knær kan kreve lengre pause.Dette
avhenger av idrettsgren, og ofte er det behov for å spille
med en ortose for en lengre periode.

Konklusjon
Mediale ligamentskader er blant de vanligste skadene i
kneet. Overfladiske MCL er den viktigste av ligamentene
på medialsiden av kneet og er den primære begrensning
mot valgus i kneet ved 15-90° fleksjon.De fleste skadene
på medialsiden kommer som et resultat av valgusstress
og samtidig utadrotasjon på et flektert kne. MCL-skade
er en klinisk diagnose.Valgus stress-test  ved 30° er vik-
tigste test. Basert på åpningen i leddspalten ved denne
testen graderer man skadene fra I-III. Behandlingen av
MCL-skader er kontroversiell, men det er nå stor enig-
het om at grad I-skader og milde grad II-skader bør be-
handles med reduksjon av aktivitet samtidig som beve-
gelighet og styrke opprettholdes, mens alvorlige grad II-
skader bør behandles som grad III-skader med ortose i
seks uker. Ved alvorlige grad III-skader må kirurgisk re-
konstruksjon vurderes. Prognosen ved mediale liga-
mentskader er god i de fleste tilfeller.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no

Det er viktig å opprettholde kroppens fettsyrebalanse. Bio-Sport er
den unike sportskuren som tilfører kroppen de livsviktige
fettsyrene Omega-3 og Omega-6, som er med på å opprettholde
den riktige balansen mellom prostaglandinene i kroppen.

Uansett om man er eliteidrettsutøver, mosjonist eller har et arbeid
hvor en utfører monotone bevegelser hele dagen, vil det alltid
være ubeleilig å bli tvunget til å ta en langvarig pause. Unngå
det med Bio-Sport, som inneholder livsviktige fettsyrer og
antioxidanter som hjelper deg med å holde deg fysisk aktiv -
også i de periodene hvor du belaster deg maksimalt.

Pharma Nord
Syretårnet 25, 3048 Drammen
Tlf.: 32 82 70 00, Fax.: 32 82 70 35

Bio-Sport kan fåes kjøpt på apotek, Vita og i  helsekostforretninger.

Når skaden
er skjedd...

7



KO
ND

IS
JO

N

KO
ND

IS
JO

N

KO
ND

IS
JO

N

M E D I S I N S K  T R E N I N G S T E R A P I •    F R I S K  T R E N I N G •    K O N D I S J O N

FR
IS

K
TR

EN
IN

G

KO
ND

IS
JO

N

Medinor ASA er totalleverandør av treningsutstyr
Medinor ASA er stolte av at vi fra 1. januar 2003 ble distributør for salg og service av 
Star Trac og Paramount produkter i Norge.

Star Trac og Paramount har vært på det norske markedet siden 1990.

Star Trac er mest kjent for sine tredemøller, men produserer i tillegg en rekke annet kondis-
jonsutstyr som sykler, elipsetrener og steppere. Star Trac samarbeider med Mad Dogg
Athletics som produsent av Johnny G Spinner®, kvalitetssykler til bruk ved spinning.

Paramount har vært en ledende produsent av frisktreningsutstyr siden starten i 1954.

Vi er tilfreds med at vi nå er blitt totalleverandør av treningsutstyr og vi dekker nå alt innen
medisinsk treningsterapi (MTT Steens Industrier), frisktrening og kondisjonsutstyr. Nils Hansensv. 4

Postboks 94 Bryn, 0611 OSLO
Telefon: 22 07 65 00
Telefaks: 22 07 65 05
E-post: medinor@medinor.no
Internett: www.medinor.no

Ta kontakt for informasjon om
våre produkter og gunstige
finansieringsordninger.

MTT

www.Startrac.com www.Spinning.com www.Paramountfitness.com



I D R E T T S M E D I S I N  3 • 2 0 0 3 9

Fysisk form har alltid vært en sentral egen-
skap hos oss mennesker. I urtiden var den
fysiske formen en overlevelsesfaktor og et
statussymbol.Dette endret seg noe med or-
ganiseringen og senere industrialiseringen av
samfunnene der produksjonseffektivitet
stod sentralt og den fysiske formen i be-
folkningen ble en produktivitetsfaktor. I da-
gens samfunn er kravet til god fysisk form
ikke spesielt påtrengende verken i arbeidsli-
vet eller i fritiden. Likevel er vi svært foku-
sert på fysisk form, men nå med urtidens
motivasjon, overlevelse og status. Forskere
og myndigheter forteller oss at uten å ta vare
på kroppen vår ved hjelp av regelmessig fy-
sisk aktivitet er sjansen for en tidlig død over-
hengende.Media,reklame og fitnessbransjen
går hånd i hånd for å få oss til å holde på for-
mene. Siden kravene i dagliglivet er mode-
rate,søker vi etter objektive mål på hvor god
fysisk form vi er i og om tiltakene vi setter
inn virker. Som objektivt mål på fysisk form
er det maksimale O2-opptaket uten
sammenligning det mest brukte,og ikke uten
grunn.Imidlertid forteller ikke denne verdien
hele sannheten og disse vanskelige men vik-
tige nyansene er tema for denne artikkelen.

Energiomsetning,arbeidskapasitet
og O2-opptak
For å utføre et fysisk arbeid trenger mus-
klene energi. Denne energien får musklene
i hovedsak fra forbrenning av næringsstoffer,
en prosess der tilførsel av oksygen er den
begrensende faktoren. Kroppen har også et
anaerobt energisystem som ikke krever ok-
sygen,men dette systemet har en svært be-
grenset kapasitet,og er,bortsett fra i enkelte
idrettsgrener, ikke særlig viktig for den en-
keltes arbeidskapasitet. Siden sammenhen-
gen mellom energiomsetning og arbeidska-
pasitet er relativt konstant, betyr det at ar-
beidskapasiteten er svært avhengig av evnen
til å opprettholde en høy energiomsetning,
det vil si evnen til å ta opp oksygen.

I hvile er O2-opptaket 0,2-0,3 l/min. Om vi
går i raskt tempo (6 km/t) er O2-opptaket
fire ganger hvileverdien og om noen løper i
20 km/t har de et O2-opptak som er 20
ganger høyere.Ser en litt nærmere på hvor-
dan O2-opptaket øker er det litt forskjellig
avhengig av hvilken øvelse man bruker. Det
er mest vanlig å presentere sammenhengen
mellom hastighet og O2-opptak som rett-
linjet, det vil si at O2-opptaket øker like mye
for hver km/t hastigheten øker. Denne
sammenhengen finner vi for eksempel ved
løping,men den mest vanlige arbeidsformen
er å gå, og ved gange øker O2-opptaket ek-
sponentielt med økende belastning (figur 1).
Dette betyr at om man løper er energifor-
bruket på en kilometer uavhengig av hastig-
heten,mens om man går vil energiforbruket
på en kilometer være høyere ved høye has-
tigheter. Vi kan også se fra figur 1 at O2-opp-
taket generelt er lavere om man går
sammenlignet med om man løper.

Det maksimale O2-opptaket
Om man gradvis øker belastningen vil altså
O2-opptaket øke,men bare inntil en grense.
Ved en gitt belastning når vi det maksimale
O2-opptaket (figur 2). Ved denne belast-
ningen har vi allerede en betydelig anaerob
energiomsetning.Den anaerobe energiom-
setningen har som nevnt en begrenset ka-
pasitet og når denne er oppbrukt er vi ut-
mattet og må stoppe. Ved denne belast-
ningen skjer det etter 4-8 minutter. Skal vi
gjennomføre en aktivitet som varer mer enn
åtte minutter må vi arbeide ved en intensitet
som er lavere enn det maksimale O2-opp-
taket. Det maksimale O2-opptaket setter
derfor en viktig øvre grense og er uten tvil
en viktig variabel om en skal vurdere den fy-
siske arbeidskapasiteten. Det er for eksem-
pel ikke mulig for en langrennsløper å kom-
pensere for et maksimalt O2-opptak som er
10% lavere enn konkurrentens. En lungepa-
sient med et maksimalt O2-opptak på 15 ml/

kg·min vil alltid streve med å gå to etasjer i
trapper sammenhengende mens en person
med et normalt maksimalt O2-opptak, for
eksempel 35 ml/kg·min, vil kunne klare fire
etasjer uten problem.

Effekt av trening
Utholdenhetstrening gir normalt en økning
i det maksimale O2-opptaket.Effekten av tre-
ning på en utrent person er individuell og
bestemt av arvelige faktorer. Mens en nor-
mal effekt av et 12 ukers adekvat trenings-
program er 10-20% økning i det maksimale
O2-opptaket,vil noen oppleve at de omtrent
ikke får effekt, mens et optimalt trenings-
opplegg kan gi 40% økning hos noen.

Intensiteten og varigheten på de enkelte
treningsøktene må være over et minimum,
og øktene må gjentas med en viss frekvens
om de skal ha effekt på det maksimale O2-
opptaket. Intensiteten må være minimum
50-60% av det maksimale O2-opptaket, el-
ler hjertefrekvens på over 120-130, men
høyere intensitet gir en betydelig raskere og
større effekt. Kravet til varighet er avhengig
av intensiteten på hver økt.Økten bør være
lengre enn 30 min og tre økter per uke gir
en sikrere effekt en to økter, mens en økt
normalt ikke gir effekt.

Vanlig dagligdags aktivitet gir altså liten el-
ler ingen effekt på det maksimale O2-opp-
taket. Dette ble tydelig demonstrert da vi
nylig undersøkte effekten av rekruttskolen i

Det maksimale oksygenopptaket
AV JOSTEIN HALLÉN

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Det maksimale oksygenopptaket er det mest brukte objektive mål på fysisk form.
Imidlertid forteller denne verdien ikke hele sannheten og disse vanskelige men viktige 
nyansene er tema for denne artikkelen.
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Figur 1. Oksygenopptak ved gang (tykk linje) og
løp (tynn linje).
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Forsvaret.Soldatene var i aktivitet langt over
det som må regnes for en aktiv dag for en
sivil person.De var ute i felttjeneste de fleste
dagene og store deler av dagen. I tillegg var
intensiteten over det normale ved at de ofte
bar oppakkning.Normalt gjennomførte sol-
datene i liten grad regulær utholdenhetstre-
ning i tillegg til tjenesten.Det maksimale O2-
opptaket, som ble testet før og etter den ti
ukers lange rekruttperioden,viste i gjennom-
snitt ingen endring. Riktignok økte det mak-
simale O2-opptaket litt hos de soldatene
som i utgangspunktet hadde de laveste ver-
diene, med for de med gjennomsnittlig fy-
sisk form var ikke flere timer med fysikk ak-
tivitet hver dag nok påvirkning til å få en øk-
ning.

Prestasjon og helse
Når det er behov for å karakterisere ulike
gruppers fysiske arbeidskapasitet blir ofte
det maksimale O2-opptaket brukt. Det er
altså gode argumenter for dette fordi ingen
annen enkeltvariabel er mer predikativ for
arbeidskapasiteten. I tillegg er det maksimale
O2-opptaket en god predikator for god helse
siden det er god korrelasjon mellom fravær
av livsstilsykdommer og det maksimale O2-
opptaket.Det er imidlertid ikke slik at fravær
av økning av det maksimale O2-opptaket be-
tyr fravær av gunstig treningseffekt. Presta-
sjonen avhenger av andre faktorer enn det
maksimale O2-opptaket og en helserelatert
trening trenger ikke nødvendigvis ha effekt
på det maksimale O2-opptaket.

Hensikten med et treningsprogram kan
være både å bedre prestasjonen i en uthol-
denhetsaktivitet samt få bedre helse. Siden
det er vanskelig å måle en helseeffekt og re-
levant prestasjonsfremgang, blir ofte det
maksimale O2-opptaket brukt som effekt-
variabel. Det maksimale O2-opptaket kor-
relerer godt med prestasjonen i utholden-
hetsaktiviteter, men bare gitt at det er stor
spredning i prestasjon i gruppen vi vurderer.
Ser vi på en relativt homogen gruppe,er kor-
relasjon mye dårligere om den i det hele fin-

nes. Det betyr at det er andre faktorer enn
det maksimale O2-opptaket som er med å
bestemme prestasjonen.

Det er svært sjelden man i dagliglivet er i
nærheten av det maksimale O2-opptaket.
Selv under relativt hardt kroppsarbeid er in-
tensiteten under 50% av det maksimale O2-
opptaket. En slik intensitet kan en frisk per-
son holde i timevis.Ved slike belastninger er
det mange faktorer som bestemmer pre-
stasjonen og i relasjon til energiomsetning er
det spesielt hvor stor del av det maksimale
O2-opptaket som kan utnyttes som er av-
gjørende. Vi kaller denne faktoren "utnyt-
tingsgraden".En bedre utnyttingsgrad vil si at
en kan holde ut lengre på en bestemt pro-
sent av det maksimale O2-opptaket. For ek-
sempel vil en lungepasient kunne holde ut i
20 minutter på 70% av det maksimale O2-
opptaket før han/hun begynner å trene,
mens pasienten etter trening klarer å holde
ut i 40 minutter. Årsaken til denne forbe-
dringen er flere.Hos mange som ikke er vant
med å anstrenge seg vil det være psykolo-
giske mekanismer involvert.Treningen gjør
at en blir tryggere i bevegelsesformen, og
trygghet reduserer spenningsnivået og tar
oppmerksomheten bort fra selve gjennom-
føringen.Tankene kan dermed brukes på an-
dre ting, noe som vil redusere den psykiske
belastningen.

Trening har selvsagt også somatiske effek-
ter. For eksempel kan effekter på ledd eller
fortykkelse av huden på utsatte plasser gi re-
dusert smerte og stivhet. Disse effektene
kommer normalt raskt og har en metning,
det vil si at potesialet for forbedring er borte
når smertene og stivheten også er borte.
Treningen virker også på musklene og gir
disse bedre utholdenhet (ved samme rela-
tive utnytting av det maksimale O2-oppta-
ket). Denne effekten kommer ikke så raskt
og krever en lengre treningsperiode for at
den skal bli betydningsfull.Mekanismene bak
denne bedre utholdenheten er sannsynlig-
vis økt kapillærtetthet og økt konsentrasjon
av metabolske enzymer i musklene. Mini-
mumstreningen som skal til for å få en slik
effekt er ganske lik den som skal til for å øke
det maksimale O2-opptaket, dog med noe
større fokus på mengde og mindre på in-
tensitet.

Evaluering av treningseffekt
Ofte vil et treningsprogram både kunne gi
effekt på det maksimale O2-opptaket og ut-
nyttingsgraden,men det viktige her er at tre-
ningen kan ha betydelig og viktige effekter
uten at det maksimale O2-opptaket har blitt

endret.Endringene en forventer på det mak-
simale O2-opptaket etter et rehabiliterings-
opplegg er normalt relativt små.Pasientenes
sykdomsbilde varierer og det er en viss unøy-
aktighet i målingene.Til sammen gir dette en
lav "teststyrke" når en prøver å evaluere ef-
fekten av et treningsopplegg ved å måle det
maksimale O2-opptaket. Effekten på uthol-
denheten er normalt mye større.De vil si at
man mye lettere kan finne en effekt om man
måler hvor lenge pasienten kan gå ved en
hastighet,hvor langt hun/han kan løpe på en
gitt tid, eller hvor lang tid som brukes på en
gitt distanse.Varigheten på slike øvelser bør
være over ti min, og en vil forvente større
effekt ved lengre varigheter.Dette er øvelser
som kan være vanskelig å gjennomføre,spe-
sielt på pasienter. Resultatet er ofte at en er
overlatt til pasientenes subjektive opplevelse
av anstrengelsen, et mål som normalt står
svakt opp mot O2 analysatorens autoritet
og objektivitet.

Vi vet at fysisk aktivitet har gunstig effekt
på helsen og framfor alt at inaktivitet er en
helserisiko. Denne kunnskapen har vi stort
sett fra store epidemiologiske undersøkelser,
men slike undersøkelser er for usikre til at
man med sikkerhet kan si hvor mye aktivitet
som er tilstrekkelig. Det er imidlertid all
grunn til å tro at dette er individuelt.Til dette
kommer at selve aktiviteten bør være lyst-
betont eller gi opplevelser som gir aktivite-
ten i seg selv en verdi.En viktig effektvariabel
i så måte er en følelse av mestring.Et mål på
treningseffekt burde da være om den tre-
nende er mer i aktivitet etter treningsperio-
den enn det som var tilfelle før. Spesielt om
dette skjer uten pålegg om å følge et tre-
ningsprogram burde vi kunne konkludere at
treningen har hatt effekt uten at det maksi-
male O2-opptaket eller andre laboratorie-
variabler er påvirket.

Oppsummering
Det maksimale O2-opptaket er en viktig pre-
dikator for fysisk arbeidskapasitet og god
helse i en befolkning. Trening kan øke det
maksimale O2-opptaket, den fysiske ar-
beidskapasiteten og ha gunstig effekt på
helsa. Skal vi oppnå denne effekten må tre-
ningen være over et visst minimum når det
gjelder intensitet og mengde. Fysisk trening
kan imidlertid ha effekt både på arbeidska-
pasitet og helsen selv om den ikke påvirker
det maksimale O2-opptaket. Målet med all
fysisk aktivitet bør være at den skal være lyst-
betont og på den måten gi mer fysisk akti-
vitet.
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Figur 2. Oksygenopptak ved løp øker rettlinjet ved
økende belastning inntil det maksimale O2-oppta-
ket er nådd.

DET MAKSIMALE OKSYGENOPPTAK
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Doping og antidopingarbeid
– noen trekk fra deres historie

Bruk av stimulerende stoff av ulike slag for å øke prestasjonsev-
nen er ikke bare et produkt av vår tidsalder. Ønsket om å overgå
andre i fysiske prestasjoner synes å ha vært fremtredende både
i gammel og ny tid, i alle kjente kulturer og geografiske områder.
Beretninger som har vært tilgjengelige fra Kina i mer enn 5000
år tyder på at "leger" brukte planteekstrakter for å styrke hjertet
under særlige påkjenninger av fysisk art. Efedrin ble kjemisk iden-
tifisert bl.a. av slike planter i 1924. De gamle romerske idretts-
helter skal etter tallrike beretninger også ha styrket seg på for-
skjellig vis ved hjelp av drikker kokt på planter.

I nyere tid har bruk av stimulerende midler vært kjent i mer
enn 100 år. Fra 1865 foreligger beretninger om doping blant ka-
nalsvømmere i Amsterdam og fra 1879 er det kjent at sykkel-
ryttere fra flere nasjoner brukte "mirakelstoffer" som koffein, suk-
ker oppløst i eter, alkohol, nitroglycerin, heroin og kokain. Hvor-
dan det gikk med de stimulerte utøvere vet vi lite om. Men det
første kjente dødsfall etter inntak av stimulerende middel i idrett
stammer fra 1896. En engelsk syklist døde under et langt ritt fra
Roubaix til Paris etter å ha inntatt stryknin. En blanding av alko-
hol og stryknin var nær ved å koste en maratonløper livet i 1904.

Den første laboratorietekniske påvisning av dopingbruk ble
gjort i Østerrike i 1910.Alkaloide midler ble brukt til å dope hes-
ter under løp. Det ble funnet at henimot halvparten av hestene
var dopet under løpene. De første regler for avstraffelse av tre-
nere og ryttere ble laget på bakgrunn av dette. I 1930-årene kom
amfetamin i ulike former inn både i idretten og til bruk blant sol-
dater. Første analyse av amfetaminbruk i prestasjonsfremmende
sammenheng ble gjort i 1934. Soldater på begge sider i 2. ver-
denskrig brukte amfetaminderivater både for å tåle lange mar-
sjer og blant flygere for å holde seg våkne under nattflygninger.

Doping i nyere tid
Fra slutten av 1940-årene ser det ut til å ha blitt tatt i bruk do-
pingmidler av flere slag i stadig økende omfang. En ytterligere ut-
vikling kom på 1950-tallet og dopingen synes virkelig å ha skutt
fart fra 1960-tallet. I 1950-årene klarte man å syntetisere tes-
tosteron. Dette ble brukt som forklaring på de enorme presta-
sjonsforbedringer som russiske vektløftere sto for under VM i
1954. Under vinter OL i Oslo i 1952 ble det funnet ampuller og

brukte sprøyter i garderoben til utøvere fra noen av de gjestende
nasjoner.Enkelte utøvere ble syke og trengte legebehandling.Det
skal ha vært brukt amfetamin. Under OL i Melbourne i 1956 ble
det påvist bruk av stryknin hos en rekke syklister. I flere senere
sykkelløp er det indisier på bruk av amfetamin.Mange av utøverne
har hatt amfetamintabletter med seg til påfyll når tretthetssymp-
tomene begynte å ta overhånd under ritt.Dødsfall forekom også
i den idretten på 1960-tallet. En hekkeløper døde under OL i
Roma i 1960 av heroin. Dårlige kunnskaper om risiko, toleran-
segrenser og manglende regelverk spilte en avgjørende rolle for
de mange tragiske utfall hos den tids dopere. Begrenset mulig-
het til å behandle utøvere med overdose adekvat kan også ha
vært avgjørende.

Oppstart og systematisering av antidopingarbeidet
Ved en legekongress i Paris i 1959 ble dopingproblemet satt på
den faglige dagsorden for første gang. Kontakt ble opprettet
mellom politiske myndigheter og idrettens organer. Både idret-
teorganisasjoner, legegrupper og myndigheter så den alvorlige ut-
viklingen og startet et mere målrettet arbeid tidlig i 1960-årene.
Europarådet oppnevnte en "drug commitee" i 1963. Den klarte
imidlertid ikke å lage noen entydig definisjon av doping. Frank-
rike lagde den første kjente antidoping-lov samme år. Belgia kom
etter i 1965.

Med bakgrunn i uvanlig sterke resultater, observerte fysiske
forandringer på en del kjente utøvere og rykter om utstrakt bruk
av dopingmidler, opprettet IOC (Den internasjonale olympiske
komité) sin medisinske kommisjon i 1967. Den hadde som ho-
vedoppgave å bekjempe doping. Sentralt i dette arbeidet sto le-
derne av analyserende laboratorier i London (Beckett) og se-
nere i Køln (Donike). De første dopingkontroller i systematisert
form fant sted under de olympiske leker i 1968 (Grenoble og
Mexico City). Disse kontrollene var basert på den første defini-
sjonen av doping som også ble adoptert av Norge: Med doping
forstås enhver form for inntak eller innsprøytning av medikamenter
med det formål å forbedre prestasjonsevnen på en kunstig måte.

Dopingdefinisjonen er senere blitt revidert en rekke ganger i
pakt med den akselererende utvikling av dopingmidler og -me-
toder.

AV INGGARD LEREIM

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS

Doping har en lang tradisjon innen enkelte idretter, men det er først de siste tiårene at doping
har spredd seg til et stort antall idretter og hvor antall ulike type stoffer som blir benyttet har
økt betydelig. Flere kjente idrettsutøvere har senere stått frem og innrømmet dopingmisbruk.
Store mosjonsmiljøer har også blitt berørt av dopingmisbruket.
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DOPING OG ANTIDOPING

Ansvarsbærende enheter i antidopingarbeidet
Som det fremgår på forrige side er ansvaret for antidopingar-
beidet sprunget ut av de organer som har initiativ i dette. Enkelte
lands nasjonale idrettsforbund (Frankrike, Belgia) var de første,
senere kom IOC. IOC har etter 1967 og fram til 1999 hatt det
overnasjonale ansvaret for dette arbeidet. I alle IOC’s medlems-
land har det nasjonale idrettsforbund tatt dette ansvaret.De inter-
nasjonale særforbund kom på banen og tok ansvar fra 1969, dog
i svært varierende grad.

De siste 30 års idrettshistorie viser oss at mange ansvarsbæ-
rende organer både nasjonalt og internasjonalt til dels har vært
svært unnfallende i dette arbeidet. Manipulasjon, taktikkeri, øko-
nomiske hensyn i kombinasjon med ren uvitenhet kan ha spilt en
vesentlig rolle i denne sammenheng. Enkelte nasjoners systema-
tiske prestasjonsfremmende arbeid har i skremmende grad også
omfattet en sentralt styrt og systematisert bruk av dopingmid-
ler og metoder.De senere års avsløringer har bevisført dette.Va-
rig helseskade på brukerne og på enkelte av deres etterkom-
mere er tragiske eksempler på dette.

I 1999 ble det første initiativ til dannelsen av verdens antido-
pingbyrå,WADA, tatt.Tilliten til at IOC kunne klare å styre anti-
dopingarbeidet godt var dalende. Nye initiativ med større uav-
hengighet av denne økonomisk styrte maktbase var nødvendig.
Det overnasjonale antidopingarbeidet har under WADA`s frem-
vekst fått ny kraft. Samtidig er det også i IOC skjedd et maktskifte
som har vært gunstig for antidopingarbeidet. Skyggen i dette ar-
beidet er den manglende betalingsvilje til WADA`s arbeid som
vi er vitne til også dette kalenderåret.

