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rets høstkongress gikk som de fleste har
fått med seg av stabelen i Stavanger for
noen uker siden.Vi hadde et strålende
vær, men det var ikke så mye de ivrigste deltagerne fikk med seg av det.
NORSK IDRETTSInnholdet i høstkongressen var av svært høy
MEDISINSK FORENING
klasse og særlig hadde arrangørene fått dyktige
og spennende gjesteforelesere. Innledningen
ved Per Fugelli var tankevekkende og ikke så kriAnder Walløe
tisk mot idretten som jeg hadde ventet. Tvert
leder NIMF
imot synes jeg han hadde mange fine tanker,men
han som mange andre er skremt av kommersialiseringen i samfunnet. Biskopen i Stavanger var
innom noen av de samme tankene i sin velkomsttale. I år som tidligere var det lagt opp til parallelle forelesninger. Mitt inntrykk var at forelesningene ble godt mottatt i begge saler.
De frie foredragene blir bedre år for år og en viktig grunn for dette er nok etableringen av Senter
for idrettsskadeforskning. Her får unge forskere en god skolering allerede i starten. Jeg tror norsk
idrettsmedisin vil se resultatet av dette i mange år. Jeg tror andre sentre også inspireres av dette
arbeidet og at vi derfor vil se en nivåheving i Norge.
Men en ting er god forskning og godt planlagte studier, en annen ting er å formidle resultatene til
befolkningen på en slik måte at det får konsekvenser for f. eks. livsstil. Det synes å være svært vanskelig å få folk til å endre livsstil selv om vi i dag har svært god dokumentasjon på hva som må til.
Spisevaner og fysisk aktivitet må endres ganske radikalt. Problemet med inaktivitet og overvekt er
ikke enkelt å løse. Jeg har ingen standardsvar på dette problemet, men også her er det rom for god
forskning. I så måte var det interessant at årets høstkongress ble åpnet av en filosof og avsluttet
med en etiker. Skader og skadebehandling er viktig, men andre aspekter i livet må også være med.
Årsmøtene i våre foreninger gikk som vanlig av stabelen uten større dramatikk. Selv slutter jeg som
leder i NIMF etter fire år og har hatt gleden av å sitte i styret i 12 år. Jeg takker for meg og ønsker
de nye lederne lykke til videre.

T

akk for sist alle dere som var til stede ved
årets Idrettsmedisinske Høstkongress i
Stavanger. Allerede nå vil jeg spesielt få
ønske alle dere andre hjertelig velkommen til
NFFs
Harstad i 2004.
FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI
Nok en gang ble kongressen en fantastisk opplevelse. Faglig var den nok en av de beste høstkongresser som er blitt arrangert.Særlig har kvaliteten på de frie foredragene utviklet seg mye
Bjørn Fossan
de senere årene,både i innhold og presentasjon.
leder FFI
Nå reflekterer de virkelig den store aktiviteten
og det meget gode arbeidet som foregår i norsk idrettsmedisin. Og høstkongressen er blitt det
selvfølgelige stedet å presentere dette arbeidet. I tillegg er høstkongressen også det beste stedet
for kollegial og tverrfaglig formell eller uformell kontakt. Det idrettsmedisinske miljøet har i alle år
vært kjent for sitt meget gode sosiale miljø. Et miljø hvor jeg knapt kan tro det er noen som ikke
straks føler seg hjemme. Men like mye er miljøet preget av respekt for hverandres fagområder og
av en hjelpsomhet som jeg ikke i like stor grad kjenner fra noe annet fagmiljø. Dette unike miljøet
har nok også en god del av æren for at hele fire FFI-medlemmer disputerte i år. La oss sørge for å
beholde dette miljøet.
Tre meget aktive og erfarne styremedlemmer i FFI takket av på årsmøtet. De skal ha en stor takk
for strålende innsats gjennom mange år! Vi vet de ikke blir lette å erstatte. Oppgavene for det nye
styret er både mange og viktige, så her blir det ikke tid til avslapning. Årsmøtet vedtok da også styrets forslag til strategiplan for den neste fireårsperioden. Der er det flere saker som fremhever seg.
Men den aller viktigste blir nok utredningen av en mulig videreutdanning i idrettsfysioterapi på masternivå. Viser dette seg mulig,vil en slik master etter hvert bli grunnlaget for spesialisttittelen i idrettsfysioterapi.
Sammen med dette nummeret av NIM har alle FFI-medlemmer fått et spørreskjema. Dette skjemaet vil kunne fortelle oss i styret mye om behovet for en slik videreutdanning. Derfor vil jeg be
dere alle innstendig om å fylle ut skjemaet og returnere det til oss snarest.
Den neste idrettsfysioterapeutiske storsamlingen på hjemmebane blir FFIs vinterseminar på Kvitfjell i februar.Vi har igjen lagt oss i selen for å sy sammen et program som forhåpentligvis de fleste
vil finne interessant. Denne gangen er smerte hovedtema på seminaret.Til tross for at smerte som
tema ofte kan virke noe teoretisk og abstrakt for mange, vil jeg understreke at dette seminaret er
meget klinisk og praktisk i sin tilnærming. Her vet jeg det vil være mye å hente. Så derfor: studer
programmet og vær raske med å melde dere på!
Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Kvitfjell i februar og ikke minst vil jeg få lov til å ønske dere
alle En Velsignet Jul og Et Riktig Godt Samarbeidsår 2004.
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Dysfunksjon i bekkebunnsmusklene og stress inkontinens
- hos mosjonister og elite idrettsutøvere
AV KARI BØ
NORGES IDRETTSHØGSKOLE
Originalartikkelen er omskrevet fra en artikkel akseptert for publisering i “Sports Medicine”.

Hensikten med denne artikkelen er å gi en systematisk oversikt av litteraturen som omhandler
dysfunksjon i bekkebunnen med spesiell fokus på stress inkontinens og deltakelse i idrett og fysisk
aktivitet. Artikkelen tar for seg insidens, prevalens, behandling og forebygging av stress inkontinens.
Bekkenbunnen
Bekkenbunnen omfatter tverrstripet muskulatur, fascier og ligamenter i bunnen av
bekkenet. Bekkenbunnsmusklene består
av to hovedgrupper av muskler; diafragma
pelvis og diafragma urogenitale. De er lokalisert på innsiden av bekkenet og danner gulvet i abdominalhulen (figur 1). Bekkenbunnsmusklene ligger i tre lag og danner en muskulær plate som utspenner seg
fra symfysen langs ileum til coccyx (figur
2). Musklene er innervert fra S2-S4, og
har blitt målt til en tykkelse på ca en cm
med ultralyd (44).

Figur 1. Bekkenbunnsmusklene er lokalisert i bunnen av bekkenet og danner en strukturell støtte for
indre organer og åpningene i bekkenet. Fra: Hahn I
& Myrhage R: Bekkenbotten. Bygnad, funktion och
traning. © AnaKomp AB, 1999; s 39.
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Funksjon
Hvis enkeltmuskler i bekkenbunnen kunne
kontraheres enkeltvis ville de alle ha totalt
ulik funksjon ut fra ulik fiberretning. Den
eneste kjente voluntære funksjon som er
observert og målt på musklene i bekkenbunnen, er en massekontraksjon beskrevet
som et innoverløft og sammentrekning
rundt urinrør, vagina og rectum (18,36).
Bekkenbunnsmusklene er de eneste musklene i kroppen som gir en strukturell støtte
for bekkenorganene og urinrør,skjede og endetarm. Ultralyd og MRI studier har vist at
bekkenbunnen er "strammere" og er lokalisert høyere hos kvinner som ikke har født
enn hos de som har født (41,51), og hos
kontinente sammenlignet med inkontinente
kvinner (25).
Ved voluntær kontraksjon ser man en
sammentrekning og løft med lukning av
urinrøret, motstand mot nedoverbevegelse og stabilisering av urinrøret (41,52).
En korrekt voluntær kontraksjon øker
urinrørstrykket (6,12). Tredve prosent av
kvinner er imidlertid ikke i stand til å
kontrahere sin bekkenbunnsmuskulatur
voluntært, selv etter grundig individuell instruksjon (4,8,30,37). De vanligste feilene
er å kontrahere hofte adduktorer, buk- eller gluteal muskulatur i stedet for bekkenbunnsmusklene. I tillegg er det vist at trykking er en vanlig feil. Bump et al (6) viste
at 25% av kvinnene trykket i stedet for å
gjøre et korrekt løft. De fant også at kun
49% var i stand til å kontrahere bekkenbunnsmusklene på en slik måte at de økte
urinrørstrykket. Kontraksjoner av andre
muskelgrupper som gluteal, hofte adduktorer og magemuskler har vist å gi co-

kontraksjon av bekkenbunnsmusklene hos
friske kvinner (10,53,57). Det er imidlertid ingen av disse andre muskelgruppene
som kan gi strukturell støtte for bekkenorganene, hindre nedover bevegelse av
urinrør og blære ved økning i abdominaltrykk, eller øke lukketrykket ved hjelp av
egne isolerte kontraksjoner.
Dysfunksjon
Dysfunksjon av bekkenbunnens muskler,
fascier og ligamenter kan føre til urin og
avførings inkontinens, prolaps av bekkenorganer som skjedevegger, livmor, endetarm, urinrør og blære, samt underlivs
smerte og seksuelle problemer. Årsaker til
dysfunksjon i bekkenbunnen hos ellers friske
kvinner kan være medfødte anatomiske for-