Antidopingarbeidet i Norge startet i slutten av 1960-tallet. Ba-
nebryteren i vårt land var Svein Oseid. Han fikk tidlig en frem-
tredende plass i det internasjonale arbeidet, noe han hadde helt
frem til sin siste arbeidsdag. Han fikk fra tidlig på 1970-tallet med
seg noen yngre kolleger. Noen av disse har videreført det arbeid
Oseid startet. Det idrettpolitiske miljø under Hans B. Skasets le-
delse var en sterk støttespiller i antidopingarbeidet. Idrettsfor-
bundets antidopingavdeling og NIF`s (Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komités) medisinske råd fikk tidlig i denne perioden
ansvar for å drive dopingarbeid. Kravet om en uavhengig antido-
pingorganisasjon har det siste året ført til at antidopingarbeidet
organisasjonsmessig er flyttet ut av NIF. Hvorvidt dette får noen
reelle følger for det praktiske antidopingarbeidet gjenstår å se.
Den norske antidopingavdelingen har kvalifisert seg til å bli en
sentral aktør i WADA`s overnasjonale arbeid,både ved Rune An-
dersens posisjon og testgruppenes innsats.Det IOC akkrediterte
laboratorium på Aker Universitetssykehus er i "første divisjon"
blant slike laboratorier. Laboratoriet har løst analyseoppgaver
som få andre er i stand til. Laboratoriet fikk et avgjørende re-
sursmessig løft ved bevilgninger gitt av OL-organisasjonen under
OL i 1994.

Dopinglisten
Dopinglisten endres i pakt med idrettsmedisinsk, farmakologisk
og biokjemisk forskning og praksis. De kjente gruppene; sen-
tralstimulerende midler, narkotiske stoffer, anabole stoffer, diu-
retika, peptidhormoner og deres analoger har vært sentrale i
årrekker.Av forbudte metoder står bloddoping og annen far-
makologisk og kjemisk manipulasjon sentralt. Alkohol, cannabis,
lokalbedøvelse, corticosteroider og betablokkere er forbudt
under visse omstendigheter. Lokalbedøvelse gis til kjente utø-
vere under forhold som er brudd på regelverket. Slike tilfeller
av dette er også blitt kjent i Norge. Jeg vil håpe at norske
idrettmedisinere ikke begir seg ut i slik ulovlig og uetisk praksis.

Bloddoping
I de siste tiårene har bloddopingen vært viet stor oppmerksom-
het. Det første allment kjente tilfelle av bloddoping ble utført av
en martonløper i 1948. Rykter om slik manipulasjon gikk fra tid
til annen opp gjennom 50-60- og 70-årene, først i friidrett, se-
nere i langrenn. De internasjonale særforbund hadde imidlertid
ikke anledning til å ta blodprøver for å påvise gjennomført blod-
overføring før FIS gjorde det i 1989. Magnar Lundemo`s modige
utsagn om begrunnet mistanke om bloddoping under OL i Sa-
rajevo i 1984 var en katalysator for å få til dette. Den medisin-
ske komite i FIS startet dette arbeidet i 1980, men fikk ikke sterk
nok politisk støtte før mot slutten av 1980-tallet.

VM på ski i Lahti i 1989 var et landemerke i internasjonalt anti-
dopingarbeid ved at blodprøver ble tatt og analysert for første
gang. Hovedmålet var å teste for regulær blodoverføring. I tillegg
ble det sett på en rekke andre blodparametre, inkludert kropp-
seget erytropoietin.Under forberedelsene til OL på Lillehammer
i 1994 ble IOC forsøkt bearbeidet for å akseptere blodprøver i
dopingkontrollen også der. Etter to års lobbyvirksomhet sa IOC
ja, for senere å få kalde føtter og overlate hele ansvaret til FIS.
Enkelte medspillere her satt sentralt både i LOOC og FIS slik at
dette lot seg gjennomføre. FIS har senere tatt blodprøver ved de
fleste verdenscuprenn og alle mesterskap. Skiskyting og i noen
grad skøyter har fulgt etter. Under OL i Nagano 1998 ble blod-
prøvene fortsatt gjennomført av FIS, mens det i Salt Lake City
var et samarbeid mellom IOC, FIS, ISU og IBU (vinteridrettsfor-
bundene).

Klassisk bloddoping er av juksemakerne blitt dels erstattet og
dels supplert av erytropoietin, darbepoietin, plasmaekspandere,
muligvis også albumin. Skandalene i Lahti og Salt Lake City viser
en skygge av realitetene her. Under  VM i Lahti utførte Jim Stray
Gundersen, Tapio Videman og undertegnede tilleggsundersø-
kelser med den såkalte FIS-SAFE-testen. Forenklet fremstilt var
det vesentlige her å se på relasjonen mellom ulike modnings-
grader av erytrocyttene. Hos en del utøvere ble det funnet for-
andringer av signifikant grad i andelen reticulocytter og dette var
trolig basert på manipulasjoner. Disse resultater er publisert i år.

Nye utfordringer
Nye stoffer og metoder kan komme til en hver tid. Av de mest
kjente utfordringer vi står overfor nå er å få godkjente testmeto-
der for de nyeste bloddopingsmetodene.Blant disse nevnes;hemo-
pure og oxyglobin, RGR 13, modifisert hemoglobin, perfloroche-
micals konjugert hemoglobin og recombinant hemoglobin.To av
disse er basert på genteknologi.Testmetoder er klare for flere av
disse, men ennå ikke offisielt godkjent for idrettsjuridisk bruk.

"Det er forbudt rettsstridig 
å bruke midler eller metoder som 

fremgår av dopinglisten vedtatt av Idrettsstyret 
(NIFs dopingliste) samt IOCs (Den internasjonale 

olympiske Komités) dopingliste."
NIFs lov §12
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Oppe i alle de nye stoffene må vi ikke glemme de "gamle" me-
todene som regulær blodoverføring.De nyeste midlene er svært
dyre og ikke alle har like store ressurser eller rike "blackmen" bak
seg. Dersom vi slutter å teste på regulær bloddoping og andre
midler og metoder som kan ha vært brukt i flere ti-år, kan man
begå en naiv unnlatelsesfeil.

En ny utfordring er videre de økonomiske vansker som WADA
er kommet i etter at mange nasjoner, deriblant USA, ikke har
overholdt sine forpliktelser med overføring av midler til WADA`s
arbeid. Dette kan om det varer lenge sette større krav til nasjo-
nal innsats, også på de områder der internasjonale organer er til-
tenkt å bære ansvaret. Men først og fremst er et effektivt anti-
dopingarbeid basert på respekt for idrettens etiske grunnlag –
en ærlig idrett. Her har alle som er involvert i idrett et ansvar.

Antidopingarbeidet må gå kontinuerlig og ikke være skipper-
tak i kjølvannet av opplevde skandaler. Arbeidet må omfatte
forskning, metodeutvikling, opplæring av utøvere, trenere og le-
dere, kvalitetskontroll av prøvetaking og testing. Generell politisk
og spesifikk idrettspolitisk påvirkning er også en nødvendig del
av innsatsen. Den unnfallenhet i testing og i reaksjoner på posi-
tive dopingprøver vi har sett også de seneste år understreker
viktigheten av dette momentet

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no
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- Øke rasjonalitet og effektivitet i det administrative
arbeidet

- Øke sikkerheten om innsamlet, sensitiv
pasientinformasjon

- Forbedre kvaliteten vedr. pasientinformasjon,
dokumentasjon, regnskap og statistikk

- Sikre optimal kontroll og oversikt vedr dine pasienter
og din arbeidsdag.

Vår fokus ligger konsentrert om behovsorientert og
kontinuerlig produtvikling basert på våre brukeres behov,
serviceorientert brukerstøtte for å bidra til sikkerhet omkring
kontinuerlig drift, samt effektiv kompetansebygging basert på
kurs, opplæring og dokumentasjon tilpasset brukerenes
ønsker.

Kontakt oss gjerne på tlf, e-post, eller besøk vår hjemmesider,
for ytterligere informasjon, en liten prat, eller simpelthen for å
prøve ut vårt system i ro og mak

De nye oppgjørsrutinene som ble gjort tilgjengelig fra nyttår
gjør det mulig for fysioterapeuter å gjøre oppgjør for alle
behandlende timer, uavhengig av om rekvisisjonen til
pasienten er ferdig brukt opp eller ikke. Ved månedsoppgjør
får fysioterapeutene:
Bedre økonomi fordi fordringsmassen til trygdekontoret blir
minimert. Dette gir kapitalgevinst og bedre økonomisk frihet.
Bedre økonomi ved at ingen krav om refusjon på
behandlingstimer ”foreldes” ift kravene til oppgjør fra RTV.

Men det blir mye ekstra papirarbeide av det !!

Behovet for bruk av datamaskin har således blitt større.
ProMed er utviklet for å håndtere den nye oppgjørsordningen.
ProMed’s  Express -oppgjørsmodul  kan gi ytterligere
gevinster:
Store tidsbesparelser ved elektronisk oppgjør/utskrifter – ”bare
trykk på knappen”!
ProMed kontrollerer selv hva det skal gjøres oppgjør for.
Ved tvil om refusjonsgyldighet, - utskrift av
”forhåndsgodkjenning”

Om dette høres fristende ut, - kontakt oss for ytterligere
opplysninger!

Programvareforlaget AS   Boks 150 Oppsal  0619 Oslo  Tlf.: 22 62 72 40   Fax: 22 62 73 66
e-post:    promed@pvf.no     internett:  www.pvf.no

DOPING OG ANTIDOPING

NIM på internett
Norsk Idrettsmedisin er nå lagt ut på 
Faggruppen for idrettsfysioterapi sin hjemmeside:

www.idrettsfysioterapi.no

Ved å gå inn på FFIs 
hjemmeside og klikke 
på "Tidsskriftet", vil 
du få tilgang til aktuelle
artikler og referanser 
publisert i tidsskriftet.
FFIs side inneholder 
for øvrig oppdatert 
informasjon om kurs/ 
seminar og faglige 
artikler knyttet til 
forestående seminar 
og aktuelle temaer. I tillegg vil det være mulig for
brukerne å foreta gode faglige søk direkte via for-
skjellige databaser og finne linker til aktuelle tids-
skrifter og institusjoner / organisasjoner.

Klikk deg inn på siden og se mulighetene!



Av og til dukker det uventede og gledelige
invitasjoner opp i en ellers så traurig post på
sykehuset. Denne gang, i mai 2002 en fore-
spørsel om to gjesteforelesninger på det år-
lige møtet til den japanske ortopedfor-
eningen. En av ortopedene fra arrange-
mentskomiteen i Kanazawa hadde vært på
AAOS (det amerikanske academy) og hørt
en spennende forelesning fra Senter for
idrettskadeforskning. I tillegg ønsket sjefen,
professor Tomita (kjent for sin metode for
total vertebrektomi ved tumores i ryggen)
å høre både om vår brusk og ligament-
forskning.Som så ofte når en invitasjon kom-
mer lang tid i forveien er det lett å aksep-
tere – det var jo minst ett år til.

Så er plutselig mai 2003 her og jeg sliter
med å få forelesninger og videoer i orden
og med diverse kopier før avreisen til Japan.
Den store skrekken er jo at pc’en plutselig
svikter eller at videoene ikke virker i ett frem-
med land som Japan.Da er det godt å ha Fre-
drik Fallman,Ortopedisk senters mann på IT
og presentasjoner med kontinuerlig døgn-
vakt ved kriser på power-point området.

Reisedagen 22. mai kommer raskt, på vei
til Gardermoen blir jeg plutselig usikker på
om jeg trenger visum i Japan? Jeg ser også at
jeg skal lande på en flyplass i Tokyo,men reise
videre fra en annen med relativt korte tids-
rammer. Jeg lurer også på om jeg har med
pene nok klær - Lars Nordsletten har fortalt
meg at dette er et land med stil! SAS skuf-
fer heldigvis ikke med sin stil,det er noe eget
med business class for oss "vanlige"! Heldig-
vis treffer jeg Per Aspenberg (relativt nybakt

professor i Linkøping etter flere produktive
år i Lund) i setet foran meg. Han er ute i
samme ærend og har enda flere spørsmål
enn meg om opplegget. Det beroliger meg
at han ikke engang har billett videre til Ka-
nazawa fra Tokyo (Kanazawa ligger på "bak-
siden" av Japan,en times flytur fra Tokyo).Per
regner med at det ordner seg… og det gjør
det selvsagt! En velgjører fra industrien pluk-
ker opp Per på flyplassen (Narita),jeg henger
meg på og plutselig er vi på riktig buss til rik-
tig flyplass i Tokyo. Det slår meg at det ikke
kan være enkelt å være (norsk) turist i Japan,
det er ikke mange skilt med våre skrifttegn
som forteller om flyplasskifte. En times bus-
stur og vi er på Haneda og spiser en ut-
merket lunsj hvor vi får en forsmak på at
denne uken ikke kommer til å gi oss kalori-
sjokk. Chopsticks og åtte slag fisk, det skulle
bli menyen de neste åtte dagene! 

I Kanazawa venter velkomstkomiteen –
tre mann stor,men dessverre,det går for det
meste på japansk. Men så, som en gave fra
himmelen, kommer Narita, translatør med
Oxford engelsk og ordner opp i alt. Hotell,
program, møter etc. avtales og en uke star-
ter som jeg aldri har hatt maken til. Det slo
meg raskt at jeg jo har vært gjesteforeleser
i ganske mange land, alle de store ortoped-
landene som USA, England, Frankrike og
Tyskland, men aldri har jeg opplevd maken
til organisasjon, tjenestevillighet og service
som i Japan.

Mottagelse onsdag kveld. Jeg skjønte raskt
at professoren og sjefen i Japan virkelig er
sjef! Man bukker, bukker igjen og lar profes-
soren føre ordet inntil han (og det er alltid
en han) trekker fram en kommende stjerne
og presenterer ham.Per og jeg koste oss ute
med all verdens suchi og sake, mens trom-
mer og dansere svermet rundt oss. Så tref-
fer vi etter hvert kolleger fra andre land.Blant
6000 japanske ortopeder (det er 20 000 or-
topeder i Japan og ca 130 mill innbyggere)
var det også ca 20 innbudte forelesere fra
hele verden. De store hofte- og kneprote-
seguruene var selvsagt der,likeens unge ame-
rikanske ryggkirurger med nye implantater,
og så oss to fra Skandinavia – Per og jeg.

Per snakket om bifosfonater og osteo-
claster og litt om vekstfaktorer som han har
skrevet mye om. Japanerne er spesielt opp-
tatt av vekstfaktorer som de har mange
forskningsgrupper på. Selv snakket jeg om
forebygging av fotballskader. Fullt hus og
mange spørsmål om våre praktiske opplegg.
Deretter om Grethe Myklebust sin kors-
båndstudie på kvinnelige håndballspillere,
igjen til fullt hus.Meget effektivt, først 20 mi-
nutters gjennomgang med IT folkene, der-
etter en time med to tolker som virkelig var
fabelaktige.Det fikk jeg selv erfare da jeg se-
nere forsøkte å følge forelesninger på ja-
pansk.

Fredag kveld var det stor bankett med
politikere og industri og en times taler på
japansk- denne gangen uten oversettere.
Lørdag brukte Per og jeg til sightseeing i
Kanazawa. Japan er et lite land med mange
mennesker,men fortsatt er det faktisk god
plass for alle.Flott natur og spennende his-
torier fra 600-tallet. Etter en avslutnings-
bankett av de helt store, sittende på gol-
vet med nye uttallige fiskeslag og store
mengder sake (japanske ortopeder spyt-
ter ikke i glasset!), reiste jeg videre med
Kin-San-sen eller lynhurtigtoget til profes-
sor Ochi i Hiroshima.

En fantastisk togtur i flott, frodig natur via
Kyoto endte i Hiroshima som kl. 0815 den
6. august 1945 gikk inn i historien om atom-
bomben. Jeg besøkte Ochis bruskgruppe,
holdt ett par foredrag og ble bedt om en
kritisk vurdering av deres egne forsknings-
prosjekter. Dr Ochi har en carrier som vi i
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En japansk opplevelse som gjesteforeleser
- Reisebrev fra The Japanese Orthopaedic Association

Lars med professor Ouchi fra ortopeden ved universite-
tet i Hiroshima.

Foran atombombemuseet i Hiroshima: dette er det
eneste huset som var igjen i hele byen.
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bruskgruppen i Oslo er interessert i å bruke
til våre brusktransplantasjoner.Lutter velvilje
til et samarbeidsprosjekt som jeg tror vi skal
få til. Men selvsagt, Hiroshima, på noen sek-
under døde 200 000 mennesker. Atom-
bombemuseet er et kunstverk som det tar
lang tid å komme over! Japanerne har skapt
en fredsby ut av Hiroshima som man ikke
glemmer.

Videre til Sapporo og professor Yashuda.
Til en helt ny del av Japan som faktisk ligner
på Østlandet med frodige heier og vann
overalt. God plass for folk og fe (det er her
det japanske landbruker med unntak av ris-
dyrking foregår). Flotte idrettsanlegg dere
husker vel Olympiaden i 1972 med tredob-
belt japansk i 90 metersbakken. Det nyeste
nå er innendørsanlegget for fotball og base-
ball, bygget til VM i fotball i fjor, der fotball-
banen forsvinner ut i det blå på skinner når
baseballen skal ta over.

Dr Yashuda er kjent for sin spesielle kors-
båndplastikk hvor han rekonstruerer både
det anteromediale og posterolaterale bån-
det. Han viste sine resultater og det er helt
klart at både dr Ochi og dr Yashuda ligger
helt i forskningsfronten på sine områder.Han
overrasket med også å jobbe med sin egen

kneprotese med femurdel av keramikk!
Overraskende var det forøvrig også å høre
at japanerne holder sine protesepasienter i
sykehus i fire uker og korsbåndpasienter i
minst tre uker! Ikke rart da at helsevesenet
ikke lenger er gratis og at pasientene må be-
tale en egenandel på 30%.

Etter den syvende middagen på rad med
tradisjonell japansk rå fisk og utallige retter,
har jeg fått smaken på japansk kjøkken. Ikke
mye kalorier, det er vel bare Sumobryterne
som er overvektige i hele befolkningen. Jeg
har også fått smaken på japansk kultur. Høf-
lighet og smil hele veien. Jeg undres hva som
skjer når dr Ochi blir forbannet? Samtidig en
oppriktig respekt for andres meninger og et
klart ønske om å komme ut av sin isolasjon.
Det er ikke til å komme forbi at Japan både
av kulturelle og historiske grunner har vært
isolert etter den andre verdenskrig.Ledende
ortopeder føler at dette er tilfelle også i fa-
get. Selv tror jeg at dette beror på språk-
problemet.Særlig er basalforskningen innen-
for ortopedi svært avansert og mange ja-
panere tilbringer ett år eller to i USA på en
lab.Dessverre er man forsiktig med å bruke
engelsk i Japan.Av ortopedene på mitt om-
råde er det vel bare Ochi,Yashuda,Kurosaka

og Shino som kan holde et skikkelig foredrag
på engelsk. Ikke minst den nye generasjonen
av japanske ortopeder ønsker å endre dette.
Jeg fikk svært mange forespørsler om å få
komme til Norge. Jeg tror norsk ortopedi
kan få svært god nytte av en slik kontakt.

Skal jeg tilbake? Så avgjort,men ikke på bil-
tur.Alle skilt er på japansk og med to japan-
ske og ett kinesisk sett med tegn så blir det
vanskelig å lese kart. Bortsett fra det så tror
jeg Japan må være et perfekt turistland. Ikke
dyrt, helt safe, utrolig presist og med en be-
folkning som smiler hele dagen.

Mai 2003

Lars Engebretsen

REISEBREV

Professor Ouchi og Engebretsen på succhibar.

Utmaningen ligger ofta i att sträcka sig över sin förmåga. Att
prestera mer och orka längre. Tillsammans med elitidrotts-
män och experter inom idrottsmedicin utvecklar Rehband
idrottsskydd av högsta kvalitet. Rehband ger bästa möjliga
skydd för alla sportutövare – elitidrottare som vardagsmo-
tionärer. Oavsett om du vill förhindra att skada uppstår eller
om du snabbt vill komma tillbaka. Rehband gör det möjligt
att få ut mer av din träning, både på kort och lång sikt. Make
your move.

Step ahead

Make your move.

Otto Bock Scandinavia AB, Sweden, +46 11 28 06 00. www.rehband.com



Velkommen til Norges første spesialpraksis for klinisk og 
sonografisk skulderdiagnostikk. 

Dr. Per Sunde er Idrettslege NIMF, og har mangeårig erfaring 
innen emnet, med skolering og veiledning bl.a. av senioroverlege
A. Bouffard ved radiologisk avdeling, Henry Ford Hospital, Detroit. 

En kombinert klinisk-sonografisk skulderundersøkelse bidrar 
til å endre vanlig norsk undersøkelsespraksis.

Hos de fleste skulderpasienter anbefales ultralyd som første videre-
undersøkelse etter den kliniske undersøkelsen. Man vil gjennom 
en klinisk-sonografisk dynamisk beggesidig undersøkelse kunne 
få opplysninger om strukturdetaljer som ofte ikke kan skaffes på
annen måte. Undersøkelsen er smertefri og pasientvennlig, uten
kontraindikasjoner og uten strålebelastning. 

De fleste blir overrasket over hvor raskt og effektivt man 
således hos de fleste skulderpasienter kan skaffe seg tilstrekkelig
informasjon for videre rådgivninger og behandlinger.

Klinikken tar imot direkte henvendelser.

Honorar kr. 600. Tillegg kr. 100-200 dersom injeksjoner. 
Disse vil i så fall som oftest foretas ultralydveiledet. 

Klinikken kan tilby:
• Raske vurderinger ved akutte hendelser/ -tilstander, 

f.eks. spørsmål om cuffruptur. Disse er langt hyppigere 
enn de fleste er klar over.

• Impingement-/instabilitetsvurderinger

• Differensialdiagnostiske vurderinger
ved forskjellige slags smerter og stivheter i skuldrene:
a) Tendinitter/tendinoser?
b) Kalkdannelser?
c) Patologiske væskedannelser?, f.eks. Bursaer 

– årsaker til disse.
d) Acromioclavicularleddsproblemer?
e) Frozen shoulder?

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

VestMed (Volvat) i Tønsberg 33 35 21 01
Friskvernklinikken i Asker 66 75 23 00
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SKADEMEKANISMER FOR HODESKADER I FOTBALL
- EN VIDEOANALYSE AV SKADESITUASJONER
Andersen TE, Arnason A, Engebretsen L, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo

Introduksjon: Fotball er den eneste kontaktidretten som eksponerer et
stort antall spillere for villet bruk av hodet for å kontrollere og avansere
med ballen. Flere studier har antydet at heading og/eller hodetraumer
kan føre til hjerneskade. Det er imidlertid begrenset kunnskap om me-
kanismene for hodeskader i fotball. Formålet med denne studien var å
beskrive mekanismene for hodeskader i elitefotball ved å bruke videoa-
nalyse. Metode: Videoopptak og informasjon om skadene ble samlet inn
prospektivt fra 313 av 409 kamper fra norsk og islandsk elitefotball. Vi-
deoopptak av hendelser der en spiller så ut til å være truffet i hodet og
kampen ble stoppet av dommeren fordi spilleren ble liggende nede i mer
enn 15 s ble analysert og kryss-sjekket med skaderapporter fra det me-
disinske støtteapparatet i klubbene. En skade ble registrert dersom den
førte til fravær fra trening eller kamp. Resultater: Videoanalysen avdek-
ket 192 hodehendelser (18,8 per 1000 kamptimer). Av de 297 akutte
skadene som ble registrert var 17 (6%) hodeskader. Dette gir en insidens
på 1,7 per 1000 kamptimer (insidensen for hjernerystelse: 0,5 per 1000
kamptimer). Den mest vanlige spillesituasjonen som førte til hodehen-
delse var i 112 (58%) tilfeller hodedueller. Kroppsdelen som traff skadet
spillers hode var albue/arm/hånd i 79 tilfeller (41%), hode i 62 tilfeller
(32%) og fot i 25 tilfeller (13%). I 67 av albue/arm/hånd treffene var over-
armen til spilleren som forårsaket hendelsen i eller over skulderhøyde.
Av disse situasjonene ble albuebruken vurdert til å være aktiv i 61 hen-
delser (77%) og vurdert brukt med intensjon i 16 hendelser (20%). Kon-
klusjon: Videoanalyse gir detaljert informasjon om mekanismene for ho-
deskader i fotball. Den hyppigste skademekanismen var albue mot hode
kontakt, fulgt av hode mot hode kontakt i hodedueller. I flertallet av al-
bue mot hodehendelsene ble albuen brukt aktivt enten i eller over skul-
derhøyde. En strengere regelfortolkning og til og med endring i fotball-
reglene når det gjelder albuebruk bør vurderes for å redusere risikoen
for hodeskader i fotball.

Senter for idrettskadeforskning er etablert ved Norges Idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympisk Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

SKADEMEKANISMER FOR ANKELSKADER I FOTBALL
- EN VIDEOANALYSE AV SKADESITUASJONER
Andersen TE, Flørenes TW, Arnason A, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo

Introduksjon: En rekke tidligere studier har vist at ankelskader er hyp-
pig forekommende i fotball, men fortsatt har man ikke detaljert kunn-
skap om skademekanismene. Formålet med denne studien var å beskrive
skademekanismer for ankelskader hos mannlige fotballspillere på elite-
nivå. Metode: Studien er en prospektiv kohort studie. Videoopptak og
skade informasjon ble samlet inn fra 313 av 409 kamper fra norsk Tip-
peliga og islandsk elitedivisjon i fotball i løpet av sesongene 1999-2000.
Videoopptak av hendelser som resulterte i ankelskader ble analysert og
kryssreferert med skaderegistrering foretatt av lagenes medisinske støt-

teapparat. En hendelse ble registrert fra opptakene dersom dommeren
stoppet kampen grunnet antatt skade, dvs. fordi en spiller lå nede >15 s
synlig smertepåvirket. En ankelskade ble registrert dersom spilleren måtte
forlate banen grunnet skade eller ikke kunne delta normalt på trening
eller kamp i minst en dag. Det medisinske støtteapparatet i klubbene re-
gistrerte fortløpende alle akutte ankelskader gjennom sesongen. Et spe-
sifikt spørreskjema for ankelskader ble utarbeidet for å beskrive skade-
mekanismer og spillesituasjoner som ledet opp til skadene. Resultater:
Totalt ble det registrert 46 akutte ankelskader (18 fra Norge, 28 fra Is-
land), i.e. 4,5 ankelskader per 1000 kamptimer. Av disse ble 26 (57%)
identifisert på video. To primære skademekanismer ble identifisert: 1) In-
versjonstraumer (n=14): Takling mot medialsiden av legg eller ankel like
før eller i det foten settes ned, som leder til en lateralt rettet kraft som fø-
rer til at ankelen er i en invertert posisjon idet han overfører vekten til
den aktuelle ankelen; og 2) Forsert plantarfleksjon (n=4): Den skadede
spilleren treffer motstanderens fot i et skuddforsøk eller klarering med
strak vrist og stor kraft, noe som fører til maksimal plantarfleksjon. Kon-
klusjon: En systematisk analyse av skadesituasjoner gir detaljert infor-
masjon om mekanismene for ankelskader i fotball, både laterale liga-
mentskader og tilstanden som kalles "footballer’s ankle". Resultatene gir
grunnlag for å foreslå endringer i regelfortolkning i taklingssituasjoner
for å forebygge skader.

Senter for idrettskadeforskning er etablert ved Norges Idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympisk Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

FOREBYGGING AV HAMSTRINGSTREKK I FOTBALL
Arnason A, Andersen TE, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo

Tidligere studier viser at strekkskader i hamstrings er den vanligste ska-
detypen i fotball på elitenivå – med høy insidens og ofte langvarig fra-
vær fra kamp og trening. Formålet med denne studien var å prøve ut ef-
fekten av styrketrening med en enkel, eksentrisk parøvelse på insiden-
sen av hamstringstrekk i islandsk og norsk fotball. Metode: Deltakerne
i studien var mannlige fotballspillere fra lag i de to øverste divisjonene
på Island og fra alle lag i Tippeligaen i Norge. Skader er fortløpende re-
gistrert av lagenes fysioterapeuter siden 1999-sesongen på Island og
2000-sesongen i Norge. Kamp- og treningseksponering er også registrert
parallelt. Et forebyggende program for hamstringstrekk med vekt på ek-
sentrisk styrketrening for hamstrings ble introdusert for lagene foran
2001-sesongen på Island og 2002-sesongen i Norge. Lag som valgte å
følge opp programmet med minst to ukentlige styrkeøkter i forsesongen
og minimum tre økter i måneden gjennom kampsesongen (trenings-
gruppen) ble sammenliknet med lag som ikke benyttet programmet i det
hele tatt (kontrollgruppen). Resultater: I kontrollgruppen ble i alt 139
hamstringskader registrert i løpet av 234164 spillertimer, 96 skader i
kamp (31694 spillertimer) og 43 skader på trening (202470 spillertimer).
Dette tilsvarer en totalinsidens i kontrollgruppen på 0,59 strekkskader
per 1000 spillertimer, 3,03 skader per 1000 timer i kamp og 0,21 ska-
der i kamp. I treningsgruppene var der 12 strekkskader på 57460 spil-
lertimer, 10 skader i kamp (7320 spillertimer) og 2 skader på trening
(50140 spillertimer). Totalinsidensen i treningsgruppen var 0,21 skader
per 1000 spillertimer (relativ risiko vs. kontrollgruppen: 0,35, p<0,001),
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1,37 skader per 1000 timer i kamp og 0,04 på trening. Konklusjon: In-
sidensen av hamstringstrekk var 65% lavere blant klubber som gjennom-
førte et treningsprogram med vekt på eksentrisk styrketrening for ham-
strings. Effekten av treningsprogrammet bør undersøkes i en randomi-
sert kontrollert studie.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

INGEN EFFEKT AV ET VIDEO-BASERT INTERVENSJONS-
PROGRAM PÅ SKADEINSIDENSEN I FOTBALL
1,2Arnason A, 1Engebretsen L, 1Bahr R
1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2Fysioterapi fakultet, Islands Universitet, Reykjavik, Island

Tidligere studier viser at skaderisikoen er høy i fotball. Formålet med
denne undersøkelsen var å teste effekten av et videobasert intervensjons
program på insidensen av skader i fotball.
Metode: 15 av 20 lag i de to øverste divisjonene i islandsk herrefotball
deltok i studien. Syv lag ble blokkrandomisert til en intervensjonsgruppe,
men 8 lag deltok i kontrollgruppen. Før 2000 sesongen startet, ble la-
gene i intervensjonsgruppen besøkt med et program bestående av en 15
min presentasjon med informasjon om skaderisikoen i fotball, samt de
vanligste skadetypene og skademekanismene. Deretter jobbet spillerne
sammen i grupper på to og to, hvor de analyserte videoopptak av 12 ty-
piske hendelser med høy skaderisiko, for å beskrive skadeårsak og hvor-
dan disse hendelsene kunne unngås. Hendelsene ble valgt for å repre-
sentere de tre vanligste skademekanismene fra foregående sesong, hvor
de til sammen utgjorde 57% av alle skadesitasjoner. Lagene i kontroll-
gruppen ble ikke besøkt og de fikk ikke opplysninger om skaderisiko el-
ler skademekanismer. Skader og eksponering i trening og kamp ble re-
gistrert i begge gruppene gjennom 2000-sesongen. Resultater: I 2000-
sesongen var der ingen forskjell i skadeinsidens mellom intervensjons-
(6,6±0,7 skader / 1000 timer) og kontrollgruppen (6,6±0,7). Der var hel-
ler ingen forskjell i skadetype eller -lokalisasjon mellom disse to grup-
pene. Vi fant ingen forskjell i skadeinsidens mellom 1999- og 2000-se-
songen blant de lagene som deltok begge år og tilhørte intervensjons
eller kontrollgruppen. Konklusjon: Økt kjennskap til skaderisiko og –
mekanismer gjennom et video-basert intervensjonsprogram ga ingen ef-
fekt på skadeinsidensen i fotball.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

KAN LETT FYSISK AKTIVITET REDUSERE ØKNINGEN I
BLODSUKKER ETTER  ET KARBOHYDRATRIKT MÅLTID
(POSTPRANDIAL GLYKEMI (PPG))?
Beckstrøm AC, Høstmark AT
Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettslige og biologiske fag,
0806 Oslo

Kronisk forhøyede konsentrasjoner av glukose i blod har vist seg å kunne
være både en medvirkende og/eller uavhengig årsak til tilstander som
blant annet høyt blodtrykk, hjertekarsykdom, diabetes og overvekt. Et
høyt fastende glukosenivå ser også ut til å være en risikofaktor hos ikke-
diabetiske individer. Hensikten med prosjektet var å se om lett fysisk ak-
tivitet, sykling i 30 min, kunne redusere økningen i blodsukker etter et
karbohydratrikt (KH) måltid hos 20 trente kvinner i alderen 18-25 og
45-55 år, og gjøre en sammenligning av disse. Studien hadde en ran-
domisert, åpen, kryss design. Forsøkspersonene trente mer enn 2 t/uke,
møtte fastende to ulike dager, og gjennomgikk en fysisk undersøkelse
før oppstart; unge; 23±1 år, BMI 22,5±1, puls 57±6 og middelaldrende
49±1år, BMI 24,2±2, puls 73±10. Dag1-kontroll-måling av blodsukker
(Glucometer Elite) ved fingerstikk hvert 15. min i 165 min, etter inntak
av 1g KH/kg kroppsvekt på tid 0. Dag 2-aktivitet-som dag 1, i tillegg ble
det syklet på ergometersykkel på tid 15-45 min etter KH-inntak. Tosidig
parret t-test og uavhengig t-test ble benyttet. Verdier er gjennomsnitt ±

SEM. Resultatene ved aktivitet var signifikant forskjellig fra kontroll i
begge grupper, P<0,05 ved 30 og 45 min, med en reduksjon i blod-
sukkerøkning på gj.snittlig 25% (1,8±0,3 mmol/L) i denne perioden. In-
kremental areal (IAUC) var signifikant mindre ved aktivitet, P<0,05, for
begge gruppene. Det var imidlertid ingen signifikant forskjell på den
yngre og den middelaldrende gruppen. Trening ser ut til å gi gevinster i
form av økt glukose-toleranse. Dette er i samsvar med studier som har
vist at en enkelt treningsøkt kan redusere IAUC og PPG signifikant samt
redusere både sukker og fettøkningen i blodet etter et måltid. Studier
gjort på området har imidlertid vært preget av små utvalg og ulikheter i
forhold til alder, type aktivitet, varighet og KH-inntak. Hovedsakelig har
disse har vært konsentrert om prestasjon, og effekten av trening og kost-
hold har vært vanskelig å separere. Med en reduksjon i IAUC og PPG
som vist i denne studien, vil det kunne anbefales kvinner å utøve lett fy-
sisk aktivitet etter et karbohydratrikt måltid, for å redusere blodsukker-
økningen og forebygge sykdom, uansett alder. 

EFFEKTEN AV TOLV UKERS TRENING PÅ AKTIVITETSNIVÅ,
VEKT OG FYSISK KAPASITET HOS TYPE 2 DIABETIKERE
Bjørgaas M, Vik JT, Sæterhaug A, Lauglo L, Sakshaug T, Mohus RM, Gill V
St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

Fysisk aktivitet er viktig for behandlingen av diabetes. Mange diabeti-
kere er likevel inaktive, og langtidsoppfølgingen i strukturerte trenings-
program er ofte dårlig. Nytteverdien av treningsprogram diskuteres fordi:
1. oppmøtet ofte er lavt og 2. daglig fysisk aktivitet kan bli tilsvarende
redusert. Vi undersøkte dette. Tjueni overvektige menn med type 2 di-
abetes ble randomisert til treningsgruppe (TG; n=15) og kontrollgruppe
(KG; n=14). Treningsgruppen fikk tilbud om 2 x 1,5 time aerob trening
i uka i 12 uker. Før og etter treningsperioden ble fysisk aktivitetsnivå re-
gistrert i 3 dager ved pedometer (skritt-teller). Aerob kapasitet (VO2max),
vekt, blodtrykk (BT) og parametre for metabolsk kontroll ble også re-
gistrert. Deltakerne i TG gjennomførte gjennomsnittlig 14 treninger
(range 0-24). Tre av deltagerne møtte ikke opp på noen trening. I TG var
det signifikant reduksjon i vekt (-2,7 (SD 3,0) kg), HbA1c (-0,4 (0,6)%)
og fastende plasma glukose (FPG) (-1,08 (0,8) mmol/l) og VO2max økte
med 2,47 (3,31) ml/kg/min (alle p-verdier<0,05). Vektnedgangen kor-
relerte med økningen av VO2max (r=0,63, p=0,05). Deltakere som møtte
på flere enn 14 treninger hadde større reduksjon i HbA1c enn deltakere
med lavere frammøte (-0,71 (0,57)% vs. -0,02 (0,39)%, Z=-2,214,
p=0,03). Deltakerne i TG gikk mer ned i vekt (t=2,07, p=0,05) og økte
mer i VO2max (t=-1,90, p=0,07) enn deltagerne i KG. En deltager i TG
fikk achillestendinitt og reduserte gangdistansen med 16845 skritt. Når
han blir ekskludert, økte gangdistansen i TG med 6744 (9030) skritt/3
dager (t=-2,36, p=0,04). Også deltakerne i KG tenderte til å øke sin gang-
distanse (4120 (6765) skritt/3 dager, p=0,06), og det var ingen signifi-
kant forskjell mellom gruppene. Denne studien viser at et tolv ukers tre-
ningsprogram hos overvektige menn med type 2 diabetes er gjennom-
førbart og medfører reduksjon av kroppsvekt, bedret
blodsukkerregulering og økt aerob kapasitet. Deltakere med størst fram-
møte fikk tydeligst forbedring av blodsukkerreguleringen. Et strukturert
treningsopplegg synes videre å øke den daglige fysiske aktivitet, noe
som er viktig for å opprettholde god blodsukkerregulering og redusere
forekomsten av senkomplikasjoner ved diabetes.  

16 ÅRS OPPFØLGING AV TRE KIRURGISKE PROSEDYRER
FOR BEHANDLING AV AKUTTE RUPTURER I FREMRE KORS-
BÅND
1Drogset JO, 2Engebretsen L, 3Robak OR, 4Mølster A, 5Viset AT, 1Grøntvedt T
1Ortopedisk avd., St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trond-
heim, 7006 Trondheim, 2Ortopedisk avd., Ullevål Universitetssykehus
HF, 0407 Oslo, 3Ortopedisk avd., Aker Universitetssykehus, 0514 Oslo,
4Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen, 5Røntgenavdelingen, St.
Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 Trondheim

Innledning: I løpet av de siste tiår har stadig nye operasjonsmetoder for
fremre korsbåndsskader blitt introdusert. Direkte sutur (Palmer) av akutte
rupturer i fremre korsbånd har i studier vist økende instabilitet over tid
hos mange av disse pasientene. For å forsterke suturen ble det i en pe-
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riode brukt syntetisk forsterking (LAD) av suturen. Etter hvert fikk patel-
larsenegraft økende popularitet. Denne studien er en langtidsoppfølging
av 150 pasienter som ble randomisert prospektivt til disse tre opera-
sjonsmetodene. Materiale: 150 pasienter ble prospektivt randomisert til
disse tre operasjonsmetodene fra mai 1986 til april 1988. Pasienter med
tilleggsinstabiliteter (unntatt MCL) ble ekskludert. Alle pasientene ble
operert innen 10 dager etter skaden. Vi presenterer Tegnerscore, Lys-
holmscore, resultatene etter klinisk undersøkelse med stabilitetstesting,
KT-1000 og røntgenundersøkelse etter 16 år. Resultater: Foreløpig er
112 pasienter etterundersøkt 16 (15-17) år etter primæroperasjonen; 37
pasienter i Palmersutur gruppen, 36 i LAD gruppen og 39 i patellarse-
negruppen. Det var etter 16 år ingen forskjell på subjektiv funksjon i
gruppene. Gjennomsnittlig Lysholmscore var 85 i Palmergruppen, 83 i
LAD-gruppen og 89 i  patellarsenegruppen. Gjennomsnittlig Lysholm-
score hadde for gruppene samlet gått ned fra 91 til 86 siden 4-års kon-
trollen. Gjennomsnittlig Tegnerscore var 5,0 i Palmergruppen, 4,9 i  LAD-
gruppen  og 5,5 i  patellarsenegruppen. Gjennomsnittlig Tegnerscore
hadde for gruppene samlet gått ned fra 5,2 til 5,0 siden 4-års kontrol-
len. 11 pasienter (22%) var rerekonstruert i Palmergruppen, fem (11%)
i LAD-gruppen  og en (2%) i patellarsenegruppen.  Til sammen ti pasi-
enter var ACL-rekonstruert i kontralateralt kne i perioden; en i Palmer-
gruppen, fire i LAD gruppen og fem i patellarsenegruppen. Det var ingen
statistisk forskjell på bevegeligheten i de tre gruppene. Seks pasienter
(16%) var Lachman 2+ eller mer i Palmergruppen, 15 (43%) i LAD-grup-
pen og fem (13%) i patellarsenegruppen. 14 pasienter (39%) var Pivot
shift grad 1 eller  mer i Palmergruppen, 19 (54%) i LAD-gruppen og 14
(36%) i patellarsenegruppen. 12 pasienter (35%) hadde KT-1000 max.
man. over eller lik 3 mm forskjell fra frisk side i Palmergruppen, 13 (42%)
i LAD-gruppen og ni (28%) i patellarsenegruppen. Fem pasienter (16%)
hadde etter Ahlbäck`s klassifisering artrose på operert side i Palmer-
gruppen, to (6%) i LAD-gruppen  og tre (9%) i patellarsenegruppen. 31
(30%) av de undersøkte pasientene hadde peroperativt påviste menisk-
skader. Det var ingen statistisk korrelasjon mellom de peroperativt på-
viste meniskskader og de pasientene som utviklet artrose på røntgen.
Konklusjon: Det er etter 16 år signifikant færre rerekonstruksjoner i pa-
tellarsenegruppen. Av de som ikke er rerekonstruert, er det signifikant
færre som er Lachman 2+ eller mer i patellarsenegruppen. Det er ingen
forskjell i artroseforekomst etter 16 år mellom gruppene.

EN PROSPEKTIV RANDOMISERT STUDIE MELLOM BIOSKRUER
OG METALLSKRUER VED PRIMÆRE ENDOSKOPISKE ACL-
REKONSTRUKSJONER. KLINISKE RESULTATER ETTER TO ÅR
Drogset JO, Jessen V, Grøntvedt T 
Ort. avd. St. Olavs Hospital HF, Universitetsklinikken i Trondheim, 7006
Trondheim

Innledning: Gullstandarden ved primære endoskopiske ACL-rekon-
struksjoner med patellarsenegraft har vært fiksasjon med metallskruer.
Ulempene med metallskruer har blant annet vært problemer med tu-
nellvalg ved reoperasjoner. Ved bruk av bioresorberbare skruer, kan man
omgå dette problemet. Målet med denne studien er å sammenligne det
kliniske resultatet ved bruk av disse to skruetypene. Materiale: I perio-
den juni 00 – november 01 ble 41 pasienter (22 kvinner og 19 menn)
prospektivt randomisert til bruk av enten metall interferensskruer (20 pa-
sienter) eller biologisk resorberbare PLLA-skruer fra Linvatec® (21 pa-
sienter). Pasienter med tilleggsinstabiliteter, store bruskskader og større
meniskskader ble ekskludert. Gjennomsnittlig alder på operasjonstids-
punktet var 26 år (15-51 år). Det var preoperativt ingen statistisk signi-
fikant forskjell på de to gruppene når det gjelder alder, kjønn, Tegner-
score før og etter skaden, subjektiv knefunksjon, Lysholmscore eller
Lachmans test. Pasientene ble undersøkt etter to år. Her presenteres re-
sultatene av 30 (15 i hver gruppe) pasienter. Resultater: Det var ingen
skruebrekkasje ved innsetting av interferensskruene. Gjennomsnittlig
Lysholmscore steg fra preoperativt 66 til 94 etter ett år til 96 etter 2 år i
metallskruegruppen og 70 til 95 til 93 i bioskruegruppen. Gjennom-
snittlig Lysholmscore var lavere i bioskruegruppen etter seks uker
(p=0,04), senere var det ingen forskjell. Gjennomsnittlig Tegnerscore var
i henholdsvis metall og bioskruegruppen før skaden 7,6 og 7,3, preo-
perativt 3,6 og 3,9, etter ett år 6,8 og 6,1 og 7,6 og 6,2 etter to år. Det
var statistisk signifikant forskjell på Tegnerscore til fordel for metall-
skruegruppen etter to år (p=0,01). Det var statistisk signifikant forskjell

på subjektiv knefunksjon til fordel for metallskruegruppen etter to år
(p=0,03).  Det var ingen forskjell på bevegeligheten etter to år. Etter et
år hadde 3 pasienter (to i metall- og en i bioskruegruppen) >3mm side-
forskjell på KT-1000 max. man.  Det var ingen statistisk signifikant for-
skjell på KT-1000 max. man. etter to år. Lachmans test var positiv grad
1 hos fem pasienter i metallskrue gruppen og syv pasienter i bioskrue-
gruppen. Testen var positiv grad to hos en pasient i bioskruegruppen og
ingen pasienter metallskrue gruppen. Det var ingen statistisk signifikant
forskjell på Lachmans test etter to år. Pivot shift var positiv grad I hos to
pasienter i metallskrue gruppen og to pasienter i bioskruegruppen. Den
var positiv grad II hos to pasienter i bioskruegruppen men ingen i me-
tallskruegruppen. Det var ingen statistisk signifikant forskjell på Pivot
shift etter to år. Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom de to
skruegruppene mtp intraartikulær hevelse, angivelse av smerter eller pa-
tellofemorale plager etter to år. Konklusjon: Etter to år er det signifikant
bedre Tegnerscore og subjektiv knefunksjon i metallskruegruppen. El-
lers har vi ikke funnet forskjeller i kliniske resultater ved bruk av metall
interferensskruer og biologisk resorberbare PLLA-skruer ved primære
ACL-rekonstruksjoner.

RESORPSJON AV BIOSKRUER VED FREMRE KORSBÅNDS
REKONSTRUKSJONER BEDØMT MED MR
1Drogset JO, 2Myhr G, 1Jessen V, 1Grøntvedt T
1Ort. avd. og 2MR-senteret, St. Olavs Hospital HF, Universitetsklinikken
i Trondheim, 7006 Trondheim

Innledning: Gullstandarden ved primære endoskopiske ACL- rekon-
struksjoner med patellarsenegraft har vært fiksasjon med metallskruer.
Ulempene med metallskruer har blant annet vært problemer med tu-
nellvalg ved reoperasjoner. Ved bruk av bioresorberbare skruer, kan man
omgå dette problemet. Ved hjelp av MR-undersøkelse ønsket vi å be-
dømme hvor stor del av skruene som var resorbert på to års kontrollen.
Materiale og metode: I perioden juni 00 – november 01 ble 21 pasi-
enter operert med biologisk resorberbare PLLA-skruer fra Linvatec®.
Gjennomsnittlig alder på operasjonstidspunktet var 26 år (15-51 år). Ved
hjelp av MR-undersøkelse (Sagittal SE PD/T2, Coronar SE T1 og coro-
nar PD fatsat og skrå coronare SE PD langs femur- og tibiaskruene) ble
størrelsen av skruene i femur og tibia, den ossøse integrasjon av bein-
blokkene i femur og tibia og om det var osteolyse rundt skruene bedømt
hos 9 pasienter etter 25,1 (24-27) mnd. av en erfaren MR-radiolog. Vo-
lumet av skruene ble matematisk utregnet etter formelen til en sylinder.
Etter partiell resorpsjon av skruene ble gjennomsnittet av minste og stør-
ste radius lagt til grunn for beregning av volumet. Resultater: Det var
ingen skruebrekkasje ved innsetting av interferensskruene. Gjennom-
snittlig skruevolum preoperativt var 1027 (962-1256) mm3 i femur og
1256 (962-1590) mm3 i tibia. Etter to år var volumet på femurskruene
326 (226-707) mm3 og tibiaskruene 418 (289-597) mm3. Gjennom-
snittlig prosentvis volumreduksjon var 62 (26-77)% i femurskruene og
64 (53-77)% i tibiaskruene. Den ossøse integrasjonen av beinblokken i
femur ble bedømt som god. De endelige resultatene av dette framleg-
ges på møtet.