Figur 2. Bekkenbunnsmusklene. Fra Bø K: Pelvic floor
muscle exercise for the treatment of female stress urinary incontinence. Methodological studies and clinical
results. Doctoral thesis.The Norwegian University of
Sport and Physical Education, Oslo, Norway 1990.
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skjeller i lokalisasjon av bekkenbunnen samt
styrke i muskulatur og bindevev, gradvis
svekkelse med økt alder, endringer i bindevevet etter overgangsalder, overvekt,
gynekologisk kirurgi, svangerskap, skader etter vaginal fødsel med tøyning eller ruptur
av muskler, ligamenter og fascier (instrumentelle fødsler med vakuum og tang øker
risikoen for skader), tungt arbeid eller fysisk
aktivitet og konstipasjon med hyppig trykking ved avføring (7,32,64).
Urin inkontinens
Det mest utbredte symptomet på dysfunksjon i bekkenbunnen er urin inkontinens. Urin inkontinens defineres av International Continence Society (ICS) som:
"enhver ufrivillig lekkasje av urin" (1). Stress
inkontinens er definert som "ufrivillig urinlekkasje under anstrengelse eller ved nysing
eller hosting" (1). Urge inkontinens er "ufrivillig urinlekkasje i samband med vannlatingstrang". Blandings inkontinens er "ufrivillig urin lekkasje i samband med vannlatingstrang, men også ved anstrengelse,
nysing eller hosting" (1).Urinlekkasje er mer
vanlig hos kvinner enn hos menn, og kan
ramme kvinner i alle aldre.Prevalens tall for
kvinner mellom 15-64 år varierer mellom
10-55% (24,32). Den vanligste formen hos
kvinner er stress inkontinens.
Prevalens av urinlekkasje
Tabell 1 viser publiserte studier på prevalens av urinlekkasje hos kvinnelige elite
idrettsutøvere. Tabellen viser høy forekomst av både stress og urge inkontinens
hos unge elite idrettsutøvere, både blant
de som ikke har og de som har født barn.
Bare en av studiene har sammenlignet
forekomst hos elite idrettsutøvere med en
aldersmatchet kontrollgruppe. Bø og
Sundgot Borgen (14) fant samme prevalens av både stress og urge inkontinens i
begge grupper. Det var imidlertid signifikant flere elite idrettsutøvere som hadde
lekkasje under fysisk aktivitet.
Ingen av studiene har omfattet urodynamiske testmetoder, og man kan derfor
ikke med sikkerhet vite hvilken form for
urinlekkasje det dreier seg om (stress,urge
eller blandingsinkontinens). Sandvik et al
(56) validerte spørsmål gitt i en spørreundersøkelse med diagnostikk basert på
urodynamiske målinger.Prevalens av stress
inkontinens økte fra 51% til 77%,blandings
inkontinens ble redusert fra 39% til 11%,
og antallet med urge inkontinens steg fra
10% til 12% etter urodynamisk undersø4

kelse. I en studie av idrettstudenter som
ikke hadde født barn, fant vi at seks av syv
som gjennomførte ambulatorisk urodynamisk undersøkelser hadde urodynamisk
stress inkontinens (11).
Tabell 1 viser at spørsmålet om urinlekkasje har blitt stilt generelt uten for eksempel tidsavgrensing (lekkasje under forrige uke eller siste måned). Eliasson et al
(20) er den eneste forskergruppen som
også har gjort kliniske undersøkelser i tillegg til survey. De målte urinlekkasjen på
alle elite trampolineutøvere som rapporterte at urinlekkasje utgjorde et problem
for dem under trampolinetrening. Lekkasjen ble verifisert hos alle utøverne. Det
ble målt en gjennomsnittlig lekkasje på 28
gram (range 9-56) under en 15 minutters
test på trampoline. Bekkenbunnsmusklenes styrke ble målt ved palpasjon på en
subgruppe av ti utøvere. Alle ble vurdert
til å ha sterke voluntære kontraksjoner.
Den tidligere ICS definisjonene på urinlekkasje medførte at tilstanden skulle betraktes som et sosialt eller hygienisk problem. Prevalensen reduseres når denne
definisjonen benyttes (32). Det er imidlertid fortsatt en høy prevalens av de
kvinnelige eliteidrettsutøverne som rapporterer at de føler seg brydd over tilstanden, at lekkasjen påvirker deres
idrettsprestasjon, eller betraktes som et
sosialt eller hygienisk problem. Det er
ingen opplysninger om hvorvidt idrettsutøverne har søkt eller fått hjelp for tilstanden.
Det er kun begrenset kunnskap om andre faktorers sammenheng med urinlekkasje. Nygaard et al (47) fant ingen
sammenheng mellom inkontinens og
amennorre, vekt, hormonbehandling eller
varighet av idrettsdeltakelse. I en studie av
tidligere olympiske deltakere fant de blant
faktorer som alder,BMI,paritet,type idrett,
og rapportert urin inkontinens for 20 år
siden at det kun var BMI som var assosiert med regelmessig stress og urge symptomer (48). Bø og Sundgot Borgen (14)
fant at signifikant flere elite idrettsutøvere
med spiseforstyrrelser hadde symptomer
på både stress og urge inkontinens, og Eliasson et al (20) viste at inkontinente trampolineutøvere var signifikant eldre (16 versus 13 år), hadde trent lengre og oftere og
var mindre i stand til å avbryte strålen
under vannlating ved voluntær kontraksjon av bekkenbunnsmusklene enn gruppen som var kontinent.

Bekkenbunnen og hard fysisk
aktivitet
Det er to hypoteser om bekkenbunnen hos
kvinnelige idrettsutøvere, og de går i hver sin
retning:
Hypotese 1:
Elite utøvere har sterk bekkenbunn
Bakgrunnen for en slik påstand er en teori
om at all fysisk aktivitet og buktrykksøkning
gir tilsvarende synergistisk kontraksjon av
bekkenbunnsmusklene og derved trener
disse. Ut fra en slik tankegang vil generell fysisk aktivitet forebygge og behandle stress inkontinens. Det faktum at kvinner lekker nettopp under fysisk aktivitet og at lekkasjen blir
verre ved high impact (løp og hopp aktiviteter) tilsier at dette ikke stemmer.Det er ingen
idretter hvor bekkenbunnsmusklene trenes
eller aktiveres bevisst.Det ser således ut til at
for mange (opp til halvparten) er det ingen
effektiv co-kontraksjon av bekkenbunnsmusklene under økning i abdominaltrykk. Hos
unge kvinner som ikke har født kan dette
komme av genetisk svakt bindevev, medfødt
mer distal og lavere lokalisasjon av bekkebunnsmusklene, lavere antall mukelfibre eller
lav % av raske muskelfibre,eller mindre trente
muskler.
Det er svært lite kunnskap om funksjon og
styrke i bekkenbunnsmusklene hos elite
idrettsutøvere. Bø et al (11) målte styrke i
bekkebunnsmusklene hos idrettstudenter
med og uten inkontinens og fant ingen forskjell i styrke (16,2 cm H2O (SD 8,7) i gruppen med stress inkontinens og 14,3 cm H2O
(SD 8,2) blant de kontinente). Det er verdt å
merke seg at det var få i hver gruppe,og man
kan derfor ikke trekke for sterke konklusjoner ut fra denne studien. Statistisk signifikante
forskjeller i muskelstyrke mellom kontinente
og inkontinente kvinner er funnet i andre populasjoner av voksne kvinner (26,44,49). Bø
(upubliserte data) undersøkte styrken i bekkenbunnsmusklene hos fire kvinnelige elite
styrkeløftere og sammenlignet dem med 20
fysioterapistudenter. Gjennomsnittelig muskelstyrke hos styrkeløfterne var 22,6 cm H2O
(SD 9,1) sammenlignet med 19,3 cm H2O
(SD 6,8) hos fysioterapistudentene (NS).Bare
en av styrkeløfterne hadde trent bekkenbunnsmusklene systematisk. Hun rapporterte at hun hadde trent bekkenbunnsmusklene fordi hun mente det økte stabiliteten
under løft via bedring på buktrykket. Hun
hadde meget god styrke i sin bekkenbunnsmuskulatur med 36,2 cm H2O, og var totalt
kontinent også når hun konkurrerte på høyeste internasjonale nivå.
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Tabell I. Prevalens av urin inkontinens hos kvinnelige elite idrettsutøvere.
Design

Populasjon/ utvalg

Spørsmål

Resultater

Nygaard et al 1994

Tverrsnittsundersøkelse
Postal survey

Alle kvinner som deltok i
konkurranseaktivitet ved et
statelig universitet i USA (n=156).
Gj. snitts alder:19, 9 år ± 3,3 (SD).
Nullipara.

92%

Har du noen gang opplevd
å ha uforutsett urinlekkasje
under deltakelse i din idrett/
hosting, nysing/ tunge
løft/gang til toalettet/når
du sover/ når du hører
rennende vann?

28% med minst en episode av urinlekkasje
under idrettskonkurranse.
Turn: 67%
Tennis: 50%
Basketball: 44%
Landhockey: 32%
Friidrett: 26%
Volleyball: 9%
Svømming: 6%
Softball: 6%
Golf: 0%
42% hadde urinlekkasje under daglige
aktiviteter. 38% følte seg brydd pga lekkasje.

Nygaard 1997

Retrospektiv tverrsnittsundersøkelse.
Postal survey.

Tidligere amerikanske OL deltakere
(1960 - 1976) i turn og friidrett
sammenlignet med svømmere
(n=207). Gj. snitts alder 44,3 år
(range 30-63). Gj. snitts tid fra de
begynte å trene: 30 år

51,2%

Opplever du nå/opplevde
du da du var OL deltaker:
urin lekkasje relatert til
følelse av trang/ fysisk
aktivitet/hosting eller nysing?

Da de var Olympiske utøvere:
Svømming: 4,5%
Turn/ Friidrett: 35,0% (p<0,005)
Nå:
Svømming: 50%
Turn/ Friidrett: 41% (ns)

Bø & Sundgot Borgen Tverrsnittsundersøkelse,
2001
case kontroll.
Postal survey.

Alle kvinnelige elite idrettsutøvere
på landslag eller rekrutteringslag i
Norge (n=660) og aldersmatchede
kontroller (n=765). Alder 15-39 år.
Paritet: 5% blant idrettsutøverne,
33% blant kontrollene

Idrettsutøvere:
87%

Har du urin lekkasje nå
ved hosting, nysing, latter/
fysisk aktivitet (løp og hopp,
brå bevegelser og løfting)
Kontroller: eller ved vannlatingstrang
75%
(problemer med å nå fram
til toalettet i tide uten å
lekke)?

Stress inkontinens:
Idrettsutøvere: 41%
Kontroll: 39%
Variasjon mellom idretter: 37,5- 52,2%
Urge inkontinens:
Idrettsutøvere: 16%
Kontroll: 19%
Variasjon mellom idretter: 10-27,5%
Opplevd som sosialt/ hygienisk problem:
Idrettsutøvere: 15%
Kontroller: 16,4%
Moderat/ alvorlig problem:
Idrettsutøvere og kontroller: 5%

Thyssen et al 2002

Tverrsnittsundersøkelse.
Postal survey.

8 danske idrettsklubber (inkludert
ballet) som konkurrerte på nasjonalt
nivå (n=397). Gj.snitts alder 22,8 år
(range 14-51). 8,6 % hadde født.

73,7%

Opplever du urinlekkasje
når du deltar i din idrett/
daglige aktiviteter?