To pasienter (22%) hadde osteolyse rundt skruene i femur, mens det
rundt tibiaskruene var osteolyse hos en (12%) pasient. Hos en pasient
mangler opplysninger om osteolyse rundt tibiaskruen. Feilkilder: I denne
studien er volumet av en sylinder brukt i utregningen til tross for at skru-
ene ikke er helt sylinderformet. Skruestørrelse oppgis fra leverandøren
som diameter som inkluderer gjengene. I MR-undersøkelsen er kjerne-
diameter målt. I tillegg er det ikke tatt hensyn til at skruene også resor-
beres gjennom hullet i skruen. Konklusjon: Omtrent halvparten av vo-
lumet av bioskruene er resorbert etter to år. Det er god ossøs integrasjon
av beinblokkene og lite osteolyse rundt skruene.

KOSTHOLDSINTERVENERING OG EFFEKT PÅ VEKT HOS
BEFALSSKOLEELEVER
Freberg BI
Befalsskolen for Sjøforsvaret, 3191 Horten

Flere målinger har vist at elevene ved Befalsskolen for Sjøforsvaret går
opp i vekt i løpet av skoleåret. Det var tydelig hos flere av elevene at
vektøkningen representerte økt kroppsfett. Denne observasjonen var
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merkverdig, idet elevene trener kondisjon regelmessig. Formålet med
undersøkelsen var å evaluere om denne vektøkningen var signifikant og
om meget enkel intervenering kunne påvirke elevenes kroppsvekt. En
pilotstudie gjennomført 1999-2000, viste at elevene signifikant økte sin
Body Mass Index (BMI) fra skolestart til slutt. Hovedstudien ble gjennom-
ført skoleåret 2000-2001, og vektøkningen var identisk med pilotstu-
dien. Ved skolestart i september ble kroppsvekt registrert på samtlige in-
kludert i studien, (n=53). Elevene var i gjennomsnitt 20 år gamle, samt-
lige var menn, unntatt en. De hadde alle samme skoleopplegget fram
til juletider, og målingene viste en signifikant vektøkning på nesten 4
kg. Fra nyttår ble elevene selektert til en eksperiment- (n= 19) og til en
kontrollgruppe (n=34). Interveneringen i eksperimentgruppa besto av
en skoletime enkel kostholdslære. Elevene ble oppfordret til å spise frukt
og grønnsaker som mellommåltider for å dempe sultfølelsen fram mot
hovedmåltidene. Etter 3 og 7 uker fikk samtlige i eksperimentgruppa et
brev med fotografi av prosjektlederen. Dette skulle minne dem om kost-
holdstimen. Resultatene viser at kontrollgruppa fortsatte sin vektøkning
signifikant til skoleslutt, mens eksperimentgruppa gikk signifikant ned i
vekt. Konklusjon: Meget enkel intervenering var i denne studien til-
strekkelig til å redusere kroppsvekten i eksperimentgruppa. Videre sta-
tistiske data vil bli presentert.

FREMRE KORSBÅNDSKIRURGI I NORGE – ANNO 2002
1Granan L-P, 2Engebretsen L, 3Bahr R
1Forskerlinjen, Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 0316 Oslo, 2Or-
topedisk Senter, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo, 3Senter for
idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo

Bakgrunn: Det finnes i dag ingen samlet oversikt over korsbåndskirurgi
i Norge, og heller ingen nasjonale retningslinjer for behandling av fremre
korsbåndsskader. Formålet med studien var å kartlegge omfang og be-
handlingsopplegg når det gjelder operativ behandling av fremre kors-
båndsskader i Norge. Metode: Et spørreskjema ble sendt ut til alle of-
fentlige og private sykehusenheter og klinikker i Norge med enten or-
topedisk eller kirurgisk avdeling. Listen ble komplettert med sykehus
som hadde innrapportert koder som impliserte arbeid med korsbånd til
Norsk pasientregister. Skjemaet inneholdt spørsmål om operasjonsfre-
kvens, kirurgiske metoder og rehabilitering i forbindelse med fremre
korsbåndskirurgi utført i 2002. Totalt ble 83 sykehus kontaktet og samt-
lige har, etter purring, besvart forespørselen. Av disse var det 51 syke-
hus som oppga at de i det gitte tidsrommet utførte denne typen kirurgi.
Resultater: Til sammen ble 1886 korsbåndsoperasjoner utført i 2002.
Dette tilsvarer en insidens på 42 operasjoner per 100.000 innbyggere.
Totalt behandlet 27 av sykehusene 20 eller flere fremre korsbåndsska-
der i fjor, mens 12 sykehus utførte 10 eller færre inngrep årlig. Ved de
fleste (96 %) inngrepene ble det brukt patellarsene eller hamstring auto-
graft. Kun fire sykehus utførte all korsbåndskirurgi poliklinisk. Dette re-
sulterte i 3967 liggedøgn til en estimert kostnad av 10,6 millioner NOK.
Tidspunktet for retur til full aktivitet varierte fra 2 til 12 måneder, og der
var store variasjoner i rehabiliteringsopplegget mellom sykehus. Disku-
sjon: På grunnlag av tidligere studier, som har vist at om lag halvparten
av pasienter med fremre korsbåndskader behandles ikke-operativt, kan
det totale årlige antallet fremre korsbåndskader estimeres til ca. 4000.
Dette tilsvarer en årlig insidens i befolkningen på 88 per 100.000 inn-
byggere, eller to til tre ganger flere enn tidligere antatt. Graftvalg har en-
dret seg siden en kartlegging i 1985, og er i stor grad i samsvar med
internasjonale retningslinjer. Det er imidlertid betydelig variasjon i be-
handlings- og rehabiliteringsopplegg forøvrig. Vi foreslår å etablere et
nasjonalt korsbåndsregister som grunnlag for kvalitetssikring på feltet.

UKK GÅTEST OG OPPLEVD FYSISK FORM I EN NORSK
GJENNOMSNITTSKOMMUNE
1,2Hagen LA, 1Bø K
1Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettslige og biologiske fag, 0806
Oslo, 2Sosial og helsedirektoratet, Forebyggingsdivisjonen, avd. for 
fysisk aktivitet, 0165 Oslo

Innledning: En 2 km gåtest for friske voksne mellom 20-65 år har blitt
utviklet ved UKK Instituttet i Tampere, Finland. Testen estimerer VO2max

basert på alder, kjønn, kroppsmasseindeks, gå-tid og hjertefrekvens, og
har vist seg å være egnet til feltundersøkelser av store befolkningsgrup-
per. Formålet med denne studien var å vurdere anvendbarheten av UKK
gåtest som en metode for å måle kardiorespiratorisk form i et represen-
tativt utvalg norske menn og kvinner, og å korrelere estimert VO2max
med deltagernes opplevelse av egen fysisk form. Metode: Alle ansatte i
Modum kommune (925 personer) ble invitert til å delta i gåtesten. Før
deltagelse på testen ble de bedt om å svare på et spørreskjema om fy-
sisk aktivitet og helse, samt fylle inn et enkelt skjema for å gradere opp-
levelse av fysisk form. Dataene ble kodet i SPSS, og følgende analyser
er utført: frekvensberegninger, independent sample t-test og korrela-
sjonsanalyser. Resultat: 554 besvarte spørreskjema (60,3%) og 388
gjennomførte gåtesten (42%). Gjennomsnittlig alder og kroppsmas-
seindeks for menn og kvinner var henholdsvis 44,8 år (SD 11,2) / 25,9
(SD 3,2) og 43,1 år (SD (10,9 / 24,4 (3,8). Estimert Vo2max var 39,1 (SD
8,9) for menn og 32,0 (SD 5,9) for kvinner, med en korresponderende
kondisjonsindeks (KI) på 94,2 (SD 21,2) og 97,7 (SD 15,4). Sammen-
lignet med de finske referanseverdiene på UKK gåtest er dette klassifi-
sert som gjennomsnittlig fysisk form nivå. Det var en positiv signifikant
korrelasjon mellom opplevd fysisk form og estimert VO2max (r=0,36,
p<0,01). Diskusjon og konklusjon: UKK gåtest var lett å arrangere, ble
godt mottatt av deltagerne og var en økonomisk rimelig og effektiv måte
å teste kardiorespiratorisk form i stor gruppe inaktive og moderat aktive
voksne. Testen korresponderte med opplevd fysisk form. Ut fra de erfa-
ringer gjort i denne undersøkelsen må det imidlertid arbeides videre
med strategier for å øke oppslutningen på testen. 

ACL SKADER I WORLD CUP FREESTYLE OVER 10 ÅR,
INSIDENS OG TRENDER
1,2Heir S, 1Krosshaug T, 2Ekeland A
1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2Martina Hansens Hospital, 1306 Bærum Postterminal

Hensikten med denne studien var å finne insidensen av fremre kors-
båndsskader hos World Cup utøvere i freestyle (kulekjøring og hopp) og
å kartlegge evnt. trender i skadeincidens gjennom en ti års periode. Data
fra ACL skader blant World Cup utøvere i freestyle ble samlet både pro-
spektivt og retrospektivt i ti-års perioden fra 1992/-93 til 2001/-02. To
forskjellige spørreundersøkelser ble utført blant utøvere og de forskjel-
lige lands støtteapparat hvor vi spurte om aktuelle og tidligere utøveres
"kne-historier". ACL skader ble videre systematisk registrert gjennom 2
sesonger i undersøkelsesperioden. I tillegg har vi brukt "TD"-rapportene
fra hvert enkelt World Cup renn i samme periode og resultatene fra alle
renn med FIS status, og sammenholdt dette med løpernes biografier -
gjennom tilgang til FIS data base. Vi har antatt en ACL skade hvis ska-
den er rapportert som det og i tillegg enten er rekonstruert, verifisert av en
ortoped, eller løperen har hatt avbrekk fra FIS resultatlister i mer enn 6
mndr. Antall løpere og ski-dager innenfor de respektive kategorier er også
hentet fra FIS data basen. For ti-års perioden 1992/-93 til 2001/-02 regis-
trerte vi totalt 65 ACL skader blant World Cup utøvere i løpet av 60048
ski-dager, en insidens på 1,08 ACL skader pr 1000 ski-dager. Det var ingen
signifikant forskjell på menn og kvinner. Kulekjørere hadde signifikant
høyere risiko for ACL skader (1,30 skader/1000 ski-dager) enn hopperne
(0,72 skader/1000 ski-dager). Data fra den første 5-års perioden sammen-
lignet med den andre 5-års perioden viste ingen endring i skadeinsidens,
verken innenfor kjønn eller disipliner. Hos kulekjørerne var risiko for ACL
skade 3,9 ganger høyere i konkurranse enn ved trening, mens det hos hop-
perne var 5 ganger større risiko ved trening. Tallene i hopper-gruppene er
imidlertid små og må tolkes med varsomhet. Konklusivt finner vi at den
totale insidensen av fremre korsbåndskader blant World Cup freestyle ut-
øvere er 1,08 pr 1000 skidager, høyere for kulekjørere enn for hoppere,
mens det ikke er noen forskjell på risiko for menn og kvinner. I kulekjø-
ring er risikoen størst under konkurranser. Incidensen av ACL skader i fre-
estyle har holdt seg uendret siste 10 år.
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FRA PRESTASJONSREDUKSJON TIL TOPP PRESTASJON I
TOUR DE FRANCE VED HJELP AV INTENSIV KOSTVEILED-
NING - KASUSTIKK
Helle C.
Ernæringsavdelingen, Toppidrettssenteret, 0806 Oslo

Innledning: Kasuistikken presenterer prestasjonsreduksjon hos en topp-
idrettsutøver. Sesongens mål for utøver var Tour de France, en idretts-
konkurranse med ekstreme fysiske utfordringer. Kasuistikk: 25 år gam-
mel mannlig proffsyklist med stor treningsbelastning opplevde klar pre-
stasjonsreduksjon på trening og sykkelritt i februar. Feiltrening,
manglende restitusjon, mulig virusinfeksjon, diarré, mangelfullt kost-
hold og vekttap ble bestemt som årsaker til prestasjonsreduksjonen. Ut-
øver hadde også problemer med å takle sterk varme og fikk ofte kram-
per i leggene under ritt. Kostveiledning: Kostfaktorer av betydning for
prestasjonsreduksjon ble vurdert. Kostregistrering viste suboptimalt inn-
tak av energi og enkelte næringsstoffer samt utilstrekkelig restitusjons-
inntak. Han spiste få måltider daglig og opplevde perioder med hypo-
glykemi. Kostregistrering og aktivitetsregistrering (bestemmelse av ener-
gibehov) la grunnlag for anbefalte kostplaner. Utøver fikk kostveiledning
med vekt på inntak før/under trening og i restitusjonsfasen. Praktiske
kostråd i form av handletur og kokekurs ble gitt i utøvers hjemmesitua-
sjon i utlandet. Han gjennomførte væsketest på trening og fikk ret-
ningslinjer for væskeinntak under trening og ritt. Som forberedelse til
Tour de France ble utøver spesielt veiledet i restitusjon, varmeekspone-
ring og krampetendenser. I tillegg til kostintervensjon gjennomgikk ut-
øver legeundersøkelser og fysiologiske tester, og hans trenings- og kon-
kurranseprogram ble regulert. Resultat: Utøver opplevde gradvis pre-
stasjonsøkning ved hyppige kontroller. Han fikk bedre kosthold og
gjennomførte et spesialtilpasset restitusjonsinntak. Han gikk sjeldnere
tom på trening og ritt og opplevde sjeldnere kramper under ritt. Kropps-
vekten stabiliserte seg på et akseptabelt nivå i forhold til både helse og
prestasjon i en idrett der vekt har betydning. Han oppnådde god fysisk
kapasitet til Tour de France og presterte meget bra i rittet. Konklusjon:
Denne kasuistikken viser at intensiv og individuell kostveiledning av
toppidrettsutøvere med ekstrem total belastning kan, i tillegg til andre
tiltak, ha god effekt på utøverens prestasjon.

DOSE-RESPONS MELLOM AEROB KAPASITET, FEDMEVARIA-
BLER OG BLODTRYKK HOS BARN OG UNGE
1Klasson-Heggebø L, 2Andersen LB, 3Hurtig Wennlöf A, 4Sardinha LB,
5Harro M, 6Froberg K, 1Anderssen SA
1Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo, 2Institute of Exercise and Sport Sci-
ence, Copenhagen, Denmark, 3Unit for Preventive Nutrition, Bioscien-
ces at NOVUM, Karolinska Institute, Huddinge, Sverige, 4Faculty of Hu-
man Movement, Technical University of Lisbon, Portugal,
5Department of Public Health, University of Tartu, Estonia, 6Institute of
Sports Science & Clinical Biomechanics, University of Southern Den-
mark, Odense, Denmark

Formål: Det er vel dokumentert at voksne personer med lav aerob ka-
pasitet har økt risiko for både fedme og høyt blodtrykk. Blant barn og
unge har man observert en assosiasjon mellom aerob kapasitet og ulike
mål på kroppssammensetning og blodtrykk, men dose-respons sammen-
hengen mellom disse variablene er lite undersøkt i denne aldersgrup-
pen. Målesetningen med denne studien var å undersøke dose-respons
sammenhengen mellom aerob kapasitet og kroppsmasse indeks (KMI),
hudfoldstykkelse, midjeomkrets og blodtrykk hos barn og unge som har
deltatt i European Youth Heart Study. Metode: Utvalget bestod av 4073
barn og unge (9 og 15 år) fra Danmark, Portugal, Estland og Norge.
Aerob kapasitet (VO2peak) ble målt med en maksimal indirekte ergome-
tersykkel test. KMI, hudfoldstykkelse, midjeomkrets og blodtrykk ble
målt ved hjelp av standardiserte metoder. For å finne dose-respons
sammenhengen mellom variablene ble en lineær regresjons analyse be-
nyttet. Alle resultater ble justert for kjønn og pubertetsstatus. Resultater:
En sterk kurvlineær dose-respons sammenheng ble funnet mellom aerob
kapasitet og de ulike fedmevariablene. Systolisk- og diastolisk blodtrykk
viste en signifikant kurvlineær sammenheng med aerob kapasitet, med
unntak for de 15-årige guttene hvor sammenhengen var lineær. Aerob ka-
pasitet forklarte 7% til 18% av variasjonen for fedme variablene, men bi-

dro kun med 0,8% til 2% av variasjonen i blodtrykk. Diskusjon: Resulta-
tene bekrefter tidligere rapporterte data blant barn og unge når det gjel-
der assosiasjonen mellom aerob kapasitet og fedmevariabler og til dels
blodtrykk. I tillegg viser sammenhengen at spesielt fedmevariablene har
et dose-respons forløp på lik linje med hva som er dokumentert blant
voksne. Dette gjelder også når effekten av kroppsvekten tas hensyn til.
Konklusjon: En stor fordelaktig reduksjon i fedmevariablene ser ut til å
kunne oppnås hvis den aerobe kapasiteten forbedres fra lav til moderat. 

KARTLEGGING AV BEINMINERALTETTHET BLANT NORSKE
UNGE KVINNER MED ULIKT AKTIVITETSNIVÅ
1Kolle E, 1Torstveit MK, 1,2Sundgot-Borgen J
1Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo, 2Olympiatoppen, 0806 Oslo

Bakgrunn: Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forekomst av
osteoporotiske frakturer blant postmenopausale kvinner. Den viktigste
risikofaktoren for osteoporose er lav beinmineraltetthet (BMD). Å opti-
malisere BMD i ung alder er den beste strategi for å forbygge osteopo-
rose, og fysisk aktivitet (FA) er en av faktorene som er nødvendig for at
genetisk predisponert BMD skal bli oppnådd. I Norge foreligger det ikke
et referansemateriale for BMD hos premenopausale kvinner. Hensikten
med denne undersøkelsen var derfor todelt; 1. Kartlegge BMD hos nor-
ske premenopausale kvinner og 2. Registrere en mulig sammenheng
mellom fysisk aktivitetsnivå og BMD. Metode: Utvalget (n=142) er lands-
representativt for kvinner i alderen 14-41 år med gjennomsnittsalder på
29,5 (±7,9) år. DXA (Lunar, Prodigy) ble brukt for å måle BMD i hele
skjelettet, korsrygg (L2-L4) og femur. FA ble målt ved hjelp av spørre-
skjema. Trinnvis multippel lineær regresjonsanalyse ble brukt for å
undersøke mulige forklaringsvariabler for variasjon i BMD. Resultat:
Høyest BMD-verdier i hele skjelettet, korsrygg (L2-L4) og femur total ble
observert hos kvinnene i aldersgruppen 25-29 år, mens deltakerne i al-
deren 14-19 år hadde høyest BMD-verdier i femur proksimale. Det ble
registrert en positiv assosiasjon mellom vektbærende FA og BMD i alle
måleområdene. Trettitre prosent (n=39) av deltakerne over 20 år hadde
osteopeni/osteoporose i et eller flere av måleområdene. Diskusjon og
konklusjon: Funnene fra undersøkelsen viser at BMD hos premeno-
pausale norske kvinner ligger på et akseptabelt nivå i forhold til verdi-
ene som er registrert hos kvinner i andre vesteuropeiske land samt i USA.
Som forventet viser undersøkelsen en positiv assosiasjon mellom vekt-
bærende FA og BMD. Dette samsvarer med flere tverrsnittstudier som
har vist at de som driver med vektbærende aktivitet har signifikant høy-
ere BMD-verdier enn aldersmatchede inaktive kontroller. Prosentande-
len premenopausale kvinner med osteopeni/osteoporose er høyere enn
det normalfordelingskurven skulle tilsi.

NÅR NORMAL IDRETTSMEDISINSK LEGEKONTAKT KAN
VÆRE DØDELIG
1Kolsrud L, 1Mørdre C, 2Braathen T, 3Solberg EE
1Toppidrettssenteret, 0806 Oslo, 2Voldgata Fysikalske, 2000 Lillestrøm,
3Lovisenberg Diakonale Sykehus, 0456 Oslo

Påsken 2003 erfarte vi på Toppidrettsenteret to alvorlige og tankevek-
kende pasientsituasjoner. Pasient 1 gikk i løpet av et døgn fra å være en
av sitt lags mest profilerte spillere til å være pasient på Radiumhospita-
let og kun ha fokus på å holde ut 6 måneders intens kreftbehandling.
Pasient 2 var en tidligere idrettsutøver som gikk fra å ha et tilsynelatende
banalt ubehag fra magen, til å falle død om på vei ut fra undersøkelse
på en legevakt. Begge disse hendelser har for oss på Toppidrettsenteret
synliggjort både styrke og begrensninger i normal medisinsk/idretts-
medisinsk legeservice som det er viktig at man er seg bevisst. Som pa-
sientkasus er de to kjent fra omtale i avisene. Pasient og etterlatte har
godkjent at hendelsesforløpene blir omtalt og satt i perspektiv til beste
for medisinsk arbeid generelt og det idrettsmedisinske arbeid spesielt.
Konklusjon pasient 1: Takket være en svært bevisst pasient, en våken
fysioterapeut og at legen hadde mulighet til å gjennomføre repeterende
klinisk undersøkelse av pasienten, ble en svært sjelden kreftsykdom opp-
daget og behandling startet, før man normalt hadde blitt "satt opp til
time hos fastlegen". Dessverre er normalsituasjonen for mange idretts-
leger at det er kort vei for telefonkontakt, men langt vanskeligere å vur-
dere pasientene klinisk så tett som man kunne her. Konklusjon pasient
2: 1: Aktive og tidligere aktive "idrettshjerter" kan i utgangspunktet være
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noe avvikende fra det normale og derfor vanskelige å vurdere. Derfor
er det spesielt viktig at EKG fra disse vurderes av fagpersoner som kan
mer enn å se arytmier eller registrere ST-senkninger. Mange legesenter
har etter hvert fått flotte EKG apparat og vurderer raskt de prøver de selv
tar. I denne tekniske utvikling må man ikke glemme betydningen av fag-
lig medisinsk kompetanse, at kardiologi jo er en egen spesialitet, og at
svært få i Norge har erfaring med vår spesielle idrettskardiologi. 2: God
klinikk blir best når den bygger på pasientens opplevelser og sympto-
mer, og ikke på de diagnoser som pasient eller følgepersoner ofte pre-
senterer. Disse er ofte bygget på begrenset egenerfaring fra utøver/tre-
ner eller kanskje et ønske om hva dette kan være (og som ikke er så far-
lig). Tilslutt: Statistisk er det små sjanser for at vi vår hverdag skal treffe
på en spesiell av de mest sjeldne sykdommene, men dessverre er det så
mange sjeldne sykdommer, at vi regelmessig møter dem i vår medisin-
ske hverdag. Heldigvis vil oftest tradisjonelt, godt klinisk arbeid hjelpe
oss å avdekke også det uvanlige, spesielt dersom man er bevisst andres
spisskompetanse og sørger for å få hjelp av andre medisinske spesia-
liteter ved atypiske problemstillinger.

SIBIR – ALT MAN FORVENTER, MEN OGSÅ MYE MER
Kolsrud L, Snerthammer O
Toppidrettssenteret, 0806 Oslo

"SIBIR" har lenge vært et helt spesielt begrep i vår bevissthet. Stedsnav-
net gir oss assosiasjoner om ekstrem kulde, fattigdom og at det å komme
dit er den verst mulige straff vi kan tenke oss. Verden har forandret seg
og oljerike Sibir er ikke noe unntak. Derfor er det trolig at flere særfor-
bund vil oppleve stedet som arrangør av store idrettsbegivenheter. I mars
2003 ble verdensmesterskapet i skiskyting lagt hit, og en kort presenta-
sjon av erfaringen med tidsdifferanse, reise, lokale forhold og våre egne
fordommer, kan være nyttig for stadig flere.
Noen konklusjoner:
• 4 timer tidsforskjell østover er merkbar og krever akklimatisering.
• Russisk eller europeisk fly – hva er å foretrekke - og har man 

egentlig noe valg når kun russiske fly har kart og har landet på stedet
tidligere.

• Sikkerhetsmessig er det kanskje verdens tryggeste sted.
• Bildene man kjenner igjen fra Solsjinitsin og Arkipelet Gulag 

eksisterer side om side med oljeindustriens ny-kapitalisme og gam-
mel-kommunistisk tankegang.

• Butikkene har "alt", men om de ikke har det, vil nye forsyninger først
komme til våren en gang. Man kan derfor ikke basere seg på å skaffe
nødvendige ting lokalt.

• Dagens byarkitekter synes å være hentet fra Disneyland.
• Gled dere til en "lang-weekend" i Sibir, men 2-3 uker krever praktisk

og mental forberedelse.

EN KVANTITATIV OG KVALITATIV ANATOMISTUDIE AV
KNEETS MEDIALSIDE
1LaPrade R, 1Wentorf F, 1Tuawn Ly, 1Kath M, 2,3Engebretsen AH,
2Johansen S, 2,3Engebretsen L 
1Department of Orthopaedic Surgery, University of Minnesota, 2Orto-
pedisk Senter, Ullevål Universitets Sykehus, 0407 Oslo, 3Senter for
idrettsskadeforskning ved Norges idrettsshøgskole, 0806 Oslo

Mediale ligamentskader er blant de vanligste skadene i kneet (Daniel,
1990). Nåværende rekonstruksjonsteknikker etter skade er ikke til-
fredsstillende. Nøyaktig kunnskap om anatomi har gjort fremre og ba-
kre korsbåndsoperasjoner suksessfulle, og for å optimalisere rekon-
struksjon av kneets medialside, er bedre anatomikunnskap påkrevet. Det
er hittil ikke gjort kvantitative anatomistudier på medialsiden av kneet,
bare kvalitative. Denne studien beskriver både kvalitativ og kvantitativ
anatomi på medialsiden av kneet ved hjelp av "Ascension’s Flock of
Birds" elektromagnetiske tredimensjonale registrering. En kalibrert
"Steinman pin" med nøyaktighet på 0,5 mm ble brukt for å markere struk-
turenes beliggenhet og gir koordinatene i rommet i forhold til en sen-
sor. Femur og tibia ble fastmontert i et apparat, slik at kneet var fiksert.
I studien ble 8 upreparerte kadaverknær dissekert. Resultatene viste flere
festepunkter som varierte fra tidligere anatomibeskrivelser. Overfladiske

mediale kollaterale ligament (MCL) festes ikke på selve midtpunktet av
mediale epikondyl, men gjennomsnittlig 3,2 mm proksimalt og 4,8 mm
posteriort for denne. Tilsvarende festes senen til adduktormusklene
gjennomsnittlig 2,7 mm proksimalt og 3,0 mm posteriort for adduktor-
tuberkelen. Artikkelen gir kvalitative og kvantitative beskrivelser av struk-
turene på medialsiden av kneet. Disse resultatene kan føre til bedre ope-
rasjons- og rekonstruksjonsteknikker og dermed bedre prognosen for en
av de hyppigste kneskadene.

KOSTBEHANDLING AV UTHOLDENHETSUTØVER MED
STORE KVALME- OG REFLUKSPROBLEMER - EN KASUISTIKK 
Laukeland C
Ernæringsavdelingen, Toppidrettssenteret, 0806 Oslo

Innledning: Denne kasuistikken presenterer et relativt sjeldent, men al-
vorlig problem for de idrettsutøvere det gjelder. Refluks er tilbake-
strømming av innholdet i mage og/eller duodenum opp i spiserøret. Det
kan skje normalt eller som en kronisk patologisk tilstand. Kasuistikk: 26
år gammel mannlig utøver opplevde mye refluks, mageknip og luft i ma-
gen. Han hadde ofte vondt i hodet, var slapp og hadde gått ufrivillig ned
i vekt. Han var plaget med kvalme når han gjennomførte harde tre-
ningsøkter, denne kvalmen vedvarte da hele dagen. Han var spesielt pla-
get med refluks når han la seg om kvelden. Han var ikke utredet for
eventuell årsak da han ble henvist, og kostbehandlingen var i første rekke
tenkt å lette symptomene hans før videre henvisning til lege. Kostbe-
handling: Kostanamnese viste forholdsvis store og få måltider i løpet av
dagen. Han hadde problemer med å dekke energibehovet pga kvalme
de dagene han trente på høy intensitet. Middagsmåltidet ble ofte inn-
tatt sent på kvelden pga kvalme. Lite søvn førte i perioder til dårlig res-
titusjon. Kostråd ble gitt i forhold til gastro esophageal refluks, i tillegg
til generelle råd for denne lidelsen. Resultat: Ved kontroll hadde re-
fluksproblemene blitt betydelig mindre. Han var ikke lengre kvalm et-
ter harde økter og klarte dermed å øke sitt restitusjonsinntak og samti-
dig totalt energiinntak. Han opplevde også mindre mageknip. Ved å
spise dagens siste måltid tidligere og sove med hodet høyere opplevde
han sjeldnere refluks om natten og fikk bedre nattesøvn. Konklusjon:
Denne kasuistikken viser at utøveren hadde god hjelp av spesifikke kos-
tråd og generelle tiltak for å redusere symptomene og bedre hans til-
stand. Videre viser dette at individuell og intensiv kostbehandling av
toppidrettsutøvere over tid kan ha god effekt både på utøverens presta-
sjon, helse og livskvalitet.

PREVALENSEN AV HOPPERKNE BLANT NORSKE TOPP-
IDRETTSUTØVERE - EN TVERRSNITTSSTUDIE
1,2Lian Ø, 2,3Engebretsen L, 2Bahr R
1Kristiansund sykehus, 6508 Kristiansund, 2Senter for idrettsskadeforsk-
ning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo, 3Oslo ortopediske universi-
tetsklinikk, Ullevål sykehus, 0407 Oslo

Prevalensen av hopperkne i forskjellige idretter er stort sett ukjent. Epi-
demiologiske data fra publiserte artikler som omhandler kirurgiske pro-
sedyrer gir et inntrykk av høy prevalens i idretter som stiller høye krav
til hurtighet og eksplosiv styrke. Prevalensen blant kvinnelige utøvere
er ukjent. Symptomvarighet og alvorlighetsgrad i forhold til idrettsakti-
viteter er også ukjent. Formålet med studien var å beskrive prevalensen
av hopperkne blant norske toppidrettsutøvere i forskjellige idretter med
ulike krav til strekkapparatets egenskaper, samt beskrive symptomenes
varighet og alvorlighetsgrad. Metode: Denne tverrsnittsstudien omfatter
ca. 50 utøvere i hver av følgende idretter; håndball (begge kjønn), fot-
ball (begge kjønn), basketball, bryting, friidrett (sprint- og hoppgrener),
sykling, orientering og ishockey. Utøverne gjennomgikk et strukturert
intervju vedrørende tidligere og nåværende kneplager. De med nåvæ-
rende plager gjennomgikk en standard kneundersøkelse. Diagnosen
"nåværende hopperkne" ble stilt på grunnlag av typisk sykehistorie med
belastningsrelaterte smerter ved øvre eller nedre patellarpol, samt ka-
rakteristiske kliniske funn med distinkt palpasjonsømhet tilsvarende
dette. Diagnosen "tidligere hopperkne" ble stilt på sykehistorien alene.
Alvorlighetsgrad beskrives ved hjelp av VISA score (0 [maksimale pla-
ger] -100 [ingen symptomer]). Resultater: Av totalt 557 utøvere hadde
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62 (11%) nåværende plager med hopperkne og 48 (8%) tidligere hop-
perkne. Gjennomsnittlig varighet av plagene var 28 (1-84) måneder og
VISA score var 65±20 (SD). Blant kvinnelige utøvere i håndball og fot-
ball hadde henholdsvis tre av 52 og tre av 49 nåværende hopperkne
(samlet andel for begge idretter: 3%). Andelen blant menn i de samme
idrettene var 14% (p<0,01, chi-kvadrat test). Blant mannlige utøvere var
prevalensen signifikant høyere i idretter med høye krav til hurtighet og
eksplosiv styrke (basketball: 47%, håndball: 17%, friidrett: 30%)
sammenlignet med utholdenhetsidretter (orientering: 0%, sykling: 0%).
Konklusjon: Hopperkne er et omfattende problem blant utøvere i idret-
ter med høye krav til hurtighet og eksplosiv styrke, både hva angår pre-
valens, varighet og alvorlighetsgrad.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

AUTOLOG CHONDROCYTIMPLANTASJON – 5 ÅRS
RESULTATER FRA ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS
1,2Løken S, 1Ludvigsen TC, 3Knopp A, 1,2Engebretsen L
1Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo, 2Senter for
idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo, 3Martina
Hansens Hospital, 1306 Bærum Postterminal

Bakgrunn: De første resultatene fra autolog chondrocytimplantasjon
(bruskcelletransplantasjon) ble første gang publisert i 1994 av Britberg
og medarbeidere. Ved Ullevål Universitetssykehus ble de første pasien-
tene operert med denne metoden i 1997. Formålet med denne studien
er å vurdere 5 års resultatet i denne gruppen. Materiale og metode: 23
pasienter med til sammen 24 lesjoner og gjennomsnittsalder 28 år ble
operert med bruskcelletransplantasjon fra desember 1997 til mai 1999.
Diagnosen var osteochondritis dissecans hos 14 pasienter, traumatisk
bruskskade hos 9 pasienter. Gjennomsnittsstørrelse var 5 cm2 (1,8 cm2

-10,5 cm2). Pasientene er nå etterundersøkt etter gjennomsnittlig 5 år
(50-69 måneder).19 pasienter er fortsatt ikke reoperert (bortsett fra ar-
troskopi) og inngår i materialet. Det er gjort modifisert Cincinnati score
(smerte, hevelse, knesvikt) preoperativt og etter 6 og 12 måneder. Ved
fem års etterundersøkelse er det i tillegg gjort Lysholm score, Tegner
score, KOOS score, og pasientene har besvart ICRS skjema. Resultater:
Gjennomsnittlig modifisert Cincinnati var preoperativt 17, etter 1 år 23
og etter 5 år 23. Endring fra preoperative verdier til verdier etter ett år
og etter fem år var signifikante (p<0,05). 95% CI preop-1 år: [0,5-12], 95%
CI preop-5år: [1,9-11,0]. Det var ingen forskjell fra 1 til 5 år. Gjennom-
snittlig Lysholm score etter 5 år var 87 (28-100). 10 pasienter hadde
score 84 eller høyere (good/excellent). Gjennomsnittlig Tegner score var
4,5 (1-7). I følge ICRS skjema hadde 11 pasienter oppnådd et høyere
funksjonsnivå, 6 var uendret og 2 hadde et dårligere funksjonsnivå enn
preoperativt. Konklusjon: Det synes som de fleste pasientene har hatt
nytte av bruskcelletransplantasjonen. Resultatene holder seg stabile fra
ett til fem år. Til tross for at gjennomsnittlig Lysholm score er 87 (good),
har vi en lavere andel av pasienter som scorer "good and excellent" enn
det som er publisert av Peterson-gruppen. Randomiserte studier som
sammenligner forskjellige metoder innen bruskkirurgien er påkrevet.

RELIABILITET OG VALIDITET AV BACK PERFORMANCE
SCALE (BPS): OBSERVASJON AV AKTIVITETSBEGRENS-
NINGER HOS PERSONER MED RYGGPLAGER
1Magnussen L, 1Strand LI, 2Lygren H
1Seksjon for fysioterapivitenskap, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Uni-
versitetet i Bergen, 5015 Bergen, 2Fysioterapiavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus, 5021 Bergen

BPS er utviklet for å fange opp fysiske aktivitetsbegrensninger i dagli-
glivet hos personer med ryggplager. BPS består av 5 tester: Sokketest,
Plukk-opp Test, Rull-opp Test, Fingertupp-til-gulv Test og Løftetest. Hver
test skåres på en 4-delt skala, og summeres til en sumskåre (0-15). Det
er tidligere vist at BPS har diskriminerende evne og har evne til å fange
opp klinisk viktig endring hos personer med ryggplager. Hensikten med
denne studien var å undersøke måleegenskapene intertester og test-re-

test reliabilitet og samtidig validitet av BPS. I alt 41 personer med rygg-
plager deltok i studien. To fysioterapeuter testet deltakerne med BPS
samtidig, men uavhengig av hverandre. Deltakerne besvarte i tillegg tre
ulike spørreskjema: Roland Morris Funksjonsskjema (RMDQ) som måler
opplevde funksjonsproblem, Hannover Funksjonsskjema (FFbH-R) som
måler problem med utførelse av daglige, fysiske aktiviteter og Fear Avo-
idance Beliefs Questionnaire (FABQ) som måler fryktmotivert adferd. Det
ble forventet høyest korrelasjon mellom BPS og FFbH-R ettersom de sy-
nes å måle samme fenomen. En av fysioterapeutene retestet deltakerne
etter 2-3 dager. Det ble da registrert om ryggplagene hadde endret seg.
Intertester reliabilitet (ICC 2,1) av BPS sumskåre var svært høy og varia-
biliteten lav (ICC= 0,996, sw = 0,25). Test-retest reliabilitet (ICC 2,1) var
også høy og variabiliteten moderat (ICC= 0,91, sw = 1,3). Intertester reli-
abilitet for de enkelte testene var svært høy (k= 0,90 til 1,00), mens test-
retest reliabilitet var fra moderat til høy (k= 0,55 to 0,83). BPS viste høy
korrelasjon med FFbH–R (Spearman’s rho (r) = 0,825, P <0,01), og mo-
derat korrelasjon med RMDQ (r = 0,454, P <0,01). Det var ingen korre-
lasjon mellom BPS og FABQ. Intertester reliablitet var god både for BPS
sumskåre og for enkelttestene, mens test-retest reliabilitet var fra moderat
til god. Resultatene indikerer noe dag-til-dag variasjon ved kroniske rygg-
plager, og må tas i betraktning når BPS brukes som effektmål. Ulik grad
av korrelasjon tyder på at måleegenskapene er valide. 

FYSISK AKTIVITET, SLANKING OG MENSTRUASJONS-
FORSTYRRELSER BLANT NORSKE JENTER 13-19 ÅR
Michelsen KM, Torstveit MK, Sundgot-Borgen J
Institutt for idrettsbiologiske fag, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo

Introduksjon: Forstyrret spiseadferd og menstruasjonsforstyrrelser har
vært viet økt oppmerksomhet innen idrettsmedisin og idrettspsykologi
de siste 10 årene. I hovedsak har forskningen omhandlet kvinnelige
idrettsutøvere på elitenivå. Få studier har fokusert på jenter som deltar
i fysisk aktivitet (FA). Hensikten med denne studien var derfor å regis-
trere grad av fornøydhet med egen kropp, slanking, slankemetoder og
menstruasjonsforstyrrelser hos jenter som driver fysisk aktivitet med ulik
intensitet. Metode: The International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ), deltestene Drive For Thinness (DT) og Body Dissatisfaction (BD)
fra The Eating Disorder Inventory (EDI), og selvutviklede spørsmål knyt-
tet til registrering av vekthistorie, menstruasjonshistorie, fysisk aktivi-
tetsmønster, kostholdsvaner og selvrapporterte spiseforstyrrelser ble dis-
tribuert til et landsrepresentativt utvalg av norske kvinner i alderen 13-
39 år (n=900). Seks hundre og syv (70,2%) kvinner returnerte
spørreskjema og ble inkludert i studien. For denne presentasjonen er
jenter 13-19 år (n=131) inkludert. Deskriptiv statistikk ble benyttet i ana-
lysen. Resultater: Førtisyv prosent av jentene (n=61) rapporterte an-
strengende FA i løpet av de siste syv dagene. Femtien prosent (n=67)
hadde forsøkt å gå ned i vekt, og 58% (n=39) av disse hadde benyttet
sykelige vektregulerende metoder. Menstruasjonsforstyrrelser ble rap-
portert av 28% av jentene, og ingen av disse hadde deltatt i anstreng-
ende FA (p<0,01). Videre viser resultatene at de mindre aktive jentene
har en økt risiko for vektbekymringer (OR=1,9) og en høy BD-score
(OR=1,7). Diskusjon/konklusjon: Resultater fra denne undersøkelsen vi-
ser at forekomsten av forstyrret spiseatferd og menstruasjonsforstyrrelser
er lavere hos de mest aktive jentene. Til tross for at en ved å benytte
denne type design ikke kan si noe om årsak-virkning, kan disse resul-
tatene stille spørsmålstegn ved hypotesen om at trening kan påvirke unge
jenters kroppsbilde i negativ retning, medføre forstyrret spiseadferd og
utvikling av menstruasjonsforstyrrelser.

BRUK AV SCREENINGTESTER FOR VURDERING AV
KNEFUNKSJON HOS PASIENTER MED ISOLERT FREMRE
KORSBÅNDSRUPTUR – EN PILOTSTUDIE
Moksnes H, Risberg MA
Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Ortopedisk Sen-
ter, Ullevål universitetssykehus og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
(NIMI), 0805 Oslo

Ruptur av fremre korsbånd i kneet er en alvorlig skade som rammer
mange i Norge. Noen pasienter klarer å tilpasse seg skaden og stabili-
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sere kneet ved hjelp av aktive strukturer (copers), mens de fleste (non-
copers) må gjennomgå kirurgisk rekonstruksjon for å oppnå ønsket kne-
funksjon. Det er utviklet en screening test i USA som vi ønsker å eva-
luere på norske pasienter med fremre korsbåndskade. Formålet med vårt
prosjekt var å undersøke om denne screening testen kan gi oss et tidlig
objektivt mål på hvilke pasienter som kan gjenvinne tilfredsstillende
funksjon uten kirurgi og hva som karakteriserer bevegelsesmønsteret til
de pasientene som klassifiseres som copers og de som klassifiseres som
non-copers. Prosjektet inngår i en større studie der målet er å identifi-
sere dynamisk leddstabiliserings-strategier hos pasienter med isolert
fremre korsbåndsskade ved hjelp av screeningtester, bevegelsesanalyse
og EMG. Vi gjennomførte screening test av alle pasienter som kom til
NIMI Ullevål med isolert fremre korsbåndsruptur fra mai til august 2003.
Pasientene var mellom 15 og 40 år og skaden fra 0 til 6 måneder gam-
mel. Screeningtesten inkluderer: fire hinketester, Knee Outcome Score
Activities of Daily Living (KOS ADL), samt global VAS skala som angir
pasientenes egen vurdering av knefunksjonen sammenlignet med før
skaden. De pasientene som består alle kriterier i screening testen be-
tegnes som potensielle copers, mens de som ikke består betegnes non-
copers. Elleve pasienter er testet og resultatene viste at 3 (27,3%) kan
kategoriseres som potensielle copers, mens de resterende 8 (72,7%) kan
kategoriseres som non-copers. Resultatene fra pilotstudien stemmer re-
lativt godt overens med tidligere studier fra USA der den samme scree-
ning test er gjennomført med fordelingen copers/non-copers på 40/60%.
Det er utviklet en database for screeningtestene som vil danne grunn-
lag for data fra hovedstudien. Screeningtesten ser ut til å være et nyttig
verktøy i klinikken og i forskning som en objektiv vurdering av kne-
funksjon for fremre korsbåndpasienter. 

FYSISK TRENING OG REHABILITERING HOS PASIENTER
BEHANDLET FOR KREFTSYKDOM
Oldervoll L, Kaasa S, Loge JH
Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, St Olavs Hospital,
NTNU, 7006 Trondheim

De fleste sykdommer påvirker pasientenes fysiske funksjon. Tradisjonelt
ble kronisk syke rådet til å hvile og unngå fysisk aktivitet. Som en av de
første medisinske spesialiteter introduserte kardiologien fysisk rehabili-
tering på 1960-tallet. Fysisk trening hos pasienter med hjertesykdom er
viktig bl.a. for å gjenoppbygge fysisk arbeidskapasitet, men studier de
siste årene har også dokumentert signifikant effekt på pasientenes livs-
kvalitet. Fysisk trening som rehabilitering innenfor onkologien har fått
økende oppmerksomhet de senere årene, og antall studier av rehabili-
tering i form av fysisk trening under onkologisk behandling er økende.
I et litteratursøk i databasene Medline, Psychlit, Cancerlit og Cochrane
Library med søkeordene: "exercise AND neoplasms OR cancer AND re-
habilitation AND intervention" ble det funnet 12 randomiserte kliniske
studier som omhandlet effekten av fysisk trening hos en kreftpopulasjon.
61% av de studerte pasientene var kvinnelige brystkreftpasienter. Ma-
joriteten av treningsprogrammene ble gjennomført under aktiv be-
handling (n=10), mens 2 av studiene omhandlet treningsintervensjon
etter behandlingsslutt. 11 av studiene omhandlet pasienter under kura-
tiv behandling, mens 1 studie også inkluderte pasienter under palliativ
(lindrende) behandling. Samlet viser studiene lovende resultater i form
av redusert nivå av fatigue, opprettholdelse og forbedring av fysisk ka-
pasitet, bedret selvrapportert fysisk funksjon, redusert angst-nivå, bedret
søvn og mindre kvalme. Også blant pasienter under palliativ behand-
ling viste subjektive og objektive mål forbedret helse. Imidlertid viste
studiene at pasientrekrutteringen ligger rundt 25-35%, mens "compli-
ance" til treningsprogrammet i de ulike studiene var relativt høy og lå
mellom 72-98%. Studier av fysisk trening med andre pasientgrupper
som hjertepasienter og pasienter med muskel/skjelettplager har vist til-
svarende resultater. Det er imidlertid viktig å kartlegge hva som be-
stemmer rekruttering til et treningsprogram ved rehabilitering av ulike
sykdommer. I tillegg bør det kartlegges hvor mange som ønsker å delta
i slik rehabilitering. Studier av fysisk trening hos pasienter under/etter
behandling for kreft viser signifikant forbedring av livskvalitet og fysisk
arbeidskapasitet for de pasientene som rekrutteres til programmene.
Imidlertid er rekrutteringen lav, og det er trolig en selektert gruppe som
deltar i denne typen rehabilitering.

FOREBYGGING AV KNE- OG ANKELSKADER I NORSK JUNIOR-
HÅNDBALL – EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE
1Olsen OE, 1Myklebust G, 1,2Engebretsen L, 1Holme I, 1Bahr R
1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2Oslo ortopediske universitetsklinikk, 0570 Oslo

Innledning: Flere undersøkelser viser en høy forekomst av kne- og an-
kelskader hos håndballspillere i 16-17 års alderen. En undersøkelse fra
dansk juniorhåndball antyder at det kan være mulig å redusere fore-
komsten av disse skadetypene, men studien er for liten til sikkert å kunne
påvise en reduksjon. Formålet med denne undersøkelsen var å prøve ut
et nyutviklet treningsprogram for å fremme prestasjon og forebygge kne-
og ankelskader hos håndballspillere på juniornivå. Metode: Undersø-
kelsen ble gjennomført sesongen 2002-2003 blant gutte- og jentespil-
lere i 16-17 årsklassene fra kretsene på Østlandet og i Midt-Norge. La-
gene ble randomisert til en intervensjonsgruppe (80 lag, 958 spillere)
og en kontrollgruppe (76 lag, 879 spillere). Lagene i intervensjons-
gruppen ble bedt om å følge et 15-20 min program med håndballrela-
terte øvelser med vekt på teknikk, styrke og balanse som del av opp-
varmingen. Tolv instruktører fra Norges Håndballforbund hadde ansvar
for å introdusere programmet ved sesongstart, samt gjennomføre ett opp-
følgingsbesøk i sesongen. Kontrollgruppen trente som normalt. Lagenes
trenere rapporterte trening og kamper hver måned. Alle skader som
skjedde under trening eller kamp ble registrert av ti fysioterapeuter, som
var blindet for hvilken gruppe lagene tilhørte. Resultater: Insidensen av
akutte kne- og ankelskader var 0,93 skader per 1000 spillertimer i kon-
trollgruppen (trening: 0,31 skader per 1000 spillertimer; kamp: 5,29 ska-
der per 1000 spillertimer), mens den var 0,51 per 1000 spillertimer i
intervensjonsgruppen (trening: 0,24 skader per 1000 spillertimer; kamp:
2,50 per 1000 spillertimer). Risikoen for kne og ankelskader var lavere
i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (OR=0,55, 95% CI=0,39-
0,79, p=0,001). Konklusjon: Kne- og ankelskader blant juniorhånd-
ballspillere kan forebygges gjennom et oppvarmingsprogram med vekt
på teknikk, styrke og balanse.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

UNDERSØKELSE AV ILIOSACRALLEDDSTESTER
1,3Robinson HS, 2Brox JI, 3Robinson R, 3Bjelland E, 3Solem S, 3Telje T
1Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo, 0316 Oslo, 2Rikshospitalet, Or-
topedisk avdeling, 0027 Oslo, 3Hans og Olaf fysioterapi A/S, 0181 Oslo

Bakgrunn: Korsryggsmerter er den vanligste årsaken til sykefravær. Dif-
ferensialdiagnostikken i forhold til bekkensmerter kan være vanskelig.
Det bør være et mål å benytte tester med stor grad av reliabilitet og va-
liditet i klinisk praksis. Tidligere undersøkelser som har sett på tester for
iliosacralleddsmerter og -dysfunksjon har vist lav grad av reliabilitet for
palpasjonstester og varierende grad av reliabilitet for provokasjonstes-
ter. Målsetting: Vurdere intertesterreliabilitet for utvalgte bevegelighets-
, provokasjons- og lindringstester for iliosacralledd. Materiale og me-
tode: 61 deltagere, kvinner (56) og menn (5), i alderen 18 til 50 år ble
inkludert: 15 pasienter med diagnose Bekhterev sykdom som har smer-
ter i bekken/korsrygg. 30 kvinner med smerter i bekken/korsrygg utover
6 uker etter fødsel. 16 deltagere uten smerter i bekken/korsryggområ-
det. Smerteregistrering ble gjort ved smertetegning og VAS-skala. Alle
ble undersøkt av to forskjellige manuellterapeuter, med en times pause
mellom undersøkelsene. En av terapeutene undersøkte alle deltagerne,
den andre terapeuten ble i hvert enkelt tilfelle trukket ut blant 3 andre.
Kliniske funn ble registrert på et standardisert undersøkelsesskjema og
klassifisert etter tredelt skala: concordant -, discordant - eller ingen
smerte. Testrekkefølgen terapeutene i mellom ble randomisert. Tera-
peutene var blindet for deltagernes sykehistorie, diagnose, smerteteg-
ning, samt for hverandres resultater. Syv kliniske tester inngikk: Kom-
presjonstest, separasjonstest, posterior pelvic pain provoking test (P4),
Patrick – Faber test, provokasjons- og lindringstest med innadrotasjon i
hofte som valgte bevegelse, leddspilltest og drop-test. Resultater: Pro-
sentvis enighet varierte mellom 67 og 97% på alle testene, bortsett fra
leddspilltesten (48%). Kappaverdiene varierte mellom 0,43 til 0,84 på
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alle testene bortsett fra leddspilltesten (kappa  – 0,06). Konklusjon: Blant
erfarne manuellterapeuter var reliabiliteten moderat for alle provoka-
sjonstestene og dårlig for leddspilltesten. 