51,9% hadde urinlekkasje under idrett eller
daglige aktiviteter. 43% hadde lekkasje under
idrettsaktivitet:
Gymnastikk: 56%
Ballett: 43%
Aerobics: 40%
Badminton: 31%
Volleyball: 30%
Friidrett: 25%
Håndball: 21%
Basketball: 17%

Eliasson et al 2002

Tverrsnittsundersøkelse. Alle 35 kvinnelige landslagsutøvere
Postal survey.
i trampoline i Sverige i 1993-96.
Klinisk undersøkelse:
Gj. snitts alder 15 år (range 12-22).
Bleieveiningstest under
Nulliparous
trampoline trening (n=18),
måling av muskelstyrke i
bekkenbunnsmusklene
(n=10)

100%
på survey
51,4% på
bleieveinings test
28,6% på
styrketest

Har du urinlekkasje
under trampoline trening/
konkurranse / daglige
aktiviteter?

80% hadde lekkasje under trampoline
trening/ konkurranse. Ingen hadde lekkasje
ved hosting, nysing eller latter. 51,4 %
rapporterte at de følte seg brydd av
lekkasjen. Gj. snitt lekkasje på
bleieveiningstest: 28 gram (range 9-56)

Hypotese 2:
Generell fysisk aktivitet svekker bekkenbunnsmusklene
Tunge løft og hardt arbeid er listet som risikofaktorer for utvikling av underlivsprolaps og stress inkontinens (7,32). Nicholds
og Milley (46) foreslo at de kardinale og
uterosacrale ligamenter, bekkenbunnsIDRETTSMEDISIN 4•2003

Svar prosent

musklene, og bindevevet i perineum kan
få kroniske skade av gjentatt økning i buktrykket ved hardt manuelt arbeid eller kronisk hoste. Foreløpig er det lite forskning
på dette feltet. I en dansk studie fant man
at hjelpepleiere hadde 1,6 ganger så stor
risiko for å bli operert for underlivsprolaps og inkontinens enn andre kvinner

(35). Studien har imidlertid ikke kontrollert for paritet, og det er således vanskelig å konkludere om det er tunge løft som
er årsaken.
I en undersøkelse blant United States
Air Force Female Crew som ble utsatt for
opp til ni G, fant man en prevalens av urininkontinens på 26% (22). Kvinnene hadde
5
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imidlertid mer inkontinens på fritiden enn
under flyving, og det ble konkludert med
at militær prestasjonsflyving ikke påvirket
inkontinens. Davis og Goodman (17) fant
at ni av 420 nullipara kvinnelige soldater
som begynte i fallskjermjegerkorpset utviklet alvorlig inkontinens. Flesteparten av
kvinnene var altså ikke affisert av denne
high impact aktiviteten.
Hay (27) rapporterte at maks reaksjonskraft ved ulike idrettsaktiviteter var:
3-4 ganger i ladning etter dobbel baklengs
salto, 16 ganger i landing i lengdehopp, og
ni ganger kroppsvekt i stemfoten i spydkast. Bekkenbunnsmusklene ser derfor ut
til å måtte være mye sterkere hos idrettsutøvere enn andre for å motvirke disse
høye belastningene. Foreløpig er det konkludert med at vi ikke har kunnskap om
at hard trening kan være årsak til stress inkontinens eller underlivsprolaps (64). Selv
om prevalensen av stress inkontinens er
høy, er det slik at de fleste kvinnelige eliteutøvere ikke lekker ved hard fysisk aktivitet eller svært stor økning i abdominaltrykk. Fra et teoretisk synspunkt må man
imidlertid kunne postulere at det er sannsynelig at tunge løft og hard fysisk aktivitet
kan føre til disse tilstandene hos kvinner
som allerede er predisponert med f.eks.
svakt bindevev (benign hypermobility joint
syndrom) og svak muskulatur.Hos disse vil
fysisk aktivitet kunne synliggjøre og muligens forverre tilstanden.
Behandling av stress inkontinens
Stress inkontinens kan behandles med
blæretrening, styrketrening av bekkenbunnsmusklene med eller uten biofeedback, elektrostimulering, medikamentell
behandling eller kirurgi (24).
Blæretrening
Blæretrening (bladder discipline,bladder drill,
bladder training,bladder re-education) er en
kognitiv og adferdsmessig tilnærming hvor
personene lærer seg å reetablere kontroll
over blæren ved gå på toalettet til spesielle
tider og å forlenge tidsintervallet mellom toalettbesøk. Blæretrening ble først beskrevet
av Jeffcoate og Francis i 1966, og har først
og fremst blitt anbefalt for økt trang, hyppig
vannlating og urge inkontinens (64). En studie har også vist effekt på stress inkontinens
(21). Effekten på stress inkontinens er kontroversiell og det er ikke lett å forstå virkningen.En mulig effekt kan være at man øker
tonus i bekkenbunnsmusklene ubevisst når
man forsøker å holde seg. Metoden er ikke
6

utprøvd for kvinner som kun lekker under
fysisk aktivitet eller hos idrettsutøvere. De
fleste idrettsutøvere vil tømme blæren før
trening eller konkurranse. Det er derfor lite
trolig at de er aktive med høyt volum i blæren. Det er ikke rapportert bivirkninger etter blæretrening.
Elektrostimulering
Det er mange publiserte studier på elektrostimulering og stress inkontinens. Effekten av elektrostimulering på utvikling av
muskelstyrke generelt hos mennesket er
imidlertid kontroversiell (19,62). De randomiserte kontrollerte studiene på elektrostimulering som behandling av stress inkontinens er ikke konklusive (64). Rapporterte
bivirkninger etter elektrostimulering er
smerte, ubehag, vaginale irritasjoner og infeksjoner,urinvegsinfeksjon og diare (12,33).
I en norsk studie på 3100 kvinner som
hadde brukt elektrostimulering rapporterte 51% en eller flere bivirkninger (33).
De vanligste var sårhet og irritasjon (26%),
smerte (20%), and psykisk ubehag. Flesteparten av tilfellene ble betegnet som
milde.
Medikamentell behandling
Medikamenter kan ikke behandle anatomiske faktorer som strukturell støtte eller
funksjon i bekkenbunnsmusklene (2).
Kvinner med stress inkontinens kan imidlertid ha lavt hviletrykk i urinrøret,og dette
kan respondere på medikamentell behandling via økt tonus i glatt og tverrstripet muskulatur i urinrørsveggen og bekkenbunnsmusklene. Medikamenter som
blir bruk for stress inkontinens er Alphaadrenoceptor agonister (Ephedrine og Norephedrine (phenylpropanolamine, PPA),
Imipramine, Clebuterol, Duloxetine og østrogen (2). Det er imidlertid svært få randomiserte kontrollerte studier (RCT) på effekt
av medikamentell behandling og man er usikker på bivirkningene (2).
Østrogen
Urinrøret har fire østrogensensitive områder: epithelet, blodårene, bindevevet og
muskulaturen. Østrogenets rolle i innsidens, prevalens og behandling av stress inkontinens er kontroversiell. To meta-analyser har konkludert med at det ikke er reduksjon i urinlekkasje etter østrogenbruk.
Østrogen gitt som eneste behandling for
stress inkontinens ser derfor ikke ut til å
være effektivt. Det er høyere prevalens av
spiseforstyrrelser blant elite idrettsutø-

vere enn andre, og disse kan ha lavt østrogennivå (14). De fleste elite idrettsutøvere vil imidlertid bruke østrogener (p-piller) pga økt risiko for osteoporose.
Bekkenbunnstrening
På bakgrunn av systematiske oversikter og
meta-analyser av RCTer blir bekkenbunnstrening anbefalt som første behandlingsvalg for stress inkontinens (24,64).I en Cochrane oversikt "Pelvic floor muscle training for urinary incontinence" (28) blir det
konkludert med at bekkenbunnstrening er
effektiv behandling for voksne kvinner
med stress eller blandingsinkontinens, og
at bekkenbunnstrening er konsistent
bedre enn ingen behandling eller placebo.
Subjektiv helbredelse og forbedrings % varierer mellom 56-70%. Total helbredelse
definert som <2 grams lekkasje på bleieveiningstest varierer mellom 44-67%
(13,43). Bivirkninger har bare kommet
frem i en studie (39).En av 54 rapporterte
smerte mens hun trente, tre følte seg
ukomfortable under trening og to følte at
de ikke ønsket å være opptatt av problemet hele tiden.
Kirurgi
Den første operasjonen for inkontinens
ble utført av Sims i 1852, og siden den
gang er det utviklet mer enn 150 ulike operative metoder (50). Helbredelse og forbedring er rapportert til > 80 %.Black and
Downs (5) rapporterte imidlertid at av
843 publikasjoner på effekt av kirurgi var
det bare 11 RCTer. De konkluderte med
at den metodiske kvaliteten var svak. Konklusjonene er nylig støttet av Smith et al
(60) som hevdet at utvalgene i studiene
om effekt av kirurgi varierer sterkt og ofte
er dårlig beskrevet. Det mangler ofte
samme måling av urinlekkasje før og etter
kirurgi samt beskrivelse av komplikasjoner.
Effekten av kirurgi går ned med tid etter
operasjon. Likevel er det få langtidsstudier,
og effekten ser ut til å overestimeres.Total
helbredelse og forbedring er ofte rapportert sammen, og evaluering av hvordan
komplikasjonene påvirker kvinnene i etterkant mangler ofte. Hvis en prosedyre kurerer stress inkontinens, men skaper retensjon eller urge inkontinens i stedet bør ikke
kirurgien klassifiseres som vellykket (50).
Transvaginal tape (TVT) er den nyeste
kirurgiske prosedyren. Studier har vist at
3-15% av pasientene får symptomer på ny
detrusor instabilitet. Kortvarige vannlatingsproblemer er vist hos 4,3 %. Man vet
IDRETTSMEDISIN 4•2003
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i dag lite om hvordan slyngen som legges
inn tolereres over lenger tid (60).
Kirurgi kan påvirke effekt av senere styrketrening negativt, mens trening ikke affiserer eventuell senere kirurgi. I to nylige
editorials advarer Ostergaard (50) og Wall
(63) mot utstrakt bruk av nye kirurgiske
teknikker før RCTer av høy metodisk kvalitet har vist effekt og bivirkninger.
Forebygging
Det er ingen studier på effekt av primærforebygging av bekkenbunnstrening for
stress inkontinens.Teoretisk sett kan man
argumentere for at styrketrening vil ha potensiale for å forebygge både stress inkontinens og underlivsprolaps. Styrketrening vil gi hypertrofi, stramme opp og
"løfte" levatorplaten innvendig i bekkenet.
Dersom bekkenbunnen innehar en viss
tonus eller "stramhet" (3,25), er det sannsynlig at musklene vil være i stand til å motvirke buktrykksøkningen som skjer under
fysisk aktivitet.
De få studiene som er publisert innen
forebygging er gjort på gravide eller i perioden etter fødsel (29). I en gruppe kontinente førstgangsfødende med hypermobilitet av blærehalsen viste Reilly et al
(55) en prevalens på 19,2% hos de som
hadde trent under svangerskapet
sammenlignet med 32,7 % i kontrollgruppen. Mørkved et al (45) reduserte prevalensen av urininkontinens med 14 % under
svangerskap og med 11% tre måneder
post partum. Begge forskningsgrupper
fant at kontinente kvinner hadde signifikant sterkere bekkenbunnsmuskler enn
inkontinente. Både Chiarelli et al (15) og
Mørkved et al (42) har vist en signifikant
reduksjon i antall kvinner med urinlekkasje etter bekkenbunnstrening post partum.To studier har ikke vist effekt av bekkenbunnstrening under svangerskap eller
etter fødsel (31,59). Intervensjonene i
disse to studiene var imidlertid svake,med
kun en konsultasjon hos enten jordmor eller fysioterapeut. Det var ingen supervisjon av treningen.
Behandling av elite utøvere
Elite utøvere har samme tilstand som "vanlige" kvinner og burde derfor respondere
på samme måte på behandling. Det er
imidlertid ikke funnet publiserte intervensjonsstudier på noen av de mulige behandlingsformene for stress inkontinens
hos eliteidrettsutøvere.I tillegg vil det være
metodiske problemer med å måle effekIDRETTSMEDISIN 4•2003

ten under fysisk aktivitet før og etter behandling (34,38).
Bø et al (9,13) og Mørkved et al (43)
har brukt tester som involverer løp og
hoppaktiviteter før og etter bekkenbunnstrening og vist at det er mulig å redusere
urinlekkasje under fysisk aktivitet. Bø et al
(13) viste at spesifikk styrketrening av bekkenbunnsmusklene førte til at 17 av 23
kvinner rapporterte bedring under hopp
og løp, og hos 15 under løft. Signifikant
bedring ble også rapportert under dans,
friluftsliv og gruppetrening (65). Bleieveiningstest med standardisert volum i blæren under løp, hopp med bena ut og inn
og sit-ups viste signifikant reduksjon i urinlekkasje fra gjennomsnittlig 27 gram (95%
CI: 8,8-45,1, range 0-168) til 7,1 gram (95%
CI: 0,8-13,4, range 0-58,3), p<0,01 (9).
Mørkved et al (43) demonstrerte 67%
helbredelse i en test som inkluderte fysisk
aktivitet etter individuell behandling med
biofeedback. Sherman et al (58) randomiserte 39 kvinnelige soldater, gjennomsnittsalder 28,5 år (SD: 7,2), som hadde
urinlekkasje under fysisk aktivitet til bekkenbunnstrening med eller uten biofeedback.Alle hadde subjektiv bedring og viste
normale funn på urodynamisk måling etter behandling.Bare åtte ønsket videre behandling etter åtte ukers trening.
Elite utøvere er vant til å trene og er
svært motivert for hard trening. Å legge
til tre serier med 8-12 nær opp til maksimum kontraksjon av bekkenbunnsmusklene vil antakelig ikke medføre noe stort
problem for dem (54). Det er imidlertid
ingen grunn til å tro at de har bedre evner til å kontrahere disse musklene enn
andre. Det er derfor viktig å gi grundig instruksjon og undersøke og gi feedback på
om de gjør det riktig. Siden flesteparten
av idrettsutøverne ikke har født,vil det ikke
være skader på ligamenter, fascier, muskelfibre eller perifer nerver.Det er derfor forventet at effekten av bekkenbunnstrening
vil være like god eller bedre blant idrettsutøvere. På den annen side vil trykkøkningen som skal motvirkes av bekkenbunnsmusklene blant idrettsutøvere som
f.eks. turnere være mange ganger høyere
enn det som skal motvirkes ved f.eks. hosting. Deres bekkenbunnsmuskler må derfor være mye sterkere.
Det er to ulike teoretiske modeller for
hvordan styrketrening av bekkenbunnsmusklene har effekt på stress inkontinens.
Miller et al (40) forklarte effekten med at
kvinner lærer seg å kontrahere voluntært

før og under økning i abdominaltrykket.
En slik prekontraksjon har vist reduksjon i
lekkasje på 98 og 73% under henholdsvis
middels og sterk hoste (40). Likevel er det
slik at svært få studier ser ut til å ha vektlagt dette i treningsprogrammene. Fokus i
intervensjonene har vært på regelmessig
styrketrening over tid. Kegel (36) beskrev
metoden i 1948 som "oppstramming" av
bekkenbunnen. Rasjonale for styrketrening er å øke muskeltonus og tverrsnittet
på muskulaturen, øke styrken i det kollagene vevet og derved heve bekkenbunnen opp på et høyere nivå innvendig i bekkenet. Dersom bekkenbunnen er plassert
høyt vil det ta kortere tid før kontraksjonen stenger av urinrøret eller hindrer nedoverbevegelse.
Kontinente elite idrettsutøvere eller andre som er fysisk aktive tenker aldri på sin
bekkenbunn eller kontraherer musklene
voluntært. En effektiv co-kontraksjon av
bekkenbunnsmusklene skjer automatisk
og samtidig eller før stigningen i abdominaltrykk (16). Det vil dessuten være helt
umulig å trekke sammen bekkenbunnsmusklene aktivt for hvert steg eller bevegelse som gjøres f.eks. under dans eller
idrettsaktivitet som går over noe tid. Målet for treningen vil derfor være å bygge
opp muskulaturen slik at den danner en
god strukturell støtte, og fungerer automatisk.
Elite idrettsutøvere er oftest unge og
nullipara, og det anbefales derfor at bekkenbunnstrening er første behandlingstilbud og alltid forsøkes før kirurgi. Basert på
kunnskap om risiko ved kirurgi og området i kroppen det skal opereres på, kan
man argumentere med at kirurgi ikke bør
være et behandlingsalternativ for så unge
kvinner overhodet. Lekkasjen er først og
fremst relatert til hard high impact (løp og
hopp) aktivitet, og elite utøvere ser ikke
ut til å være mer plaget enn andre etter
at de har avsluttet sin idrettskarriere (48).
Kirurgi bedrer heller ikke funksjon og
styrke i bekkenbunnen.
Det er lite trolig at idrettsutøverne noen
gang har lært om bekkenbunnsmusklene og
hvordan de skal trenes, eller at mange har
trent dem systematisk. Potensialet for bedring i funksjon og styrke er derfor meget
stor. Bekkenbunnstrening er effektivt når
det gjøres intensivt og med tett oppfølging
blant vanlige kvinner (28). Det er en funksjonell og fysiologisk, ikke-invasiv metode
uten kjente bivirkninger, og den er kostnadseffektiv særlig dersom selve styrketre7
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ningen gjøres i grupper. Det er imidlertid
behov for RCTer av høy metodisk kvalitet
for å vurdere effekten i subgruppen av unge
kvinnelige idrettsutøvere.
Hjelpemidler
Det finnes hjelpemidler som enten omfatter oppsamling av urin (bleier, truseinnlegg), intra-vaginal støtte for å hindre nedover bevegelse av blærehalsen (spesiallagde tamponger som legges inn i skjeden)
eller blokade av lekkasjen ved avstenging
av urinrøret. Disse har vist seg å ha god effekt hos enkelte kvinner under særlig fysisk aktivitet (64). I en studie av Glavind
(23) var seks kvinner med stress inkontinens som gjennomførte 30 minutter med
aerobics helt tørre da de brukte en spesiallaget tampong. For dem som har liten
lekkasje kan det være nok å bruke truseinnlegg under trening og konkurranse.

Trenere og instruktørers rolle
Alle som trener kvinner kan ha en viktig
rolle i å hjelpe kvinner i alle aldre til å forebygge og eventuelt bedre dysfunksjon i
bekkenbunnsmusklene. Åpenhet og informasjon om at dette er en vanlig tilstand
og at man kan gjøre noe med det er viktig. Idrettsutøvere med problemer tilknyttet bekkenbunnsmusklene bør henvises til
spesialutdannede fysioterapeuter innen
dette området.Alle kvinner, inkludert elite
idrettsutøvere, bør motiveres til å fortsette med generell fysisk aktivitet selv om
de har urinlekkasje mens de trener opp
bekkenbunnsmusklene. "Low impact" aktiviteter som gang, stavgang, sykling, svømming og aerobics uten løp og hopp kan
anbefales. Styrketrening av bekkenbunnsmusklene bør være en naturlig del av all
styrketrening for kvinner.

Konklusjon
Vi har ikke kunnskap om insidens og prevalens av ulike former for underlivsprolaps
hos idrettskvinner.Stress inkontinens er en
barriere for svært mange kvinners deltakelse i trening og fysisk aktivitet, og prevalensen er høy blant elite idrettsutøvere; 080 % (fra golf vs. trampolineutøvere). Den
høyeste prevalensen finnes i idretter med
mye sats og landing slik som turn, rytmisk
sportsgymnastikk, friidrett og noen ballspill. Det er ingen randomiserte kontrollerte studier på effekt av noen form for
behandling av kvinnelige eliteidrettsutøvere. Bekkenbunnstrening er en effektiv
behandlings metode, har ingen kjente bivirkninger og er anbefalt som første behandlingstilbud for kvinner. Det er behov
for mer grunnforskning for å forstå bekkenbunnens funksjon under fysisk aktivitet
og effekten av stryketrening for unge
idrettsaktive kvinner.
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no

Forskningspris til Christine Helle
Christine Helle ble tildelt prisen for beste forskningsprosjekt på IOC kongressen
i oktober. Prisen ble delt ut under "The 7th IOC Olympic World Congress on Sport
Sciences", og heter "Prince de Merode Award" etter grunnleggeren av IOC's
Medical Commission.
Kongressen arrangeres av IOC's Medical Commission hvert
annet år på det stedet som OL arrangeres året etter. Prisen blir delt ut i fem kategorier, hvor Christine fikk prisen
for den kategorien som heter "Medical". Det var 108 bidrag
i hennes kategori, og hun var en av fem finalister. Ola Rønsen var medforfatter på posteren som hadde tittelen "Risk
assessment of dietary supplements - a tool to prevent unintentional consumption of banned substances among norwegian olympic athletes".

sterkere i sitt arbeid, og de har derfor startet en "Sports
Nutrition Group" som kommer med en konsensus rapport
i desember.
Vi gratulerer Christine med prisen og ønsker lykke til med
videre forskning!