RYGGTRENING
Robinson R
Hans & Olaf Fysioterapi A/S, 0181 Oslo

Ryggsmerter er et betydelig helseproblem. 15% av den voksne befolk-
ningen i Norge har ryggplager til enhver tid. Svært mange idrettsutøvere
sliter også med vondt i ryggen. Denne presentasjonen viser et utdrag fra
CD/DVD hvordan en grundig undersøkelse og ryggtrening kan gjennom-
føres. Undersøkelsen vektlegger analyse av aktiv funksjon, spesifikk test
og nevrologisk orientering. Etter at terapeut og pasient har satt opp en
klar målsetning med behandlingen, starter behandlingssekvensen med
benkebehandling i tidlig fase. Innlæring og bruk av stabiliserende mus-
kulatur vektlegges. Hoveddelen av programmet viser et spekter av
øvelser fra ulike trinn i rehabiliteringen. Det er en terapeutisk utfordring
å tilpasse treningen til det nivå den aktuelle pasient befinner seg. Det
gjelder kanskje spesielt idrettsutøvere med dårlig tid og prestasjonspress.
Grunnmuren må være i orden før de utfordres på mer idrettsspesifikke
og spektakulære øvelser. Programmet gir eksempler på begge deler og
kan brukes som idebank for både terapeuter og pasienter. CD/DVD kan
bestilles på robinso@online.no 

EFFEKT AV GRUPPETRENING OG KOGNITIV INTERVEN-
SJON PÅ PASIENTER SYKMELDT FOR SUB-AKUTTE KORS-
RYGGSMERTER; EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE
1Storheim K, 2Brox JI, 2Holm I, 2Koller AK, 3Finckenhagen HB, 3Braaen
BA, 1Bø K
1Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo, 2Rikshospitalet, 0027 Oslo, 3Bæ-
rum Trim & Fysioterapi, 1344 Haslum

Innledning: Pasienter med korsryggsmerter sykmeldt i den sub-akutte
fasen har økt risiko for kroniske smerter og funksjonssvikt. Få studier har
undersøkt effekt av behandling av pasienter sykmeldt i denne fasen.
Både fysisk trening og kognitiv intervensjon har vist lovende resultater.
Effekten av disse intervensjonene har ikke tidligere vært sammenlignet
i en randomisert kontrollert studie. Formålet med studien var å under-
søke effekt av trening og kognitiv intervensjon på pasienter sykmeldt for
sub-akutte korsryggsmerter i et randomisert kontrollert design med 1 års
oppfølgingstid. Metode: 93 pasienter sykmeldt 8-12 uker for uspesifikke
korsryggsmerter ble randomisert til 1) gruppetrening (1 time, 2-3
ganger/uke i 15 uker, n=30 [TG]), 2) kognitiv intervensjon (tverrfaglig
med avdramatisering, råd og veiledning, 2 ganger à 30-60 min, n=34
[KoG]), og 3) kontroll (oppfølging fra primærlege, n=29 [KtrG]). Ho-
vedeffektvariabler var smerte (VAS), funksjon (Roland Morris) og syk-
melding. Sekundære effektvariabler var redsel / engstelse for at fysisk
aktivitet (pa) og arbeid (w) medfører smerte (FABQ pa/w), generell helse
(SF-36), smertemestring, emosjonelle plager (HSCL-25) og livskvalitet.
Pasientene ble testet ved inklusjon samt 18 uker og 1 år etter inklusjon.
Ikke-parametrisk statistikk ble benyttet. Resultater: Drop-out var hyp-
pigst i TG, co-intervensjoner hyppigst i KoG. Etter intervensjonsperio-
den var FABQ signifikant redusert i begge intervensjonsgruppene
sammenlignet med KtrG (TG: p=0,03 (pa) og 0,05 (w), KoG: p=0,007
(pa) og 0,01 (w). Endring i opplevd smerte var størst i TG (p=0,04), KoG
hadde best effekt på funksjon (p=0,02), smertemestring (p=0,02), HSCL-
25 (p=0,04), livskvalitet (p=0,007) og SF-36. Intervensjonene hadde ikke
signifikant effekt på sykmelding. Resultatene endret seg ikke vesentlig i
oppfølgingsperioden. Diskusjon og konklusjon: Til tross for positiv en-
dring i intervensjonsgruppene i effektvariabler ansett som negativt for
langvarig sykefravær hadde intervensjonene ikke signifikant effekt på
sykmelding. Treningsintervensjonen bedret pasientenes smerte men kre-
ver høy motivasjon. En tverrfaglig kognitiv intervensjon hadde best ef-
fekt på funksjon og er enkel å applisere. 

BESKYTTER HJELM MOT HODESKADER I ALPINE GRENER? –
EN CASE-CONTROL UNDERSØKELSE
1,2Sulheim S, 3Ekeland A, 1Bahr R
1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2Ortopedisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo, 3Martina
Hansens Hospital, 1306 Bærum Postterminal

Hodeskader er blant de hyppigste skadetyper ved norske alpinsentra,
med økende insidens gjennom de senere år. Nye trender, bl.a. med big
jump og off-piste, medfører en større risiko for alvorlige hodeskader.
Bruk av hjelm antas å beskytte mot hodeskader, men dette er omdisku-
tert, og har ikke vært tilfredsstillende dokumentert. Formålet med stu-
dien var derfor å undersøke effekten av hjelmbruk på hodeskader, og
samtidig korrigere for andre risikofaktorer som bl.a. alder, kjønn, utstyr,
nasjonalitet og ferdighetsnivå. Metode: Skader ble registrert fortløpende
av skipatruljen vinteren 2002 ved ni større skianlegg, som til sammen
dekker ca. 60% av solgte heiskort i Norge. Totalt 3256 skadde utøvere
ble behandlet og skipatruljen registrerte skadelokalisasjon og –type. I
tillegg ble alder, kjønn, nasjonalitet, ferdighetsnivå, hjelmbruk, utstyr,
om utøveren hadde deltatt på skiskole og om han hadde leid eller eget
utstyr. Som kontrollgruppe ble 3013 brukere fra de samme anleggene
intervjuet i heiskøen til de respektive hovedheiser i bunnen av bakken
med hensyn på de samme risikofaktorene. Utvelgelsen av disse var ran-
domisert, og i et antall fra hvert anlegg som tilsvarer forventet antall ska-
dede fra dette anlegget. Chi-kvadrattester og multivariat logistisk regre-
sjon ble brukt for å teste sammenhengen mellom individuelle risiko-
faktorer (inkl. hjelmbruk) og skaderisiko. Resultater: Hodeskader
utgjorde 17,7% av alle skader (n=547) og fordelingen var nokså lik
mellom ulike grener (snowboard: 17,5%, alpint: 17,5%, telemark
17,9%). Risikoen for hodeskade var imidlertid høyere for snowboard
enn for alpint (OR: 1,47 [1,15-1,83], korrigert for andre risikofaktorer),
men den for telemark var signifikant lavere enn for alpint (OR: 0,56
[0,28-0,55]). Bruk av hjelm førte til 62% reduksjon i risikoen for hode-
skade (OR: 0,38 [0,28-0,52], korrigert for andre risikofaktorer). Barn og
unge hadde en 3 ganger økt risiko for hodeskade, nybegynnere hadde
en fordobling av skader i forhold til øvede utøvere, kvinner hadde 34%
lavere risiko for hodeskade enn menn. Konklusjon: Bruk av hjelm re-
duserer risikoen for hodeskade i alpine grener. Nybegynnere, unge ut-
øvere og snowboardutøvere er spesielt utsatte for hodeskader.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

RISIKOFAKTORER FOR SKADER VED NORSKE ALPINSENTRA
– EN CASE-CONTROL UNDERSØKELSE
1,2Sulheim S, 3Ekeland A,1Bahr R
1Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2Ortopedisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo, 3Martina
Hansens Hospital, 1306 Bærum Postterminal

Alpint har lenge vært den dominerende disiplin ved norske alpinanlegg,
men telemark og snowboard har i økende grad inntatt anleggene. De
senere år har alle disse disipliner gjennomgått betydelig utvikling, først
og fremst på utstyrsiden, men også rent teknisk, noe som vil kunne med-
føre endringer i skadepanoramaet. Hvorvidt den økningen man har ob-
servert i snowboardskader skyldes at grenen er mer risikofylt eller at det
er mange nybegynnere i bakken, er ikke kjent. Det har ikke vært gjort
større multisenterstudier i Norge på dette feltet de siste tiårene. Formå-
let med studien var derfor å sammenlikne skaderisikoen mellom alpint,
snowboard og telemark, og samtidig korrigere for andre risikofaktorer
som bl.a. alder, kjønn, nasjonalitet og ferdighetsnivå. Metode: Skader ble
registrert fortløpende av skipatruljen vinteren 2002 ved ni større skian-
legg, som til sammen dekker ca. 60% av solgte heiskort i Norge. Totalt
3256 skadde utøvere ble behandlet og skipatruljen registrerte skadeloka-
lisasjon og –type. I tillegg ble alder, kjønn, nasjonalitet, ferdighetsnivå, ut-
styr, om utøveren hadde deltatt på skiskole og om han hadde leid eller
eget utstyr. Som kontrollgruppe ble 3013 brukere fra de samme anleg-
gene intervjuet i heiskøen til de respektive hovedheiser i bunnen av bak-
ken med hensyn på de samme risikofaktorene. Utvelgelsen av disse var
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randomisert, og i et antall fra hvert anlegg som tilsvarer forventet antall
skadede fra dette anlegget. Chi-kvadrattester og multivariat logistisk re-
gresjon ble brukt for å teste sammenhengen mellom individuelle risiko-
faktorer og skaderisiko. Resultater: De vanligste skadetypene var kneska-
der (17,8%), hodeskader (17,7%), håndleddskader (13,9%) og skulder-
skader (11,6%). I alpint var kneskadene vanligst (27,8%), i telemark skulder
og arm (25%) og i snowboard håndleddskader (26,3%). Skaderisikoen for
snowboard var høyere enn for alpint (OR: 1,75 [1,53-2,04], korrigert for
andre risikofaktorer), men den for telemark var signifikant lavere enn for
alpint (OR: 0,74 [0,59-0,92]). Nybegynnere, barn og unge og ikke-nor-
diske utøvere hadde økt skaderisiko, mens der ikke var noen effekt av
kjønn, utstyrsleie eller instruksjon (multivariat logistisk regresjon). Kon-
klusjon: Snowboard er forbundet med høyere skaderisiko enn alpint, og
telemark har lavest risiko for skade av de tre grenene.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

SKADER I NORSK KVINNEFOTBALL PÅ ELITENIVÅ
Tegnander A, Olsen OE, Tegdan T, Engebretsen L, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo

På verdensbasis finnes det i dag ca. 20 millioner kvinnelige fotballspil-
lere, ifølge tall fra FIFA. Fotball er nå blitt den mest populære lagspor-
ten for kvinner både i Norge og USA. Tall fra tidligere undersøkelser vi-
ser at skadeinsidensen i kvinnefotball er på samme nivå som i herrefot-
ball, med unntak av alvorlige kneskader, hvor en ser høyere forekomst
hos kvinner. Det finnes imidlertid få data om insidens og skadepano-
rama hos kvinnelige elitespillere i Norge, og formålet med denne under-
søkelsen var derfor å kartlegge dette. Metode: Alle akutte skader og be-
lastningsrelaterte skader ble registrert i Toppserien (norsk eliteserie, ca.
200 spillere) sesongen 2002. En skade ble registrert dersom den førte til
fravær fra kamp eller trening i en dag eller mer. Lagenes fysioterapeut
samlet inn skadedata minst en gang i uken, og lagenes trener sendte inn
aktivitetsrapporter en gang i måneden. Opplysninger om skadested, spil-
leunderlag, skadetype og skadelokalisasjon ble registrert. Videre ble ska-
denes alvorlighetsgrad registrert som antall dager fravær fra kamp/tre-
ning. Resultater: Insidensen av akutte skader var 21/1000 kamptimer
og 2,3/1000 treningstimer. For belastningsskader var insidensen
2,5/1000 kamptimer og 1,8/1000 treningstimer. Insidensen av fremre
korsbåndskader var 0,05/1000 kamptimer. De hyppigste skadelokalisa-
sjonene var ankel (29%), lår/lyske (25%) og knær (14%). De hyppigste
skadetypene var strekk- og distorsjonsskader (65%), kontusjoner (15%),
brudd (5%) og hjernerystelser (5%). Konklusjon: Skadeinsidensen og
skadepanoramaet i elitedivisjonen i norsk kvinnefotball skiller seg lite
ut fra det som tidligere er rapportert fra utlandet. Unntaket er fremre
korsbåndskader hvor insidensen er svært lav i forhold til andre studier.
Insidensen av alle skader er noe høyere enn rapportert i lavere divisjo-
ner, en tendens en ser både i herrefotball og i håndball. Det påvises hel-
ler ingen forskjell i skadeinsidens mellom menn og kvinner på elitenivå
i Norge.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole
med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

ENDRINGER I KONDISJON, BMI OG KOLESTROL SOM
FØLGE AV SYKLING TIL OG FRA JOBBEN
Tjelta LI, Kvåle OH
Institutt for idrettsfag, Høgskolen i Stavanger, 4021 Stavanger

Innledning: Det er grunnlag for å hevde at moderat fysisk aktivitet er
gunstig for folks helse. I denne studien har en fulgt 25 voksne personer
(19 menn og 6 kvinner) som gjennom et år syklet til og fra arbeid. For-
målet med undersøkelsen var å se om et år med regelmessig sykkelak-
tivitet vil føre til; 1. økning av VO2 maks, 2. endringer i Body Mass Index
(BMI) og 3. en bedret ratio mellom total kolesterol (TC) og HDL- koles-
terol (HDL- C). Materiale og metoder: Aldersspredningen hos FP var fra

27 til 60 år (snitt 42,6). Forsøkspersonenes VO2 maks, BMI og blodkoles-
terol ble målt ved prosjektstart, etter fem måneder og etter et år. Resul-
tater: Studien viser klar framgang i VO2 maks. Testene som ble foretatt et-
ter et år viste et gjennomsnitt på 37,4 ml-1·kg-1·min-1 (SD = 4,23 og va-
riasjonsbredde var fra 26,2 til 56,6). Dette er 5,1 ml (15,8%) høyere enn
ved prosjektstart. Ratioen mellom TC og HDL-C bedret seg som følge
av den fysiske aktiviteten. Viktigste årsaken til denne bedringen var øk-
ning av HDL-C hos samtlige FP. For de FP som hadde BMI som klassi-
fiserer dem for å være i risikosonen for utvikling av hjerte- karsykdom-
mer (>27,8 hos menn og >27,3 hos kvinner), ble det registrert en liten
positiv endring. Diskusjon og konklusjon: Alle FP hadde etter et år med
sykling en økning av VO2 maks. Økningen var størst hos de FP som hadde
lengst vei til jobb og/ eller rapporterte størst hyppighet av sykling. En-
dringene i BMI er relativt små. Dette samsvarer med andre studier som
konkluderer med at kondisjonstrening uten samtidig diett, kun fører til
liten vektreduksjon hos så vel kvinner som menn. Ratioen mellom TC
og HDL-C endret seg positivt, til tross for en liten i økning av TC. At fy-
sisk aktivitet øker HDL-C nivået samsvarer med andre studier.

SAMMENHENGEN MELLOM FYSISK AKTIVITET OG ANGST
OG DEPRESJON HOS MENN HELBREDET FOR TESTIKKEL-
KREFT
1Thorsen L, 2Nystad W, 2Stigum H, 3Dahl O, 4Klepp O, 5Bremnes RM,
6Wist E, 7Dahl AA, 8Fosså SD
1Fagområde for psykososial onkologi og rehabilitering, Det Norske Ra-
diumhospital HF, 0310 Oslo, 2Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt fol-
kehelseinstitutt, 0462 Oslo, 3Avdeling for kreftbehandling og medisinsk
fysikk,Haukland universitetssykehus,5021 Bergen,4Kreftavdelingen,St.
Olavs Hospital HF, 7006 Trondheim, 5Kreftavdelingen, Universitets sy-
kehuset i Nord-Norge HF, 9038 Tromsø, 6Onkologisk avdeling, Ullevål
Universitetssykehus, 0407 Oslo, 7Gaustad sykehus, Aker universitetssy-
kehus, 0514 Oslo, 8Seksjon for langtidsstudier, Klinisk forskningsenhet,
Det Norske Radiumhospital HF, 0310 Oslo 

Bakgrunn/Formål: Kliniske og epidemiologiske undersøkelser har vist
at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og mental helse. Må-
let med denne tverrsnittsstudien var å undersøke sammenhengen
mellom fysisk aktivitetsnivå (FAN) og angst og depresjon blant menn hel-
bredet for testikkel-kreft (TK) (n=1261), sammenlignet med menn i samme
alder fra Nord-Trøndelag (GenPop) (n=20208). Metode: FAN ble under-
søkt ved hjelp av et spørreskjema inneholdende to spørsmål med to di-
mensjoner av fysisk aktivitet: mosjon og trening. Subjektive nivå av angst
og depresjon ble registrert av Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS). Vi estimerte odds ratios (OR) ved hjelp av logistisk regresjon, jus-
tert for ulike kovariater. Resultater: TKO hadde et høyere FAN enn mKreft-
avdelingen i GenPop (86% vs 82%). Forekomsten av angst var høyere
blant TKO (20%) enn hos GenPop (13%), mens prevalensen av depresjon
var lik (10% vs 9%). Høyt nivå av FAN var assosiert med lavere nivå av
angst (justert (j) OR = 0,81 95% konfidens intervall (95% KI 0,66, 1,01))
(p = 0,056) og depresjon ((j) OR = 0,57 (95% KI 0,44,0,74)) (p < 0,001).
Sammenhengene var like både blant TKO og GenPop. Konklusjon: Høyt
fysisk aktivitetsnivå er assosiert med lavere nivå av angst og depresjon
både blant TKO og GenPop. Vi trenger imidlertid prospektive undersø-
kelser for å dokumentere en mulig kausal sammenheng.

DEN KVINNELIGE UTØVERTRIADEN – ER OGSÅ NORMALT
AKTIVE JENTER OG KVINNER I RISIKO?
1Torstveit MK, 1,2Sundgot-Borgen J
1Idrettsmedisinsk seksjon, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo,
2Olympiatoppen, 0806 Oslo

Bakgrunn: Den kvinnelige utøvertriaden (Triaden) er en alvorlig tilstand
som består av tre komponenter; forstyrret spiseatferd, menstruasjons-
forstyrrelser og osteoporose. Det antas at eliteutøvere har en økt risiko
for utvikling av Triaden sammenlignet med kontroller, men dette er per
i dag ikke kjent. Formålet med denne studien var derfor å undersøke
forekomsten av eliteutøvere og kontroller i risiko for Den kvinnelige ut-
øvertriaden. Metode: Et spørreskjema med spørsmål om trening og fy-
sisk aktivitetsmønster, skade-, menstruasjons- og vekthistorie, p-pille
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bruk, spisemønster, bruk av ekstreme vektkontrollmetoder, samt deltes-
ter av the Eating Disorder Inventory (EDI) ble distribuert til den totale
populasjonen av kvinnelige eliteutøvere som representerte junior-, se-
nior- eller rekrutteringslandslag i alderen 13-39 år (n=907), og tilfeldig
trukket nasjonalt representative kontroller i samme aldersgruppe
(n=900). Totalt ble 149 utøvere og 27 kontroller ekskludert. Seks hun-
dre og sekstifire (88%) utøvere og 607 (70%) kontroller svarte tilfreds-
stillende på spørreskjemaet. For å sammenligne de to gruppene ble t-test
for kontinuerlige data og kji-kvadrat test for kategoriske data benyttet. Re-
sultater: Basert på et utvalg av risikokriterier ble en høyere prosentandel
av kontrollene (68,4%) klassifisert som i risiko for Triaden sammenlignet
med utøverne (60,4%) (p<0,01). En høyere prosentandel av kontrollene
var misfornøyd med egen kropp og rapporterte bruk av ekstreme vekt-
kontrollmetoder sammenlignet med utøverne (p<0,001). Flere utøvere
enn kontroller rapporterte imidlertid undervekt, menstruasjonsforstyr-
relser og stressbrudd (p<0,05). En høyere prosentandel av utøvere som
konkurrerte i estetiske-, utholdenhets- og vektklasse idretter ble klassifi-
sert som i risiko for Triaden sammenlignet med utøvere som konkurrerte
i ballidretter. Diskusjon og konklusjon: Vel seks av ti jenter/kvinner ble
klassifisert som i risiko for Triaden og i motsetning til tidligere antatt ble
små forskjeller oppdaget mellom eliteutøvere og normalt aktive kvinner.
Grunnet alvorlige konsekvenser assosiert med Triaden, anbefales tidlig
identifisering med bruk av en rekke risikokriterier for å redusere antall fal-
ske negative subjekter, samt videre forebyggende arbeid.

BEHANDLING AV HOPPERKNE MED EKSENTRISK STYRKETRE-
NING – EN RANDOMISERT KONTROLLERT UNDERSØKELSE
Visnes H, Hoksrud AF, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, 0806 Oslo

Hopperkne (patellar tendinopati, jumper’s knee) er et stort problem for
mange idrettsutøvere, spesielt i idretter som krever mye spenst- og hur-
tighetstrening. Det finnes ikke konservative behandlingsmetoder med
dokumentert effekt, og effekten av operativ behandling er usikker. De
siste årene er det imidlertid publisert gode resultater ved bruk av ek-
sentriske treningsmodeller for achillestendinose, men kontrollerte stu-
dier ved patellar tendinopati foreligger ikke. Formålet med denne stu-
dien var derfor å undersøke effekten av et nyutviklet eksentrisk tre-
ningsprogram hos volleyballspillere med hopperkne som fremdeles
trener og konkurrerer på høyt nivå. Metode: Studien er en randomisert
kontrollert undersøkelse med en 12 ukers intervensjonsperiode (1. ja-
nuar – 1. april, dvs. siste halvdel av konkurransesesongen) og 6 ukers
oppfølging (1. april – 15. mai). Forsøkspersonene ble rekruttert blant
norske volleyballspillere på elite- og 1. divisjonsnivå. Alle lag ble under-
søkt, og diagnosen ble stilt på grunnlag av distinkt palpasjonsømhet på
aktuell patellarpol og aktivitetsrelaterte smerter samme sted. Primært ef-
fektmål var et symptombasert spørreskjema spesielt utviklet for patellar
tendinopati (VISA score). Av 51 utøvere med diagnosen hopperkne, lot
29 seg inkludere i studien. Utøverne i treningsgruppen (n=13) fulgte et
program med egentrening som innebar knebøy på et 25 graders skrå-
brett med vekt på den eksentriske delen av bevegelsen (to daglige øk-
ter a 3x15 repetisjoner), mens kontrollgruppen (n=16) trente som nor-
malt uten spesiell vektlegging av eksentrisk trening. Alle forsøksperso-
nene førte også treningsdagbok for å dokumentere gjennomført
eksentrisk trening og annen trenings- og kampdeltakelse. Resultater:
Der var ingen endring i VISA score fra før til etter endt intervensjonspe-
riode for treningsgruppen (n=13; pre: 71,1±3,1 (SE), post: 70,2±4,3, 6
uker post: 68,7±4,4) eller kontrollgruppen (n=16; pre: 76,4±3,0, post:
75,4±4,2, 6 uker post: 70,8±3,5; variansanalyse for repeterte målinger).
Treningsgruppen gjennomførte 8,2±4,6 (SD) ukentlige økter med ek-
sentrisk trening i løpet av intervensjonsperioden, dvs. 59% av det fore-
skrevne antallet. Der var ingen forskjell mellom gruppene når det gjel-
der kampaktivitet, volleyballtrening eller annen trening i intervensjons-
perioden. Konklusjon: Der var ingen effekt på knefunksjon av et 12-ukers
program med eksentrisk trening hos en gruppe volleyballspillere med
hopperkne som fortsatte å trene og konkurrere som normalt gjennom
behandlingsperioden. Hvorvidt slik trening vil ha effekt dersom pasi-
enten taes ut av idrettsaktivitet, er ikke kjent.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole

med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.

EFFEKT AV EKSENTRISK TRENING OG BIOSPORT VED
TENNISALBUE; EN RANDOMISERT, PROSPEKTIV STUDIE
Ødegaard T, Hilde F, Halvorsen T, Mæhlum S, Røe C 
NIMI, 0805 Oslo

Bakgrunn: Det er tidligere rapportert klinisk effekt av Biosport ved mus-
kel-skjelettsmerter. Biosport inneholder essensielle fettsyrer som antas
å bidra til bedret tilheling av collagen; en effekt som også rapporteres
ved eksentrisk trening. Materiale og metode: 60 personer (18-55 år)
med tennisalbue og symptomvarighet over 3 mnd ble inkludert. De ble
randomisert til to behandlingsgrupper; gr 1: Eksentrisk trening i 6 mnd
kombinert med bløtdelsbehandling og Biosport i 8 uker og gr 2: Eksen-
trisk trening i 6 mnd og bløtdelsbehandling i 8 uker. 55 personer (30
kvinner, 25 menn) fullførte studien. Maksimal håndkraft (Dynamome-
ter, Arthema, Oslo Norge) og smertenivå (VAS, 0-10 cm) ble registrert
ved inklusjon, og hver uke i 8 uker, samt ved 3 og 6 mnd etter behand-
lingsstart. Resultater: Maksimal håndstyrke ved studiestart var 17,2±4,6
psi, og 14,0±4,9 psi i gruppe 1 og 2 respektivt (T-test, p=0,013). Det var
ingen signifikant forskjell mellom gruppene for median smerte ved studi-
estart (Mann-Whitney, p=0,35, VAS=4,9 cm) ). Etter 8 uker med behand-
ling var smertenivået halvert (VAS=2,6 cm, Wilcoxon p<0,001,) og kraf-
ten øket med 1,0 psi (parret T-test, p=0,08). Etter 6 mnd var smertenivået
redusert til VAS=1,7 cm (Wilcoxon, p<0,001), og kraften steget med
3,5±4,2 psi (parret T-test, p<0,001). Verken ved 8 uker, 3 eller 6 mnd var
det statistisk signifikant forskjell i smerte eller kraft mellom gruppene (T-
test og Mann Whitney, p>0,41). Konklusjon: Eksentrisk trening og bløt-
delsbehandling synes å bedre kraft og redusere smerte hos pasienter med
kronisk tennisalbue. Biosport medikasjon ga ingen signifikant tilleggsef-
fekt.

AVULSJONSFRAKTUR AV FESTE TIL M. SARTORIUS, KUN
BILLEDDIAGNOSE ELLER EN KLINISK PROBLEMSTILLING.
EN KASUSTIKK AV 5 UTØVERE
Ødegaard, T
NIMI, 0805 Oslo

Kjent litteratur i idrettsmedisin og klinisk medisin har ikke funnet plass
til diagnosen avulsjonsfraktur av Sartoriusfeste. Av den årsak er det lite
informasjon å finne i litteraturen, både i fagbøker og kjente forskerba-
ser. Med bakgrunn i dette er det sannsynlig at dette ikke er en vanlig
problemstilling. Likevel har vi på NIMI (Norsk Idrettmedisinsk Institutt)
de senere årene hatt enkelte tilfeller hos unge, lovende idrettsutøvere.
De fleste av disse har vært fotballspillere, men også noen friidrettsutø-
vere. Utøverne er i alderen 14-17 år, med relativt store treningsmeng-
der i en vekstfase. Overraskelsen var likevel stor da vi på samling for U-
16 i fotball sommeren 03, fikk fem av totalt 23 spillere med denne di-
agnosen i løpet av en uke. Dette gjorde at vi systematiserte noen
undersøkelser, samt fikk noen flere erfaringer med en forholdsvis "sjel-
den" diagnose. Røntgen undersøkelser viste oppflising og fragmentering
av feste til m. Sartorius på spina iliaca anterior superior. Røntgen legene
diagnostiserte dette som en avulusjonsfraktur og behandlingen har vært
deretter, med ro som hovedtiltak. Vi ønsker å belyse en noe sjelden di-
agnose gjennom disse kasusene samt vise det kliniske bildet for pasi-
entgruppen.
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Ola Rønsen
forsvarte sin avhandling "Immune,
endocrine and metabolic changes
related to exhaustive and repeated
exercise sessions" ved Det medisin-
ske fakultet,Universitetet i Oslo. Av-
handlingen omfatter syv studier, der
det overordnede målet bak arbei-
dene var å beskrive immunologiske,
hormonelle og metabolske en-
dringer hos toppidrettsutøvere i for-
bindelse med en utholdenhetskon-

kurranse, gjennom en sesong med ulik belastning fra harde tre-
ninger og konkurranser, og i forbindelse med repeterte
treningsøkter hvor restitusjonstiden mellom øktene ble variert.

Avhandlingen viser at endringer i mange målevariabler relatert
til immunsystemet, det endokrine system og metabolske funk-
sjoner gir et godt uttrykk for hvor stort fysisk og psykisk stress
organismen utsettes for under fysiske belastninger. Endringene
var mest uttalt i forbindelse med langdistanse skirenn og når ut-
øverne gjennomførte sin andre treningsøkt på samme dag.Ved
utvidet hvile og tilførsel av mat i restitusjonstiden mellom tre-
ningsøktene ble disse endringene mindre uttalte på 2. trenings-
økt. Allikevel kan det se ut som om normalisering av slike fysio-
logiske endringer målt gjennom blodprøver i restitusjonstiden ikke
alltid betyr at komplett fysiologisk balanse og homeostase er opp-
nådd etter fysiske harde belastninger.

Grethe Myklebust
forsvarte sin avhandling "Anterior cru-
ciate ligament injuries in team hand-
ball" ved Senter for idrettsskadeforsk-
ning, Norges idrettshøgskole. Av-
handlingen omfatter fire studier; to
epidemiologiske studier,en studie hvor
målet var å undersøke konsekvensene
av en fremre korsbåndskade over tid,
samt en studie hvor hensikten var å
forebygge fremre korsbåndskader
blant kvinnelige håndballspillere.

Avhandlingen viser at kvinner skader seg dobbelt så hyppig som
menn i de tre øverste divisjonene, og fem ganger så hyppig i eli-
tedivisjonen. Fremre korsbåndskader skjer hyppigst i kamper og
bakspillerne er mest utsatt.Av spillere som ble fulgt opp 6-11 år
etter skaden hadde 60% av dem som ble operert,og 80% av dem
som ble konservativt behandlet kommet tilbake til idrett på

samme nivå.Om lag halvparten av spillerne hadde imidlertid pro-
blemer med kneet i form av instabilitet, redusert bevegelighet el-
ler smerter. Så mange som 20% av spillerne røk korsbåndet på
nytt i samme kne og 9% i motsatt kne, alle i håndball.

I den forebyggende studien gjennomførte 950 kvinnelige hånd-
ballspillere i de tre øverste divisjonene et 5-7 ukers nevromus-
kulært treningsprogram, 15 minutter tre ganger pr uke, med
øvelser på gulv, balansematte og balansebrett.Antall fremre kors-
båndskader ble registrert i en kontrollsesong og i løpet av to inter-
vensjonssesonger. Resultatene tyder på at det er mulig å fore-
bygge fremre korsbåndskader med et spesielt nevromuskulært
treningsprogram.

Kjersti Storheim
forsvarte sin avhandling "Patients
sick listed for sub-acute low back
pain; characteristics, prognostic fac-
tors and effect of exercise and cog-
nitive intervention" ved Institutt for
idrettslige og biologiske fag, Norges
idrettshøgskole. Avhandlingen om-
fatter fire studier, der hensikten var
å undersøke effekten av to ulike be-
handlingsmetoder overfor pasienter
sykemeldt for korsryggsmerter. Pa-

sientene ble inkludert i studien da de hadde vært sykemeldt i 8-
12 uker, et tidspunkt som i tidligere studier har vist seg å være
viktig for det videre sykemeldingsforløpet. De ble randomisert
enten til trening modifisert etter Gymnastikk-i-tiden, en kognitiv
intervensjon med individuell samtale og veiledning, eller en kon-
trollgruppe som fortsatte med vanlig oppfølging hos sin all-
mennlege.

Avhandlingen viser at til tross for signifikante positive endringer
i begge intervensjonsgruppene på en rekke variabler ansett som
negative for det videre sykemeldingsforløpet hadde intervensjo-
nene ikke signifikant effekt på sykefraværet. Dette styrker hypo-
tesen om at sykemelding først og fremst påvirkes av faktorer som
ligger utenfor terapeutisk og medisinsk rekkevidde.

Vi gratulerer alle tre, og ønsker lykke til med videre forskning.

Nye doktoravhandlinger
Lege Ola Rønsen, fysioterapeut Grethe Myklebust og fysioterapeut Kjersti Storheim 
forsvarte i sommer sine doktorgrader, førstnevnte ved Universitetet i Oslo og de to andre 
ved Norges idrettshøgskole.

Ola Rønsen

Grethe Myklebust

Kjersti Storheim
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FFIs sommerseminar i Tønsberg 13.- 15. juni
AV HÅVARD MOKSNES

NIMI ULLEVÅL

Faggruppens sommerseminar ble som vanlig
arrangert i Tønsberg en varm sommerhelg i
juni. Det var i år knyttet en del spenning til an-
tall deltagere ettersom det var uvanlig få til-
stede på årets vinterseminar. Sommersemina-
ret ble dog fylt godt opp av gamle og unge
fysioterapeuter som ønsket å lære mer om
idrettsskader hos barn og ungdom.

Hovedtemaer i år var idrettsskader hos barn og unge; diagnosti-
sering og behandling,og fysisk aktivitet og helse hos barn og unge.
Hovedforeleser var professor og ortoped Lyle Micheli fra Chil-
drens Hospital i Boston, USA. Han er en stor internasjonal ka-
pasitet på temaet barn og unge og idrettsskader, og har en bred
klinisk erfaring. Han står bak en rekke publikasjoner om skulder-
skader, kneskader og ryggskader hos barn og unge, og om styr-
ketrening av denne aldersgruppen. I tillegg hadde FFI hentet inn
flere dyktige forelesere på området fra vårt hjemmelige fagmiljø;
sentrale personer som arbeider med skader, trening og rehabili-
tering av barn og unge.

Sponydlolyse- og listhese behandling
Lyle Micheli hadde som hovedtema sponydlolyse- og listhese be-
handling av barn og unge. Han presenterte sitt vitenskapelige
bakgrunnsmateriale som ligger til grunn for den behandlingen de
gir i dag. Han er en stor tilhenger av å benytte korsett når stress-
frakturene oppdages – gjerne så lenge som opptil seks måneder.
For oss i Norge var det en ny tilnærming at de også benyttet seg
av et relativt kraftig TNS-apparat, som ble bygget inn i korsettet.
Både korsett og elektrisk stimulering benyttes 23 timer i døgnet.
TNS-stimuleringen har de dokumentert gir hyppigere tilheling av
lumbale stressfrakturer enn korsettbehandling alene. I tillegg til
disse ytre stimuli, skulle pasientene også trene styrketrening.
Øvelsene han viste var ordinære styrkeøvelser for rygg, mage og
underektremiteter.Han hadde ikke noe spesielt fokus mot trans-
versus abdominis eller de dype segmentale multifider.

Belastningsskader
Micheli la fram en oversikt over belastningsskader hos barn og
unge i forskjellige idretter. Han kan dokumentere en relativt stor
økning i belastningsskader og spesielt blant jenter. Jenter kommer
i stadig større grad med i barneidrett i USA og det er spesielt
fotball (soccer) som er den store idretten.

Styrketrening
Micheli hadde et innlegg om styrketrening av barn og unge. Han
snakket varmt om styrketrening som forebyggende aktivitet for
skader både for inaktive og aktive barn.

Stressfrakturer i lumbalcolumna
Overlege på Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) Terje Halv-
orsen ledet oss gjennom sitt store materiale på lumbale stress-
fracturer i Norge. Han ga også et godt innblikk i prosessen pasi-
enten skal gjennom ved godt illustrerte kasuistikker. For oss fysio-
terapeuter var det en god oversikt over kliniske tester og
supplerende undersøkelser for denne pasientgruppen.

Håvard Moksnes, fysioterapeut NIMI og Forskningssenter for Ak-
tiv Rehabilitering (NAR), viste treningsprinsipper og eksempler
på øvelser for pasienter med lumbale stressfrakturer.Han ga også
en oversikt over kjennetegn for pasienter med denne diagnosen.

Fysisk aktivitet og helse
Lene Klasson Heggebø, dr.scient Norges idrettshøgskole, pre-
senterte en oversikt over pågående studier som registrerer fy-
sisk aktivitet og sammenheng med helse for barn og unge i Norge.

Fredagen ble avsluttet med en times treningsøkt ledet av Håvard
Engell og Morten Braathen fra Toppidrettsenteret.Treningsøkten
var et eksempel på basistrening for barn og unge med stor vekt
på rytmekontroll, koordinasjon og samhandling.

Lørdagen ble på sedvanlig vis avsluttet med natursti og god mat
og drikke på familien Sandstens sommerhus på Hvasser. Natur-
stien tok for enkelte av deltagerlagene uvanlig lang tid i år, ukjent
av hvilken årsak.

Mange stilte til søndag formiddags mer debattpregede program.
Temaet var viktigheten av barns fysiske aktivitet, men med vel så
mye fokus på om det er riktig med tidlig spesialisering av unge
idrettsutøvere. Kanalisering av midler til toppidrett eller lokale
foreninger er en viktig del av denne debatten der fysioterapeu-
ter landet rundt kanskje burde ha et ord med i laget.

Vi takker igjen komiteen for et godt gjennomført seminar og ser
fram til Høstkongress i Stavanger i november.

Skriv i NORSK IDRETTSMEDISIN

Vi håper flere av medlemmene vil bidra med innlegg og at vi 
får noen debatter i bladet. Innlegg bør ikke være lenger enn 
500 ord eller 3000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut
over det ortografiske, gramatikalske eller det å gjøre setninger
mer forståelige, sendes til forfatter før trykking for godkjennelse.
Kom gjerne med forslag til tittel, eller så lager vi dette i redak-
sjonen. Frister for innsendelse, se utgivelsesplan side 39.
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Styret har bestått av:
Anders Walløe, leder
Terje Halvorsen, kasserer
Jon Olav Drogset, sekretær
Harald Jodalen, styremedlem 
Ove Talsnes, styremedlem
Cecilie Piene Schrøder,styremedlem
Knut Fjeldsgård, styremedlem
Agnar Tegnander, varamedlem

Styremøter
I perioden er det avholdt tre styremøter. Det
er også avholdt to fellesmøter mellom styrene
i NIMF/ Dnlf og FFI, ett i forbindelse med Høst-
kongressen og et i Oslo i april. Møteutgiftene
er holdt lave, og alle reise- og kostutgifter er
betalt av Nycomed Pharma AS ifølge samar-
beidsavtalen med firmaet.

Sekretariatsfunksjonen
Nycomed Pharma AS overtok sekretariats-
funksjonen for NIMF /Dnlf med virkning fra 1.
desember 1994. Sekretariatet har bistått ved
styremøtene. Samarbeidet mellom styret og
sekretariatet har fungert utmerket, med effek-
tive rutiner for bl.a. registrering av medlemslis-
ter, betaling av kontingenter, utsending til med-
lemmene og gjennomføring av Høstkongres-
sen.

NIMF /Dnlfs årbok 2003
Årbok for Norsk idrettsmedisinsk forening,
Dnlf  2003 med oversikt over foreningens lover,
statutter, råd og utvalg, navnelister over hvem
som sitter i de forskjellige råd og utvalg er lagt
ut på Lægeforeningens internettadresse
www.legeforeningen.no

"PRINSIPP- OG ARBEIDSPROGRAM for
Norsk idrettsmedisinsk forening, Dnlf 1999 –
2004" ble sendt ut til medlemmene i januar
1999.Denne skal revideres etter høstkongres-
sen og vil i 2004 bli lagt ut på hjemmesiden.

Det er vår målsetting å få et redigert styre-
møtereferat lagt ut på hjemmesiden etter
hvert styremøte.

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

Dette gjelder først og fremst kursene i idretts-
medisin som arrangeres på Oppdal og i Oslo.Det

gjelder også kurset i aktivitetsmedisin.
I 2003 er det arrangert trinn 1, 2 og 3 kurs på
Oppdal og trinn 1 kurs i Oslo.

Boken "Idrettsskader" ble utgitt på engelsk i
september 2003 sammen med en CD med il-
lustrasjonene.

Forskningsfondet
Av overskuddet fra siste års Høstkongress er
kr.75.946 overført til Forskningsfondet.Styrene
i NIMF /Dnlf og FFI har bestemt at kr. 50.000
av disse midlene kan utdeles til forskningsfor-
mål i år.

Utdanning
I 2003 er det arrangert trinn 1, 2 og 3 kurs på
Oppdal og trinn 1 kurs i Oslo.

Høstkongressen 2002 ble arrangert 31. ok-
tober til 3. november i Trondheim. Den lokale
arrangementskomiteen hadde nedlagt et om-
fattende arbeid med et godt faglig program.
Kongressen hadde 52 frie foredrag.

Vitalprisen for leger ble vunnet av cand. real
Kristin Reimers Kardel med foredraget: "Fysi-
kalsk respons på intens trening hos idrettsutø-
vere under og etter svangerskap", mens Vital-
prisen for fysioterapeuter ble vunnet av Britt
Stuge for foredraget "Effekt av spesifikke stabi-
liserende øvelser i behandling av kvinner med
bekkenrelaterte smerter etter fødsel. En ran-
domisert klinisk kontrollert studie".

Nycomed-prisen på 15 000 kr gikk til Kjersti
Storheim og medarbeidere for foredraget "Ef-
fekt av trening på muskeltverrsnitt, tetthet og
styrke i paravertebral muskulatur hos pasienter
med sub-akutte korsryggsmerter", og Nyco-
med-prisen på 5 000 kr til Steinar Johansen og
medarbeidere for foredraget "En ny rekon-
struksjon av kneets posterolaterale strukturer:
En biomekanisk invitro studie".

Kongressen var en stor suksess med 493 del-
takere.

Økonomi
Økonomien i foreningen er god og med en so-
lid egenkapital. Inntekter og utgifter er i ho-
vedsak som budsjettert. Foreningen har inves-
tert i boken "Idrettsskader" og den er nå over-
satt til engelsk. Vi har allerede gjennom den
norske utgaven fått tilbake det meste av vår in-
vestering og både den norske og den engelske
utgaven kan gi foreningen inntekter i framtiden.

Foreningens regnskap blir lagt fram på års-
møtet.

Norsk Idrettsmedisin (NIM)
NIM drives av en redaktør og en redaksjons-
komite bestående av fire medlemmer, to fra
NIMF /Dnlf og to fra FFI samt en referanse-
gruppe.

Redaktøren har fra 2002 vært Odd-Egil Ol-
sen. Han har gjort en svært god jobb og vi hå-
per han vil fortsette.

Tidsskiftets økonomi er god. Tidsskriftet har
egen bankkonto og vårt styremedlem Ove Tals-
nes hjelper redaktøren med økonomistyringen.

Regnskapet for NIM blir lagt fram på års-
møtet.

Idrettsmedisinsk Råd, NIF
Leder av NIMF /Dnlf,Anders Walløe, og leder
av FFI, Knut Jæger Hansen, har vært medlem-
mer av Idrettsmedisinsk Råd, i tillegg til tre re-
presentanter oppnevnt av NIF, Lars Engebret-
sen (leder), Roald Bahr og Ingard Lereim. An-
ders Solheim representerte NIF og nå
Antidoping Norge. Idrettsmedisinsk Råd er
Idrettsstyrets rådgiver i medisinske spørsmål og
fungerer som et viktig organ for kommunika-
sjon mellom NIMF/Dnlf og NIF. Det er i peri-
oden avholdt fire møter i Idrettsmedisinsk Råd,
samt to særforbundsseminar.

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

NIMF /Dnlf er dessuten med i Scandinavian
Foundation of Medicine & Science in Sports.
Scandinavian Foundation eier og utgir Scand-
inavian Journal of Medicine & Science in Sports.

For å gjøre det attraktivt å presentere aktu-
ell norsk forskning på vår Høstkongress, inn-
gikk NIMF/Dnlf for fire år siden et samarbeid
med American College of Sports Medicine om
at beste frie foredrag på vår Høstkongress vil
bli presentert som ‘Norwegian Sports Medi-
cine Award’på ACSMs påfølgende Annual Me-
eting. Vinneren får et reisestipend på 15 000
kroner fra Nycomed Pharma AS, mens ACSM
dekker kongressavgiften.

Medlemmer
Antall medlemmer i NIMF Dnlf pr. 17.09.03 er
449.

For NIMF-styret 2002-2003
Anders Walløe, Leder

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING, Dnlf
Styrets årsberetning 2002-2003
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Sted: Clarion Comfort Hotel, Stavanger
Tid: Lørdag 8. november 2003 kl. 16.00-18.00

Saksliste
1. Åpning ved leder Anders Walløe
2. Valg av dirigent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett 

ved Terje Halvorsen
5. Fastsettelse av medlemskontigent ved Terje Halvorsen
6. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin 

ved redaktør Odd-Egil Olsen
7. Årsberetning Forskningsfondet 

ved leder Fredrik Bendiksen
8. Årsberetning lokalfora

9. Forslag til lovendringer (Ingen innkomne pr. 18.09.03)
10. Valg

a: Leder
a: Kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
b: Redaktør og 1 medlem til redaksjonskomiteen for 

Norsk Idrettsmedisin
c: 3 medlemmer til valgkomiteen
d: Leder, 1 medlem og et varamedlem til 

forskningsfondets styre
e: Leder og 1 medlem til etisk råd
f: Leder til NIMFs kvalitetsutvalg
g: Leder, 1 medlem og 2 varamedlemmer til NIMFs 

autorisasjonskomite
h: 3 medlemmer til valgkomiteen

11. Innkomne forslag 

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 
i Norsk Idrettsmedisinsk Forening 2003

Trøndelag Idrettsmedisinske Forening
1. Styret har bestått av 

2. Medlemstall  
NIMF  Sør-Trøndelag 58 FFI  Sør-Trøndelag 105 

Nord-Trøndelag   10 Nord-Trøndelag  46

3. Faglig aktivitet 
Pga. høstkongressen valgte styret å arrangere bare to møter i høstsemesteret. Levangermøtet utgikk på bakgrunn av 
tidligere års liten oppslutning, og problem med å finne lokale krefter som praktisk arrangør. Følgende temaer har vært 
på siste års møter:
240902 Fysisk trening hos eldre v/Håvard Østerås, ca 40 deltagere
031202 Overvekt – overflodssamfunnets største helsetrussel? Innlegg ved spes allmennmedisin Aage Bjertnæs 

og Geir Arild Espnes, prof. Inst for sosialt arbeid og helsevitenskap, ca 40 deltagere
130203 Rygg: Nyere kunnskap om muskulær stabilisering og sansemotorisk trening, belyst ved teoretisk 

gjennomgang og praktiske eksempler v/Gitle Kirkesola, spes. manuell terapi, ca 40 deltagere
130303 Ryggsmerter hos idrettsutøvere: Behandling og tiltak etter nasjonalt ryggnettverks anbefalinger,

- eller "særomsorg"? v/Sturla Storø spes. fys. medisin og rehab., Arnfinn Skare, kiropraktor,
Gitle Kirkesola, fysioterapeut, spes. manuell terapi, Roar Juul, spes. nevrokirurgi

4. Økonomi og sekretærfunksjoner
Foredragsholderne blir honorert 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 fortsatt er bra.
Oppsummering regnskap
Utgifter : 16 398,-
Inntekter 19 558,46   (17 466,- refusjon Roche, resten renteinntekter)
Overskudd 3 060,46
Beholdning\bankinnskudd: 56 641,03 (pr 10.03.03)
Roche yter fortsatt bistand til all utsending av innkallelser, basert på at adresselapper sendes fra 
Fysioterapiforbundet og Nycomed (som har medlemsarkivet til NIMF).