Forurensing av kosttilskudd var et hett tema på kongressen,
og Norge er foreløpig en av de nasjonene som har gjort
mest med denne problemstillingen. Det er også interessant
at IOC's Medical Commission nå skal prioritere ernæring
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VITALPRISENE 2003
til Grethe Myklebust og Thor Einar Andersen

Grethe Myklebust og Thor Einar Andersen ble overrakt Vitals Idrettsmedisinske Pris under høstkongress i Stavanger.

Fysioterapeut Grethe Myklebust og lege Thor Einar Andersen ble tildelt hver sin Vitalpris 2003 under årets
Idrettsmedisinske Høstkongress i Stavanger. Forskningsrådenes (FFI/NIMF) begrunnelse for tildelingene er gjengitt
på neste side. Presentasjon av deres arbeider kommer i neste nummer av tidsskriftet.
Vi gratulerer begge to med prisen, og ønsker lykke til med videre forskning!

IDRETTSMEDISIN 4•2003
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FFIs Vitalpris 2003
Vitalprisen for beste forskningsprosjekt i idrettsfysioterapi er i år tildelt Grethe Myklebust fra Trondheim / Oslo.
Grethe Myklebust er tidligere landslagsspiller i håndball. Etter avsluttet aktiv karriere har hun holdt tett kontakt med idrettsmiljøene
som fysioterapeut både for håndballandslaget, fotballandslaget og nå sandvolleyballandslaget. Parallelt med dette har hun via sin forskning markert seg sterkt innenfor idrettsforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt og forsvarte sin doktorgrad ved
Norges idrettshøgskole i juni 2003.
Hovedtyngden av Grethe Myklebusts forskningsprosjekter har vært knyttet til tema fremre korsbåndskader i norsk kvinnehåndball.Arbeidet hun har levert inn for vurdering til Vitalprisen bygger på flere delstudier. Først gjennomførte hun to epidemiologiske
studier for å kartlegge skadeforekomst og risikofaktorer for fremre korsbåndskade i håndball. I tillegg har hun sett på langtidskonsekvenser av skaden 6-10 år etter skade. På bakgrunn av funn i disse studiene startet hun en forebyggende intervensjonsstudie hvor målet var å undersøke om det var mulig å forebygge fremre korsbåndskade blant kvinner ved hjelp av et spesielt treningsprogram.Treningsprogrammet bestod blant annet av ulike typer balanse- og koordinasjonsøvelser hvor målet var å oppnå bedret knekontroll. Resultatene viste at spillerne som gjennomførte treningsprogrammet som anbefalt var mindre utsatt for fremre korsbåndskade. Studien
er den første i sitt slag internasjonalt hvor man har greid å forebygge korsbåndskader. Utfordringen fremover blir å få denne type trening integrert som en naturlig del av all håndballtrening. Resultatene kan også tenkes å ha overføringsverdi til andre ballidretter.
Bedømmelseskomiteen har enstemmig funnet at arbeidet tilfredsstiller kravene til et godt gjennomført forskningsprosjekt innenfor
idrettsfysioterapi.

NIMFs Vitalpris 2003
Vinneren av Norsk Idrettsmedisinsk Forenings (NIMF) Vitalpris 2003 har markert seg sterkt innenfor fotball det siste året. Som
tidligere U-landslagsspiller og nåværende old boys spiller har han følt skadeproblemer på egen kropp. Hvorvidt det var dette som
gjorde at han i løpet av få år har gjort et meget stort arbeid innenfor forebygging av fotballskader er usikkert, men faktum er at
vinneren av Vitalprisen for leger 2003 i løpet av 2003 og 2004 har publisert eller vil publisere som første eller andreforfatter hele
11 arbeider i velrenommerte tidsskrifter verden over. Ingen tvil om at hans arbeider har satt Norge på kartet i forebygging av
fotballskader. Det innleverte arbeidet representerer deler av hans doktorarbeid som vil bli innlevert i slutten av 2003.
Bedømmelseskomiteen har enstemmig funnet at arbeidet tilfredsstiller kravene til et godt gjennomført forskningsprosjekt innenfor
idrettsmedisinen. Fotballskader er hyppige, til dels farlige og med store konsekvenser for den enkelte idrettsutøver. Vitalprisvinneren
viser at de kan forebygges ved systematisk arbeid. Vi ser fram til ytterligere arbeider fra prisvinneren.
NIMFs Vitalpris 2003 går til cand.med Thor Einar Andersen.

Nycomedprisene 2003
Lege Steinar Sulheim og fysioterapeut Odd-Egil Olsen ble tildelt Nycomedprisene 2003 for sine arbeider. For Steinar sin del
medfører prisen reise til Indianapolis i USA, hvor han skal legge frem sitt arbeid under ACSM-kongressen i begynnelsen av juni 2004.
Steinar Sulheim har i sin studie undersøkt effekten av hjelmbruk på hodeskader i en studie ved ni større skianlegg i Norges.
Resultatene viser at hodeskader er ett stort problem i alpine grener (snowboard, alpint og telemark), og at bruk av hjelm reduserer
risikoen for hodeskade.Videre fant han at nybegynnere, unge utøvere og snowboardutøvere er spesielt utsatte for hodeskader.
Odd-Egil Olsen har gjennomført det hittil største forskningsprosjektet på forebygging av kne- og ankelskader blant yngre utøvere.
Resultatene viser at over halvparten av de mer alvorlige kne- og ankelskadene kan forebygges gjennom et oppvarmingsprogram
med vekt på teknikk, styrke og balanse. Som følge av de positive resultatene tilbyr Norges Håndballforbund oppvarmingsprogrammet, utstyr og besøk av instruktør til de nærmere 80 kontrollagene for sesongen 2003-2004.
Vi gratulerer og ønsker lykke til.
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Glykemisk indeks og vektreduksjon
AV KIRSTI BJERKAN
AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Den økende prevalensen av overvekt blant barn, unge og voksne i Norge og verden generelt
bekymrer både helsepersonell og myndigheter. Årsakene til overvekt kan være mange, men i
de fleste tilfeller vil den kunne forklares gjennom en genetisk faktor og et misforhold mellom
energiinntak og energiforbruk.

Hvordan tar vi så tak i dette? Genetikken
kan vi gjøre lite med. Derimot vil tiltak rettet mot den enkeltes kostvaner (energiinntak) og/eller fysiske aktivitetsvaner
(energiforbruk) kunne ha stor betydning.
I arbeidet med å forebygge og behandle
overvekt/fedme er det viktig å kunne tilby
behandlingsformer som passer den enkelte. Dette betyr at behandler(e) må
være i stand til å bruke ulike metoder og
tilnærminger, og ikke minst kunne vurdere
hvorvidt "nye" trender er effektive, samt
helsemessig og etisk forsvarlig.
Denne artikkelen setter fokus på glykemisk indeks (GI) og vil forsøke å beskrive
og forklare hva som menes med dette.
Studier som har sett på glykemisk indeks
og vektreduksjon og effekt på helse vil bli
beskrevet.

ganger.Testen skal utføres etter 10-12 timers faste og helst om morgenen. Matvaren/retten skal inntas innen et visst tidsrom og inntaket av væske er standardisert.
Blodglukose måles ved 0, 15, 30, 45, 60, 90
og 120 minutter etter inntak. Arealet
under kurven (AUC) beregnes både for
testmatvaren og standardmatvaren. GI utregnes som AUC for testmatvaren uttrykt
som prosent av standardmatvaren.

Hva er glykemisk indeks (GI)?
Glykemisk indeks er et fysiologisk hjelpemiddel til å klassifisere karbohydratrike
matvarer og retter ut i fra den effekten
den/de har på blodsukkeret.Man inntar en
mengde matvare eller en matrett tilsvarende 50 gram karbohydrat og måler
blodsukkerøkningen etter matinntaket.
Resultatet sammenlignes med en tilsvarende test på en referansematvare. Som
standard er det vanlig å bruke ren glukose
eller hvitt brød (loff). GI med brød som
standardvare er ca. 1,4 ganger høyere enn
GI med glukose som standard.Bruker man
ulike tabellverk for å finne og sammenligne
ulike matvarers glykemiske indeks er det
viktig at man kjenner hvilken referansematvare som er benyttet.
Testing av en matvares GI skal helst
gjennomføres på minimum seks personer,
og hver person bør gjenta testen tre

Tabell 1. Klassifisering av ulike matvarer basert på deres glykemiske indeks.
Lav GI <55, moderat GI=55-70 og høy GI>70 (2).

IDRETTSMEDISIN 4•2003

AUC testmatvare
x 100
GItestmatvare = AUC
standardematvare

En innvending mot bruk av glykemisk indeks er at det ikke tas hensyn til at 50 gram
karbohydrat i mange tilfeller utgjør en urealistisk mengde mat.For eksempel må man
ved testing av gulrot innta ca 750 gram (tilsvarer 8-10 gulrøtter) for å komme opp i

50 gram karbohydrat. Tilsvarende finner
man for vannmelon (625 gram) og popcorn (1 1/2 pose) og en rekke andre matvarer. Ved testing av matvarer som inneholder mye karbohydrat pr vektenhet vil
spist mengde testmatvare være mindre
(ca. 2 1/2 skiver brød, 65 gram rosiner, ca.
to hveteboller).
Det er store intraindividuelle forskjeller
på glykemisk respons på mat. Frost og
Donhorst (15) har vist en variasjonskoeffisient på 25% hos en og samme person
når samme matvare testes flere ganger.
Mellom individer kan denne være større,
men uttrykt som GI reduseres den til 10%.
De aller fleste spiser ulike matvarer i ett
og samme måltid. I dag finnes det lite data
på GI til sammensatte retter. Skal man
bruke glykemisk indeks som et verktøy i

Lav GI

Moderat GI

Høy GI

Melk (typer uten tillsatt smak)
Yoghurt m/frukt/søtstoff
Fettuchini m/egg (koakt)
Grovt rugbrød
Pumpernickel
Druer, kiwi
Appelsinjuice
Appelsin, grapefrukt
Fersken, plommer
Eple, pære
Tomat
Linser, kokt
Bønner, kokt
Mørk sjokolade (70 % kakao)
Nøtter
Pasta av hel hvete (brun)

Pasta av hvete (kokt)
Surdeigsbrød
Coscous
Basmati ris
Frokostblandinger/müsli
Havrekjeks
Ananas, mango
Rosiner
Banan
Syltetøy
Iskrem
Melkesjokolade
Honning
Popcorn
Pizza m/ost, tomat
Müslibarer m/frukt

Baguett, rundstykker, etc
Boller, scones
Corn Flakes
Puffet hvete
Vaffel
Ris (paraboild, snarkokt)(kokt)
Poteter, kokt/bakt
Potetmos av poteter/pulver
Vaffelkjeks
Gulrot, kokt
Kålrot, kokt
Vannmelon
Havregrøt
Sportsdrikke
Brus m/sukker
Hvetemel
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rådgivning av pasienter som ønsker vektreduksjon bør man derfor beregne hele
måltidets verdi. Dette er for mange vanskelig og brukes svært lite. Mange bruker
imidlertid GI som veiledning i valg av matvarer. Dette kan resultere i at enkelte matvarer plasseres på en ’ja’-liste og andre på
en ’nei’-liste. For eksempel vil kokt gulrot,
GI=85 (glukose som referanse), komme
på ’nei’-listen, mens helfet melk (GI=21)
vil komme på ’ja’-listen.
Glykemisk indeks ble introdusert av Jenkins og medarbeidere for litt over 20 år siden (1). Den første listen som ble publisert
inneholdt glykemisk indeks for 51 matvarer.
Siden den tid har mer enn 1200 matvarer
blitt testet. Testing av matvarer har vist at
mange kjente og mye brukte stivelsesrike
matvarer, som potet, brød, raffinerte kornprodukt og flere typer ris, gir en høy glykemisk respons postprandialt (etter måltid),
mens belgfrukt (linser, bønner, erter), pasta,
meieriprodukter og enkelte frukter gir lav
glykemisk respons (tabell 1) (2).
En del matvarer som inneholder mye
sukker (fløtebasert iskrem, kaker, kjeks og
sjokolade) gir en moderat glykemisk respons. Dette forklares delvis av at disse
produktene inneholder relativt mye fett
som forsinker tømningshastigheten i magesekk. En del produkter inneholder også
fruktose som gir en lavere glykemisk respons sammenlignet med sakkarose.
Hensikten med GI var at den skulle
kunne brukes i kostveiledning av pasienter med diabetes. Den skulle kunne forutsi noe om behovet for insulin og også
være til hjelp ved sammensetning av et
kosthold som ikke ga store utslag på blodsukkeret. Det er i dag ingen internasjonal
konsensus om bruk av GI i forebygging eller behandling av diabetes.
En matvares eller måltids effekt på blodsukkeret bestemmes av en rekke faktorer.
Disse kan være knyttet til selve maten eller også knyttet til personen som spiser
Tabell 2. Faktorer som påvirker et måltids GI.

• Matvarenes konsistens (fast < flytende)
• Struktur og partikkelstørrelse på maten
(grovt, uraffinert < fint, raffinert)
• Tilberedningsmåte
(rått < kokt < findelt/most)
• Fett- og proteininnhold i maten
(reduserer matvarens GI)
• Innholdet av kostfiber, spesielt geldannende
(høyt innhold < lavt innhold)
• Industriell behandling
• Organiske syrer
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Tabell 3. Faktorer knyttet til individet.

•
•
•
•
•

Hastigheten på magesekktømming
Psykologiske faktorer
Insulinresistens
Sykdom i mage-/tarmkanal
Medisinsk behandling

maten. Noen av disse faktorene er nevnt
i tabell 2 og 3.
Overvekt og fedme
I mer enn 20 år har man satt fokus på reduksjon i inntak av fett for å forebygge og
behandle overvekt og fedme. Noe av bakgrunnen for dette er at fett, som er den
mest konsentrerte formen for energi, effektivt lagres som kroppsfett. Fett vil dessuten kunne redusere energiforbruket siden det har en lavere termogenetisk effekt sammenlignet med karbohydrat og
protein.Videre vet man at matvarer som
inneholder mye fett relativt sett gir en mindre metthetsfølelse sammenlignet med
isoenergiske (likt energiinnhold) porsjoner av høy karbohydrat- eller høyproteinrik mat.
Mange epidemiologiske studier har vist
at et relativt høyt fettinntak korresponderer med økende grad av overvekt (3).I dag
er det imidlertid ingenting som indikerer at
inntak av fett fremmer utviklingen av overvekt uavhengig av det totale energiinntaket.
Også fettets effekt på blodets kolesterolnivå og dermed risikoen for hjerte- og
karsykdommer lå til grunn for å anbefale
økt inntak av karbohydratrike matvarer.
Type fett er ofte av større betydning enn
den totale mengden. Generelt anbefales
det å redusere inntaket av mettede fettsyrer for heller å øke inntaket av umettede
fettsyrer (enumettede og flerumettede
fettsyrer).
Glykemisk indeks og vektreduksjon
Korttidsstudier har vist at inntak av måltider med høy glykemisk indeks kan gi raskere sultfølelse i etterkant av måltidene
sammenlignet med lavglykemiske måltider.
Det er også registrert en økning i overspisning ved de neste måltidene etter inntak høyglykemisk mat (4). I en studie på
overvektige tenåringsgutter ble det registrert en økning i energiinntak etter inntak
av mat med høy glykemisk verdi tidligere
på dagen sammenlignet med inntak av mat
med lav glykemisk verdi (5).
Høyglykemiske måltider vil stimulere
nedbrytning av karbohydrat fremfor fett.

Dette kan bidra til økning i kroppens fettlager. Den respiratoriske kvotienten og leverens og muskulaturens glykogennivå er
høyere etter inntak av mat med høy glykemisk indeks, noe som også indikerer at
karbohydrat nyttes som energikilde. Det
er imidlertid ikke gjort langtidsstudier som
viser at et kosthold definert som høyglykemisk øker kroppens fettlager gjennom
en redusert evne til å bryte ned fett.
Det finnes heller ingen langtidsstudier
som har sett på effekten av lavglykemisk
kost og vektreduksjon. Resultater fra studier av kortere varighet varierer avhengig
av intervensjon og hvilken gruppe som er
studert.
I en studie på overvektige kvinner ble
det ikke registrert forskjell i vektreduksjon
mellom to grupper som fulgte henholdsvis en lav- og en høyglykemisk diett i 12
uker.Diettene var energiredusert i forhold
til kvinnenes beregnede energibehov,men
isoenergiske (6). I gruppen som fulgte dietten med lav GI ble det imidlertid registrert en større reduksjon i konsentrasjonen av fastende insulin.
I en svensk studie med type 2-diabetikere hvor man sammenlignet effekten av
identiske koster med hensyn til energi- og
næringsinnhold, men hvor GI var forskjellig, fant man ingen forskjell i størrelsen på
vektreduksjon etter 3,5 uker. Begge kostvariantene fulgte de svenske næringsstoffanbefalingene. Det ble oppnådd bedring
i insulinfølsomhet og reduksjon i nivå av
LDL-kolesterol hos begge grupper
sammenlignet med tilsvarende verdier ved
normalkost. Kostvarianten med lav GI ga
imidlertid større reduksjon i LDL-kolesterol og en lavere glukose- og insulinrespons
sammenlignet med høy GI-kost (7).
I en randomisert studie av Clapp og medarbeidere (8) registrerte man en statistisk
signifikant mindre vektøkning blant gravide
kvinner som fulgte en lavglykemisk kost
sammenlignet med de som fulgte en kost
med høy GI. Utvalget var imidlertid lite
(n=12) og man bør derfor ikke trekke generelle konklusjoner for denne gruppen.
Glykemisk indeks og livsstilsrelaterte sykdommer
Et kostholds glykemiske indeks synes å påvirke risikoen for å utvikle type 2-diabetes
og kardiovaskulær sykdom (9,10,11). I en
studie av Salmeron og medarbeidere (9) fant
man nesten 50% økning i risiko for type 2diabetes blant personer som hadde et høyt
inntak av høyglykemiske matvarer sammenIDRETTSMEDISIN 4•2003
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liknet med personer med et lavere inntak av
disse matvarene. Det er verdt å merke seg
at det er registrert en invers sammenheng
mellom inntak av kostfiber, og spesielt kostfiber fra uraffinerte kornblandinger, og risiko
for type 2-diabetes (9,10). Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom inntak av
sukker og totalt karbohydratinntak og økt risiko.
Man mener at den økte risikoen for type
2-diabetes delvis kan forklares av at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen utmattes på grunn av blant annet et
kronisk forhøyet blodglukose nivå, insulinresistens og økt oksidativt stress.
Hyperinsulinemi, som er en følge av
hyperglykemi, kan også være sykdomsskapende. Insulinresistens og hyperinsulinemi
påvirker utviklingen av ugunstige fettstoffnivåer i blodet (høye nivå av VLDL-kolesterol og triglyserider og lave HDL-nivå).Det
kan også gi høyt blodtrykk, nedsatt fibrinolyse og andre tilstander som kan øke risikoen for koronar hjertesykdom (12,13).
En høy blodglukosekonsentrasjon kan
skade endotelet gjennom en rekke mekanismer. Hos friske personer er høyt glukosenivå assosiert med økning i intimamedia tykkelsen i karotis. Dette er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt. Høye
glukosenivå kan også være direkte toksisk
på endotelet, danne oksidativt stress og
hemme endotelfunksjonen.
Det finnes i dag ikke nok studier til å
kunne si noe om hvordan et høyglykemisk
kosthold påvirker risikoen for kreft. En
rekke forskere har foreslått at hyperinsulinemi og/eller insulinresistens kan øke risikoen siden fysisk inaktivitet, overvekt, diabetes,lave inntak av kostfiber og høye inntak av raffinerte matvarer er kjente
risikofaktorer (14).
Hva anbefaler vi?
Mange av studiene som viser positive effekter av et kosthold med lav GI kan virke
overbevisende. Det er imidlertid viktig å
være klar over at disse kostvariantene i
mange tilfeller er ekstreme og vanskelig å
følge over tid. Samtidig blir lav GI-kost ofte
sammenlignet med koster som kan avviker
vesentlig fra hva mange spiser (de har ofte
en høyere GI). Det er dessuten få studier
som har sammenlignet en lavglykemisk kost
med en kost som følger for eksempel de
norske næringsstoffanbefalingene. På bakgrunn av kostholdsundersøkelser gjennomført på norske barn, unge og voksne
er det grunn til å anta at mange kan ha et
IDRETTSMEDISIN 4•2003