Trondheim, 12. mars 2003
Torgeir Fjermestad, leder TIMF

Torgeir Fjermestad, leder Ranheim legesenter
Sigbjørn Hammer, kasserer Rosenborg sportsklinikk
Trond Selven, sekretær Orkanger fys. Institutt

Rune Skjesol, sponsorkontakt Melhus legesenter
Elisabet Eklo, styremedlem Risvollan fys. institutt
Berit Nilsberg, astyremedlem Kommunelegekontoret Hitra

Årsrapport høst 2002/vår 2003



The 7 th 

Scandinavian
Congress on
Medicine and
Science in Sports
March 25-27, 2004 
in Stockholm Sweden

The Scandinavian countries have a long and
strong tradition in sports medicine and
these countries are ranked very highly in
the world for their quality in Sports
Medicine and Science. It is therefore a great
pleasure for us – Section of Sports
Medicine, Department of Surgial Sciences,
Karolinska Institutet and Stockholm Society
Sports Medicine in cooperation with
Swedish Society of Sports Medicine and
Scandinavian Foundation of Sciences in
Sports – to organize this congress.

We hope that you already now will book
these days to come to Stockholm, for what
we hope will be some wonderful days of
exciting presentations and discussions based
on a highly interesting program.

The scientific pr o      will be characterized by lectures
with well known speakers, symposias, presentations of
papers, current topics, “how I treat “ sessions etc. These  will
be presented in two and sometimes three parallell sections.
One room will mainly include orthopedics and rehabilita-
tion topics and one room mainly for topics in physiology
and medicine. On Friday and Saturday mornings there will
be a number of instructional courses. 

      there will be discus-
sions of meniscal biology, ACL injuries in women, women
and sport, revision ACL surgery, posterolateral knee instabi-
lity, patello-femoral pain, cartilage repair, osteochondral
lesions in the ankle and the knee, hip and knee joint osteo-



arthrosis in the  middle aged athlete, hip and groin pain, hip
arthroscopy, instability and labrum lesions of the shoulder,
partial rotator cuff tears and internal impingement of the
shoulder, chronic tendinopathy of the patellar and Achilles
tendons, rehabilitation techniques, shock wave therapy,
balance training, evaluation of outcome scores in Sports
Medicine and Sciences, prevention of injury etc.

In physiolo gy and medicine there will be discussions on
strength training in young athletes, neural adaptations, neu-
romuscular control, recovery and return to sports, nutrition
and food supplements, latest in doping, gene theraphy,  acti-
vation of genes in training and detraining, immunology,
athlete´s heart, bone health and activity, doping etc.

Abstracts: The scientific program will include sessions
with oral presentations and posters selected from a submitted
abstract.  If you are interested of submitting an abstract or
poster look at the conference website (cf. below). You may
also contact Mrs. Ingrid Canholm Pluntky on mail:
ingrid.canholm-pluntky@kirurgi.ki.se so she can send yo u
information about this. Deadline for abstract submission is
January 15, 2004.

Congr ess v e nue: The congress will be held at the
Karolinska Institute in Stockholm.

Accomodation: Hotel accommodation will be offered at
hotels downtown Stockholm but also at cheaper locations.

Registration: In order to secure the lowest conference fee
the registration should be made January 15, 2004, to
Stockholm Convention bureau, via the registration form
on the home page of the conference, cf. below.
Please view the congress website regularly for updated 
information: www.svenskidrottsmedicin.org/scandinavian-

Of

sportscongress

ficial langua ge at the conference will be English.

Social pr ogram:
Thursday March 25: Reception in the Town Hall offered by
the town of Stockholm.
Saturday March 27 Congress dinner at Hilton hotel

There will be possibilities to do some sports. A social pro-
gram with walking in the Old Town and visiting the Wasa
museum will be organized.

Welcome
  to Stockholm
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FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Vinterseminar
6. - 8. februar 2004, Kvitfjell

Tema: Smerte

Faggruppen for Idrettsfysioterapi har igjen gleden av å invitere til seminar i vinterlige omgivelser på Kvitfjell.Hovedte-
maet i år er smertemekanismer, undersøkelse og behandling av ulike typer lokalisert smerte.Kan vi i større grad dif-
ferensiere mellom forskjellige typer smerte og kan vi bli bedre til å bruke dette i våre behandlingsstrategier? Akutte
og kroniske nakke og ryggsmerter synes å være et økende problem i flere idretter og i befolkningen 
generelt.Utøvere må legge opp og andre må endre både arbeid og fritidsaktiviteter grunnet kroniske smerter.

I tillegg til dyktige fagpersoner fra vårt eget miljø, har vi invitert fysioterapeut med videreutdanning i manuell 
terapi, Louis Gifford fra England, som er en av verdens ledende innen teamet smerte. Han vil belyse en del av 
disse spørsmålene ved å gi oss en grundig gjennomgang av både smertebiologi, undersøkelse/anamnese og 
behandlingstilnærming ved ulike typer lokalisert smerte.

Vi har lagt opp til et seminar med stor grad av klinisk overføringsverdi, fantastiske skimuligheter 
og ikke minst trivelig sosialt samvær.

Hotellet er også i år GubrandsGard Hotell, ett av Norges flotteste med optimal beliggenhet både for 
langrenn og alpint. Erfaringsmessig er det stor pågang, så meld deg på tidlig da vi kun har 100 plasser.

Forelesere:
– Louis Gifford, fysioterapeut, videreutdanning i manuell terapi, privat praksis Falmouth Cornwall, England 
– Rune Enehaug, fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi, Stadion Fysikalske Institutt, Brann Stadion, Bergen 
– Sara Maria Allèn, avdelingsledende fysioterapeut, Smerteklinikken,Aker Universitetssykehus, Oslo 
– Johannes Brattebø, overlege, spesialist i allmenn og ortopedisk kirurgi,Voss Sjukehus,Voss 

FREDAG 6. FEBRUAR

14.15 -14.30 Åpning ved leder av Faggruppen for Idrettsfysioterapi

14.30-15.20 Pain biology and clinical reasoning. Louis Gifford

15.20-15.50 Pause, besøke utstillere

15.50-16.40 An introduction to pain mechanisms. Louis Gifford

16.40-17.00 Pause, besøke utstillere

17.00-18.00 Hva må du kunne som fysioterapeut for et lag når du er alene og det oppstår akutt behov
for førstehjelp ved sirkulasjonssvikt? Johannes Brattebø

18.00-19.30 Skiaktiviteter

20.30 Middag og sosialt
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LØRDAG 7. FEBRUAR

08.30-09.15 Nevropatiske smertetilstander. Rune Enehaug

09.15-09.45 Pause, besøke utstillere

09.45-10.15 Diagnostisering og behandling av nevropatiske smertetilstander ved bruk av IMS.
Rune Enehaug

10.15-11.00 Undersøkelse og behandling av Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). Sara Maria Allèn

11.00-11.30 Pause, besøke utstillere

11.30-12.20 Integrating the biopsychosocial model – "The shopping basket approach". Louis Gifford

12.20-13.30 Lunsj 

13.30-16.00 Skiaktiviteter

16.00-18.40 Workshops
1. Felles i "Plenum salen", varighet ca 50 min

The biopsychosocial model – "The shopping basket approach" in practice. Louis Gifford
2. Behandling av lyskeproblemer ved bruk av IMS. Rune Enehaug
3. Tiltak ved CRPS tilstander. Sara Maria Allèn og Anne Lofthus
4. Førstehjelp ved sirkulasjonssvikt. Johannes Brattebø

20.00 Middag og sosialt

SØNDAG 8. FEBRUAR

10.00-10.45 Dermatologi – kuldeskader; hva er det og hvordan forebygge disse skadene? 
Hudterapeut og seniorinstruktør Ann-Kristin Stokke

10.45-11.15 Pause, besøke utstillere / vi sjekker ut av hotellrommet

11.15-12.00 Egne erfaringer med CRPS som pasient og fysioterapeut. Fysioterapeut Anne Lofthus

12.00-12.30 Frie foredrag

12.30-13.00 Åpent forum

13.00 Avslutning - lunsj

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

FRIE FOREDRAG:
Sendes til: Forskningsrådet v/ Prof. Inger Holm, Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet,
Sognsvannsvn 20, 0027 Oslo, innen 8. januar.
De to beste foredragene honoreres med kr. 2000,-

PÅMELDING:
Se påmeldingsskjema neste side.

Påmeldingsfrist: 10. januar 2004
Avbestilling etter 10.01.04 refunderes ikke
Avbestilling innen 09.01.04 refunderes mot ett fradrag på NOK 500.-

Kun de første 100 påmeldte får plass!
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Dette påmeldingsskjema returneres i utfylt stand til:

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

E-MAIL: hdoevre@online.no

Kredittkort type: Kredittkortnummer: Gyldig til:

Signatur:

Hotell ønskes betalt slik: (Gjøres opp direkte med hotellet ved ankomst)

Priser for deltakelse ikke boende GudbrandsGard Hotell 

Navn på arrangement Dato: Pris pr. deltaker Beløp å betale NOK

Dagpakke 1 6. febr 400,-

Dagpakke 2 / Inkl. middag 6. febr 650,-

Dagpakke 1 7. febr 400,-

Dagpakke 2 / Inkl. middag 7. febr 650,-

Kun møterom/kaffepauser (6. / 7. februar) pr. dag 200,-

Ekstra lunsj 6. febr 185,-

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

1300,- 1900,-

Seminaravgiften må være betalt før din påmelding blir registrert. Faktura blir tilsendt.

Fyll ut riktig rubrikk iht. ovenstående hotellvalg:

Navn ledsager:

Ønsker å dele rom med:

Ankomst dato: Avreise dato:

HOTELLRESERVASJON (Kryss av for ønsket type rom) Pris pr. døgn, fullpensjon

GudbrandsGard Hotell Enkeltrom Pris enkeltrom  Dobbeltrom   Pris pr. pers. i dobbeltrom

Kr 1500,- Kr 1350,-

Postnr: Sted: Land: Telefon: Fax:

Etternavn: Fornavn:

Arbeidssted: Adresse arbeidssted:

E-mail:

PÅMELDINGSSKJEMA
FFIsVINTERSEMINAR 06. - 08.02.2004

www.idrettsfysioterapi.no
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ANTIDOPINGSEMINAR FOR LEGER,
FYSIOTERAPEUTER OG ANNET STØTTEPERSONELL
28. NOVEMBER 2003

Topics:
Epidemiology of groin and hip problems – in particular rela-
ted to sport. Clinical examination, radiology, MRI and ultra-
sound. Muscle- and tendon problems. Calcifications. Hernia.
Conditions in bone. Hip joint problems. Planning hip arthros-
copy (positioning of patient, instrumentation). Portals and vi-
sualization. Labral lesions, labral problems, cartilage problems,
impingement, stiffness, loose bodies, rupture of the teres liga-
ment, instability and other conditions. Patient demonstration,
demonstration of hip arthroscopy

Registration fee:
Before October 1, 2003: Members of SAKS: 1.800,- DEK,
non-members: 2.400,- DEK.
After October 1, 2003:Add 500,- DEK

Faculty:
Roger Hackney, Richard Villar, Michael Dienst, Per Hölmich,
Michael Bachmann, John Verner

Commite:
Anette Holm Kourakis, Peter Lavard,Torsten Warming,
Henna-Lisa Chenoufi, Marianne Backer, Per Nyvold, Per
Hölmich and Michael Krogsgaard

Symposium secretary – registration:
Anette Holm Kourakis, Department of 
Ortopaedic Surgery M, H:S Bispebjerg 
University Hospital, Bispebjerg Bakke 23,
DK-2400 Copenhagen NV, Denmark,
Phone +45 35 31 24 40,
Fax: + 45 35 31 39 56,
E-mail: AHK01@bbh.hosp.dk

KURS

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur-
og kirkedepartementet opprettet 3. juni 2003 Stiftelsen Antido-
ping Norge (ADN).ADN er opprettet for å sikre at kontroll-
og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig
av NIF og staten.

ADN skal bekjempe doping ved å fremme ærlig og dopingfri
idrett.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, ved avdeling
for etikk og antidoping, arrangerte jevnlig seminar for leger,
fysioterapeuter og annet støttepersonell, senest i mars 2003.
På forespørsel fra FFI, planlegger Antidoping Norge å arran-
gere tilsvarende seminar 28. november 2003. For å bli autori-
sert som Idrettslege NIMF og som Idrettsfysioterapeut FFI
må man ha gjennomført dette kurset.

Målgruppe:
- Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin 

og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege NIMF.
- Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som 

Idrettsfysioterapeut FFI 
- Andre leger, fysioterapeuter og støttepersonell som er 

tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker opplæring i anti-
doping arbeid

Kursets målsetting:
• å gi deltakerne en grundig teoretisk og praktisk innføring i 

dopingkontrollen slik at de kan bistå utøvere som ledsa-
gere under kontrollen og peke på eventuelle uoverens-
stemmelser i henhold til prosedyrene

• å gi en innføring i medisinsk støttepersonells oppgaver i 
forbindelse med antidopingarbeidet

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

• å gi økt kunnskap om bl.a. dopinglista, dopingbruk, doping-
kontrollen, lover og regler, kosthold og forskning på feltet

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

Kursansvarlig: Antidoping Norge (ADN)
Kurssted: Oslo

Påmelding/informasjon:
Sjekk www.antidoping.no for mer detaljert 
informasjon og påmelding til kurset.
Spørsmål om seminaret kan rettes til 
Gunnvor Aase Hole, tlf. 21 02 92 04,
e-post: post@antidoping.no

SAKS symposium
GROIN, HIP AND SPORT
diagnosing and treating problems in the groin and hip hip-arthroscopy from A-Z
on H:S Bispebjerg University Hospital, November 13 and 14, 2003



Tidsrom: Mandag 1. til og med 
fredag 5. desember 2003
Sted: Toppidrettsenteret 
Deltagerantall: Maksimalt 40
Målgruppe: Fysioterapeuter og 
fysioterapistudenter
Antall timer: 50
Kursansvarlig: Mathias Lilleheim 

Kursinnhold:Teoretisk og praktisk gjennomgang av fagområ-
dene styrke, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet. Både
generell treningslære og overgangene mellom rehabilitering og
trening.

Gjennomføring: Størst fokus på det praktiske.Teori i plenum
og praksis i mindre grupper.

Rehabilitering:Våre fysioterapeuter vil ha ansvaret for deler
av kurset. De vil også være til stede som bindeledd mellom
kursdeltagere og foreleserne i treningslære.

Erfarne forelesere: Våre forelesere har mange års utdan-
nelse (bl.a. fra Norges idrettshøgskole) og lang erfaring både fra
toppidrett og gjennomføring av ulike typer kurs. Følgende fore-
lesere vil ha ansvaret for respektive fagområder:

• Pella Refsnes: styrke/spenst/hurtighet
• Mathias Lilleheim: styrke/spenst/

hurtighet
• Jon Aase: styrke/spenst/hurtighet
• Håvard Engell: koordinasjon/

bevegelighet/ teknikk
• Morten Bråten: koordinasjon/

akrobatikk
• Sigmund Aasen: utholdenhet
• Hilde Fredriksen: rehabilitering - trening
• Bjørn Fossan: rehabilitering - trening
NB! Vi tar forbehold om avlysning ved liten deltagelse.

Litteratur: Litteratur vil bli tilsendt kursdeltagerne i god tid
før kurset starter (inkludert i kursavgiften).

Kursavgift: Kr 4900.- pr. person inkl. lunsj hver dag.

Påmeldingsfrist: 20. november 2003
Overnatting/bespisning: kan bestilles på Toppidrettsenteret

Påmelding til:
Annbjørg Engeseth,Toppidrettsenteret, Postboks 4004, Ullevål
Stadion, 0806 OSLO.Tlf.: 22025762 - Fax: 22025750.
E-post: annbjorg.engeseth@olympiatoppen.no

Målgruppe: Leger og fysioterapeuter
som ønsker en grundig innføring og
praktisk trening i klinisk undersøkelse av
skulder ved akutte- og belastningsrela-
terte lidelser.

Innhold: Diagnostikk/utredning og be-
handling av de vanligste akutte og
belastningsrelaterte skulderplager med
vektlegging på de allmennmedisinske
problemråder. Pasientkasuistikker-/de-
monstrasjoner. Det vil bli lagt stor vekt
på trening i klinisk undersøkelse av skul-
der. Innføring i ultralyddiagnostikk ved
skulderlidelser. Deltakerne vil få utlevert
nyprodusert video som viser undersø-
kelsesteknikkene.

Godkjenninger: For legene er kurset
søkt godkjent med 15 timer tellende til
følgende spesialiteter:Allmennmedisin,
fysikalsk medisin og rehabilitering, orto-
pedisk kirurgi, arbeidsmedisin, bedrifts-

lege og reumatologi. For fysioterapeu-
tene er kurset søkt godkjent med 15 ti-
mer tellende til tittelen Spesialist i
idrettsfysioterapi-FFI.

Kursledelselse:Spesialist i fysikalsk
medisin og rehabilitering Terje M. Halv-
orsen, spesiallege Odd-Arne Daljord,
spesialist i allmennmedisin Per Sunde og
manuellterapeut/fysioterapeut Knut Jæ-
ger Hansen.

Kurssted: Nimi Ullevål
Tidspunkt:14. – 15. november 2003
Antall deltakere:30
Kurstimer:15 timer
Kursavgift:3.500,- som inkluderer 
bevertning og kursmateriell
Påmelding: Skriftlig – sendes til 
NIMI v/kurssekretær, Postboks 3843 Ul-
levål Stadion, 0805 Oslo,
via telefaks 2326 5667 
eller via www.nimi.no
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KURS

KURS I PRAKTISK UNDERSØKELSE AV SKULDER VED 
AKUTTE OG BELASTNINGSRELATERTE SKULDERLIDELSER 
Oslo 14. – 15.november 2003

Toppidrettsenteret arrangerer:

KURS I TRENINGSLÆRE FOR FYSIOTERAPEUTER

SAKS og Dansk Selskab for Fod- og 
Ankelkirurgi arrangerer i samarbejde med
Medicinsk Anatomisk Institut, Panum

KIRURGISK ANATOMI FOR 
ORTOPÆDKIRURGER 
- DISSEKTIONSKURSUS I 
KNÆ-UNDERBEN-ANKEL-FOD
torsdag 18. og fredag 19. december 2003
på Panum Instituttet, København

Under demonstration og vejledning visualise-
res anatomien i knæet og nedefter, og betyd-
ningen for kirurgiske procedurer gennemgås.
En række operationer i knæ, underben, ankel
og fod gennemgås og trænes.Hver kursist har
selvstændigt præparat.

Kurset henvender sig til såvel læger under
ortopædkirurgisk uddannelse samt erfarne
ortopædkirurger, idet dissektion og operati-
onstræning vil blive justeret individuelt.
Kursusledere: Finn Bojsen-Møller,
Frank Linde & Michael Krogsgaard
Udførligt program findes på www.saks.nu
Maximum 20 kursister. Pris 2.000,- for med-
lemmer af et eller begge selskaber, 2.400,- for
ikke medlemmer.
Tilmelding til Michael Krogsgaard, Orto-
pædkirurgisk afd.M,H:S Bispebjerg Hospital, Bi-
spebjerg Bakke 23, 2400 København NV, e-
mail: mk04@bbh.hosp.dk
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Innmelding
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................

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

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

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

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

Melding om innmelding eller ny adresse sendes til:

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

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

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

ANNONSEPRISER  2003
Side Sort/hvitt 4-farger
1/1 5.500,- 7.000,-
2/3 4.200,- 5.500,-
1/2 3.000,- 4.000,-
1/3 2.200,- 3.000,-
1/4 1.800,- 2.500,-
1/8 1.500,- 2.000,-

STILLINGSANN.: UTGIVELSESPLAN 2003
1/4-1/2 side: 1.000,- Utgave Matr.frist Utgivelse
1/8-1/4 side: 500,- Nr. 4 01.11.03 15.12.03
Prisene er eks. MVA

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

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmed-
isin, er nå inne i sitt 18. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.

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

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

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

NOVEMBER
6 – 9: Idrettsmedisinsk høstkongress,

Stavanger 2003

21 – 23: Assisi, Italia
7th International Conference in 
Orthopaedics, Biomechanics and 
Sports Rehabilitation
Info: www.letpeoplemove.com
E-post: letpeoplemove@tin.it

MARS 2004

10 – 14: San Fransisco, CA, USA
Annual Meeting of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
Info: www.aaos.org

25 – 27: Stockholm, Sverige
7th Scandinavian Congress on Medicine and 
Science in Sports i komb. med IMF:s 
52:a Vårmøte
Info: www.svenskidrottsmedicin.org
E-post: per.renstrom@kirurgi.ki.se 
Se annonse side 32.

APRIL
29 – 2.5: Drama, Hellas

13th Balkan Sports Medicine Congress,
7th International Congress of Sports   
Medicine Association of Greece, 4th 
Greek - Cypros Sports Medicine Congress
Info: www.sportsmedicinegreece.com
E-post: natsis@med.auth.gr

MAI
5 – 8: Athen, Hellas

11th ESSKA Congress
Info: www.esska.org
E-post: congress@amphitrion.gr

20 – 25: Buenos Aires,Argentina
Arthroscopy, knee surgery & sports 
medicine congress,AAA Annual Meeting 
Info: www.artroscopia.com.ar
E-post: artroscopia_arg@ciudad.com.ar

JUNI
2 – 4: Indianapolis, IN, USA

51th Annual Meeting of the American 
College of Sports Medicine (ACSM)
Info: www.acsm.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.

Senter for idrettsskadeforskning er et langsiktig forskningsprogram som 
er etablert ved Norges idrettshøgskole med finansiering fra Kulturdepartementet,
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS og Pfizer AS.
Programmet omfatter forskningsprosjekter innen området forebygging av idretts-
skader, inkludert nødvendig basiskunnskap innen patofysiologi, risikofaktorer og
skademekanismer. Målsettingen er å bygge opp et tverrfaglig forskningsmiljø med
både idrettsfaglig og medisinsk toppkompetanse som knutepunkt i utviklingen av
et nasjonalt nettverk for forskning på forebygging av idrettsskader. Programmet le-
des av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. 
For nærmere informasjon, se www.klokeavskade.no.

STIPENDIATSTILLING 

Ved Norges idrettshøgskole, Senter for idrettsskadeforskning, er det 
ledig en stipendiatstilling med tilsetting i løpet av første kvartal 2004.
Det vitenskapelige arbeidet skal gjøres på basis av et prosjekt 
om forebygging av skader i barne- og ungdomsidrett.

Krav til kompetanse
Senter for idrettsskadeforskning er et tverrfaglig forskningsmiljø, 
og stillingen vil være aktuell for leger, fysioterapeuter og idrettskan-
didater. Søkeren må være kvalifisert til doktorgrads-studiet – for 
leger ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, for fysioterapeuter
og idrettskandidater ved Norges idrettshøgskole (eksamen av høyere
grad med laudabelt resultat). Alle søkere må kunne dokumentere
idrettsfaglig kompetanse.

Kriterier
Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:
• Omfang, kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
• Karakterer fra tidligere studier og disse studiers relevans
• Hvordan søkerens forskning og faglige orientering korresponderer 

med Senter for idrettsskadeforsknings behov og fagets profil.
Kvalifiserte søkere må påregne og bli intervjuet

Arbeidsbetingelser
Stipendiaten vil ha sitt kontor på Norges idrettshøgskole. 
Tilsetting skjer normalt for en periode på tre år. 
Stillingen avlønnes etter stipendiat stillingskode 1017. 
For særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 vurderes.

Søknaden
Søknaden (inkl. CV, attester og vitnemål) sammen med 
vitenskapelige arbeider som ønskes tatt i betrakting ved 
kvalifikasjonsvurderingen, må sendes i 4 eksemplar.

Annet
På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben 
skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det
gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og
personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
• Professor Roald Bahr, tlf. 23 26 23 02, e-post: roald.bahr@nih.no
• Personal konsulent Hildegunn Gangsøy, tlf. 23 26 20 59, 

e-post: hildegunn.gangsoy@nih.no

Søknad med attester, CV og skriftlige arbeider sendes i fire eksemplarer til:
Norges idrettshøgskole, Personalkontoret, Postboks 4014 Ullevål
Stadion, 0806 Oslo, innen 20. november 2003.



Velkommen til

Idrettsmedisinsk

høstkongress 2004

i Harstad

Ytterligere informasjon legges ut etter 1. desember 2003 på:

www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no
HARSTAD 4.-7. NOVEMBER 2004

For informasjon og pamelding:

www.ostrc.no/congress2005
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