kosthold som kan sies å være relativt høyglykemisk (høyt inntak av sukkerholdige og
raffinerte matvarer og et lavt inntak av
kostfiber og frukt og grønnsaker). En kostendring i retning av mer bruk av grove
brødprodukter, uraffinerte kornblandinger, økt forbruk av frukt og grønnsaker
og redusert inntak av sukkerholdige drikker vil trolig kunne gi effekter vist i flere av
studiene nevnt over. Dette uten at kosten
vil bli definert som lavglykemisk.
Hva skiller så et kosthold betegnet som
lav glykemisk og et kosthold som følger
anbefalingene gitt av Sosial- og helsedirektoratet (avd. ernæring)? Begge kostvariantene fokuserer på et økt forbruk av
frukt og grønnsaker (ved lav GI-kost anbefales det å begrense bruk av enkelte
frukter). De generelle anbefalingene fokuserer på at karbohydratrike matvarer som
brød (i form av grove og fiberrike produkter) og poteter skal danne basisen i
kostholdet. GI-tilhengerne anbefaler mindre bruk av disse matvarene. De ønsker
et økt forbruk av belgfrukt. GI-tilhengerne
anbefaler også en høyere proteinandel
sammenlignet med anbefalingene fra Sosial- og helsedirektoratet.
Man kan få et inntrykk av at tilhengere
av dietter med lav GI vurderer matvarer
som tidligere ble ansett som "sunne" som
mindre gunstig i forhold til vektreduksjon
og helse, mens matvarer vi tradisjonelt har
definert som mindre sunne som gode. Bildet er nok mer nyansert enn hva som er
fremstilt i media.
Ved bruk av kostomlegging som behandlingsform for overvekt og andre livsstilsykdommer er det viktig å vurdere
hvorvidt det er mulig å få personer til å
legge om kosten tilstrekkelig til at de vil
oppnå et lavglykemisk kosthold. Mange vil
trolig oppleve et slikt kosthold "ekstremt"
og sjansene for at slike kostendringer vil
holde over tid er små.Langtidseffekten kan
derfor være dårlig. For personer som er
motivert for å følge et kosthold som defineres som lavglykemisk er det viktig å
hjelpe disse til å sette sammen forslag til
måltider/matvarer som vil gi et godt og variert kosthold. Behandler bør ikke ensidig
fokusere på enkeltmatvarers glykemiske
indeks, men også ta hensyn til andre faktorer som påvirker glykemisk respons og
ikke minst den totale mengde som inntas
av matvarene.
Uansett hvilke råd man gir bør faktorer
som antall måltider pr dag, måltidenes
størrelse og hvor lang tid det går mellom

det ene og neste måltidet bli prioritert før
man vurderer hvorvidt man skal følge spesielle "dietter".
Føler man at man har for liten kompetanse til å kunne vurdere hva som er best
for sin pasient, kan rådene under kanskje
være tilstrekkelig for at pasienten likevel
går ned i vekt:
• Spis grove kornprodukter, gjerne med
noe helkorn, fremfor oppmalt korn.
Bruk av fint siktet hvetemel og matvarer med høy andel av dette bør reduseres.
• Spis mye frukt, belgfrukt og grønnsaker.
La porsjonen med grønnsaker til middag utgjøre minst 50% av matmengden
på tallerkenen.
• Bruk vegetabilske oljer og/eller vegetabilske margariner i matlaging og som
matfett. Reduser inntaket av fettrike
matvarer.
• Spis mest mulig uraffinert og
ubearbeidet mat.
• Spis minst mulig sukker og sukkerholdig
mat og drikke.
• Spis langsomt og nyt maten.
og husk at:
• Økt nivå av fysisk aktivitet i kombinasjon
med kostomlegging vil for de fleste gi en
større vekt- og helsegevinst enn kostomlegging eller økt fysisk aktivitet alene.
Regelmessig fysisk aktivitet er dessuten
kanskje den viktigste faktoren for varig
vekt-reduksjon og dermed vektstabilisering.
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no

Sannheten er," sa Sprett, "at du sitter helt fast."
"Det kommer bare av at noen ikke har store nok
inngangsdører," sa Brumm grettent.
"Det kommer bare av," sa Sprett strengt, "at noen
spiser for mye..."
Milne, A
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Karbohydratenergi for utholdenhet
- betydningen av glykogensparing- og oppladning
AV OLA RØNSEN
TOPPIDRETTSENTRET
Muskulær tretthet og utmattelse med dertil fall i prestasjonsevnen hos en idrettsutøver er koblet til mange fysiologiske endringer
(Coyle, 1999). Mangel på energi fra karbohydrat har i lengre tid
vært kjent som en av de viktigste begrensende faktorer for utholdenhet på harde treningsøkter og i konkurranser (Hermansen et al., 1967). Kroppen har en svært begrenset mengde opplagret karbohydrat, faktisk bare ca 500 g hos en voksen utrent
person. Dette er fordelt som ca 400 g glykogen i muskel, ca 100
g glykogen i lever og kun 3-5 g som glukose i blodet (McArdle
et al., 2001). Hos veltrente utøvere kan glykogenmengden i muskel nærme seg det dobbelte, altså 700-800 g (Bergstrom et al.,
1967;Gollnick et al., 1972).Ved trening på lav til moderat intensitet kommer energien i hovedsak fra fett, men ved muskelarbeidet på høy intensitet (> 65-70% av maksimal oksygenopptak), må det meste av energien hentes fra glykogenlagrene.Ved
maksimalt muskelarbeid kommer nesten all energien fra nedbrytning av glykogen. Derfor er det ikke bare ved utholdenhetstrening og konkurranser, men også ved korte harde anstrengelser at glykogenlagrene kan tømmes (Gollnick et al.,
1974;McArdle et al., 2001).
Glykogensparing
Mange studier har vist at inntak av karbohydrat under langvarig
hardt arbeid virker prestasjonsfremmende (Coggan & Coyle,
1991;Tsintzas et al., 1995b). Det er ikke helt klart hvilke mekanismer den prestasjonfremmende effekten er knyttet til, men det
er foreslått at karbohydratinntak under trening og konkurranse
kan ha en glykogensparende effekt i muskel. Dette vil i så fall gi
utøveren tilgang på energi fra egne glykogenlagre over lengre tid
ved arbeid på høy intensitet. Det er vist at når karbohydratdrikke
inntas i tilstrekkelig mengde både rett før og relativt hyppig (hvert
15. min) under langvarig hardt arbeid (> 70% av VO2 max i >60

Bidrag av ulike energisubstrat ved
økende arbeidsintensiteter

min), så blir tapet av muskelglykogen mindre sammenlignet med
inntak av samme mengde vann (Tsintzas & Williams, 1998). For
å oppnå denne glykogensparende effekten må mengden karbohydrat sannsynligvis være så stor at den gir økt nivå av både glukose og insulin i blodet.Videre er det slik at den reduserte nedbrytningen av glykogen sees først og fremst i de langsomme type
1 fibrene med stor aerob kapasitet. Glykogensparingen synes å
gjelde for både kontinuerlig og intervallpreget (intermittent) muskelarbeid. Imidlertid er det slik at ikke alle studier har vist en glykogensparende effekt av karbohydratinntak under langvarig hardt
arbeid (Coyle et al., 1986). Ulike regimer med karbohydratinntak under forsøkene kan muligens forklare noe av forskjellene.
Det ser ut til at inntak av 10-20 gram karbohydrat som en bolus rett før start, i tillegg til 40-60 gram pr time under en konkurranse, er en nødvendig mengde for å oppnå en glykogensparende effekt (Tsintzas et al., 1995a).
De siste årene har man også gjort forsøk på å oppnå glykogensparing ved å holde veltrente utholdenhetsutøvere på fettrikk diett over både kortere (Burke and Hawley, 2002) og lengre
(Helge, 2002) perioder. Slike kostendringer har definitivt resultert i glykogensparing under langvarig arbeid, først og fremst ved
at energiomsetningen i arbeidende muskler har endret seg i favør av høyere fettforbrenning og lavere karbohydratforbrenning.
Denne adaptasjonen skjer i vesentlig grad via økt frigjøring av frie
fettsyrer fra fettvev til blodet med dertil økt opptak i muskel, men
også via økt lagring av triglyserider intramuskulært. Imidlertid har
slike metabolske tilpasninger ikke gitt økt arbeidskapasitet på submaksimale belastninger eller reelle prestasjonsforbedringer på
standardiserte tester (Hawley, 2002). Det er også mulig at dietter med høyt fettinnhold hemmer musklenes evne til å forbrenne
karbohydrater (Kiens, 2001) og dermed reduser yteevnen på
høye intensiteter.

Glykogenoppladning: ”Klassisk regime”
TRENING
Hard
lang
trening

Glykogen 50-100%

Mod

Mod

Mod

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Konk
dag
Lett

Lett

Hvile

Dag 4

Dag 5

Dag 6

KOSTREGIME
McArdle, Katch & Katch 2001

HØY (70%) andel KH
LAV (30%) andel KH
Bergstrøm 1967, Acta Physiol Scand 71: 140-150
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GLYKOGENOPPLADNING
Glykogenoppladning
Gjenoppbyggingen av glykogen i musklene etter trening og konkurranser er en langsom prosess og kan ta mange timer, noen
ganger over ett døgn (Ivy, 1991;Maehlum and Hermansen, 1978).
Tiden det tar før man oppnår full erstatning av tapte glykogenlagre avhenger selvsagt av hvor stor prosent som ble forbrukt
under arbeidet og hvor rask re-syntesen av glykogen er i musklene (Blom et al., 1986). Karbohydratinntak i restitusjonsfasen
etter arbeidet er av betydning for hvor raskt denne prosessen vil
gå; med andre ord tilgangen på energisubstrat for glykogensyntesen er viktig (Blom et al., 1987;Maehlum et al., 1978). Imidlertid er det ikke slik at dess større mengder karbohydrat man inntar, dess raskere skjer gjenoppbyggingen av muskelglykogen (Fallowfield and Williams, 1997). Glykogensyntesen er enzymatisk
styrt og påvirkes av en rekke fysiologiske forhold i muskulaturen
som gjør at man ikke kan forsere denne prosessen ved bare å
øke substrattilgangen (Friedman et al., 1991). Hastigheten på glykogensyntesen er størst de første timene etter trening, og faller
gradvis utover i restitusjonsperioden. Etter en glykogentømmende fysisk anstrengelse, regner man med at 6-8 % av de tapte
glykogenlagrene kan erstattes per time, hvis tilgangen på karbohydrat er tilstrekkelig (Ivy, 2001). Det vil si at det tar ti timer å erstatte 60-80 % av det forbrukte glykogenet.
Et karbohydratinntak på ca ett gram pr kg kroppsvekt pr time
i tiden etter trening vil i de fleste sammenhenger sikre tilstrekkelig tilførsel av karbohydrat til glykogensyntesen i både muskel
og lever (Ivy, 2001;Van Loon et al., 2000b). Med bakgrunn i en
studie for ca ti år siden (Zawadzki et al., 1992) er det imidlertid
også foreslått at proteininntak sammen med karbohydrat vil gi
økt glykogenlagring sammenlignet med inntak av bare karbohydrat rett etter harde treningsøkter. Mekanismen for denne effekten kan være koblet til den insulinstimulerende effekten av enkelte aminosyrer i protein (Van Loon et al., 2000a). Noen studier har vist en additiv effekt av proteininntak sammen med
karbohydrat på glykogenlagringen etter harde og langvarige treningsøkter (Ivy et al., 2002;Van Loon et al., 2000b;Zawadzki et al.,
1992), mens andre ikke har funnet denne sammenhengen (Tarnopolsky et al., 1997;van Hall et al., 2000). Så langt kan det se ut
til at proteinets evne til å potensiere glykogensyntesen kun forekommer når karbohydratinntaket i restitusjonsfasen er under den
anbefalte mengden (ett gram pr kg kroppsvekt pr time), noe som
tilsvarer henholdsvis en liter fullblandet (6-7 %) sportsdrikke, to
sportsbarer eller to skiver brød med syltetøy pr time.

Glykogenoppladning: ”Modifisert regime”

For idrettsutøvere som trener to økter på samme dag betyr den
langsomme resyntesen av glykogen at glykogenlagre ikke vil være
fulle når man starter på 2. økt, spesielt hvis 1. økt har vært relativt hard og /eller langvarig (Ronsen et al., 2002). Dette til tross
for at man inntar karbohydratrik kost i restitusjonstiden mellom
øktene. Hvis ikke lagrene fra dagen i forveien er mangelfulle, vil
dette sannsynligvis ikke ha noen negativ betydning. Det er til og
med foreslått at trening med reduserte glykogenreserver kan
være med på å bedre utøverens evne til å mobilisere fett til energiforbrenningen i musklene og skape en økt adaptasjon til muskulært arbeid under begrenset karbohydrattilgang (Febbraio and
Pedersen, 2002;Pedersen et al., 2003). Dette kan føre til at man
gjør seg mindre avhengig av karbohydrat på en gitt arbeidsbelastning og dermed sparer glykogen til arbeid på høyere intensitet eller til slutten av en lang økt. Men selv om enkelte økter
kan gjennomføres på suboptimale glykogenlagre er det viktig at
en utøver ikke går inn i en fase hvor nivåene av muskelglykogen
faller fra dag til dag gjennom en lengre periode. Mangelfullt inntak av karbohydrat for en utøver som trener ofte og mye, kan få
følger for både treningsutbytte og prestasjon (Costill et al.,
1971;Sherman, 1992).
Siden størrelsen på karbohydratlagrene i kroppen er svært begrenset (0,5-0,8 kg), vil det for en utholdenhetsutøver være viktig å ha størst mulig lagre av glykogen for å yte best mulig, både
ved langvarig fysisk arbeid og ved kortere intense anstrengelser.
Det har derfor vært knyttet stor interesse innenfor både forskning og treningsmiljøer til hvordan man kan øke glykogenlagrene
utover det normale i forkant av utholdenhetskonkurranser (Ivy,
1991). Som nevnt tidligere er kroppens glykogenlagre avhengig
av inntaket av karbohydrat. Dette betyr at kostholdets sammensetning før en konkurranse spiller en rolle for karbohydrat- og
fett omsetningen under det påfølgende arbeidet (Ivy,1999).Allerede på 1960-tallet ble det gjort vitenskapelige forsøk som viste
en direkte sammenheng mellom rikelig inntak av karbohydrat i
kosten, økt mengde glykogen i muskulaturen og bedret utholdenhet (Bergstrom et al., 1967;Hermansen et al., 1967). Senere
forskning har bekreftet betydningen av karbohydratinntaket i dagene før en konkurranse for den totale mengde glykogen som
er lagret i musklene (Tsintzas and Williams, 1998). For å stille best
mulig forberedt til utholdenhetskonkurranser er det derfor blitt
eksperimentert med flere former for "karbohydratregimer" eller
"glykogenkurer" gjennom årene.

Glykogenoppladning: ”Kort regime”

Glykogen 50-100%

TRENING

Hard
lang
trening

Mod
Dag 1

KOSTREGIME

Konk
dag
Lett

Hvile

Dag 2

Dag 3

HØY (70%) andel KH
Costil & Sherman 1981, Am J Clin Nutr 34: 1831-36
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Glykogenøkning
90%
150 s på 130%
av VO2max
+
30s ”all-out”

KONK
24 timer hvile

HØY andel KH
(10g/kg kroppsvekt)
Fairchild et al 2002, Med Sci Sports Exerc 34: 980-986
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GLYKOGENOPPLADNING

"Glykogenkurene"
Den første "glykogenkuren" som ble innført (figur 1), men som
ikke lenger brukes så mye, foregikk over syv dager (Bergstrom et
al., 1967). Regimet startet med en tømmingsfase på tre dager,
der man på den første dagen gjennomførte en forholdsvis lang
og hard treningsøkt for å redusere glykogenlagrene. De neste tre
dagene levde man på en svært karbohydratfattig kost, samtidig
som man skulle fortsette å trene for å tømme lagrene fullstendig. De tre siste dagene skulle utøveren hvile eller trene forsiktig og holde seg til en svært karbohydratrik kost (ca 70 % av energien fra karbohydrat). Resultatene fra studien til Bergstrøm et al.
og senere andre studier viste en økning i glykogenlagrene på 50100%. Imidlertid opplevde mange som prøvde denne kuren at
kombinasjonen trening og karbohydratfattig kost de første dagene førte til at de mistet overskuddet og dermed formtoppingen frem mot konkurransedagen.Videre var det til dels betydelige praktiske problemer blant annet med å sette sammen riktige matvarer over så mange dager.
Tidlig på 1980-tallet kom et modifisert regime for maksimal
glykogenoppladning (Sherman et al., 1981), hvor man anbefalte
å starte med en hard, glykogentømmende treningsøkt (figur 2).
Deretter skulle utøveren redusere treningsmengden gradvis over
de neste tre dager samtidig som karbohydratinnholdet i kosten
skulle holdes så høyt som mulig. Siste dagen før konkurransen
skulle man ikke trene, men bare innta karbohydratrik mat. Dette
var et enklere regime å gjennomføre i praksis, og det viste seg å
gi den samme økning (50-100%) i glykogenlagrene som det klassiske regimet.
I en helt ny studie (figur 3) er det nå vist at et trenings- og kostregime på bare ett døgn også kan føre til betydelig økning av
glykogenlagrene (Bussau et al., 2002;Fairchild et al., 2002). I følge
disse forskerne ble det oppnådd en 90% økning av glykogenlagrene fra baseline før forsøket startet ved hjelp av en kort utmattende treningsøkt etterfulgt av rikelig inntak av karbohydrat
det neste døgnet.Treningsøkta i den nevnte studien besto av 150
sek sykling på meget høy intensitet (130% av maksimalt O2 opptak) etterfulgt av en 30 sek maksimal sprint som førte til en rask
glykogentømning. Deretter hvilte utøverne samtidig som de inntok karbohydratrik mat og drikke (ti gram pr kg kroppsvekt pr
dag). I praksis besto måltidene av vanlig kost med mye kornprodukter, pasta, ris osv, men et ekstra høyt karbohydratinntak ble
oppnådd ved at forsøkspersonene konsumerte mye sportsdrikke
i restitusjonstiden. Resultatene fra denne studien er spesielt interessante fordi et slikt regime kan integreres i forberedelsene til de
IDRETTSMEDISIN 4•2003

fleste utholdenhetskonkurranser uten store forstyrrelser i oppladningen til en konkurranse. Imidlertid bør en utøver teste ut
virkningen av kortvarige, harde belastninger på musklene i god
tid før en konkurranse og være vant med slik trening.
Sammenhengen mellom muskulær utholdenhetsevne og energitilgjengelighet (i form av både karbohydrat og fett) er veldokumentert, men samtidig svært kompleks (Kiens, 2001). Dessuten er utholdenhet en svært sammensatt variabel som selv under
standardiserte betingelser i et laboratorium vil være vanskelig å
bruke som et sikkert og reproduserbart effektmål. Det er derfor ikke overraskende at selv gode vitenskapelige forsøk som tester ulike kostregimer opp mot prestasjon ofte kommer til noe
ulike resultater.Videre er det viktig å understreke at vitenskapelige funn er basert på et gjennomsnitt i en gruppe. For den enkelte utøver kan det være til dels betydelig avvik fra "gjennomsnittfunnene" selv når forsøksgruppen består av veltrente utøvere. Allikevel, på basis av nåværende viten er det grunn til å
anbefale et høyt inntak av karbohydrat i kosten (7-10 gram pr
kg kroppsvekt pr dag) for utholdenhetsutøvere gjennom treningsperioder. Før konkurranser bør man gjennomføre en ytterligere økning av karbohydratandelen over 1-3 dager etter en forutgående glykogentømmende trening (Mat og prestasjon, sosial
og helsedirektoratets rapport, 2003).
Noe nytt og nyttig?
Med hensyn til funnene fra det korte regimet for glykogenoppladning som viste en 90% økning (Fairchild et al., 2002), så er disse
så langt ikke bekreftet i andre lignende forsøk. Men, de er interessante og regimet kan kanskje testes ut i praksis blant enkelte utøvere uten å måtte gjennomgå muskelbiopsier for måling av glykogennivåene. Som en av våre store femmilsløpere i langrenn fortalte
meg da jeg viste ham det nye regimet: "Det dæ e ikkje noka nytt,…
en slik knallhard, kort spurt pleid æ å ta ved avslutninga av en rolig
tur gjennom fem-milsrunden dagen før Holmenkollrennet. Og så
spiste æ pasta, brød og grøt te det tøt ut a øra’n på meg." De beste
utøverne kjenner ofte sannheten før forskerne!
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no
Anbefalt lesning for deg som er interessert i kosthold og trening/konkurranser; bestill en gratis utgave av den nye rapporten "mat og prestasjon" på Sosial og helsedirektoratet nettside:
www.shdir.no
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Jernbehandling av idrettsutøvere
AV JENS KJELDSEN-KRAGH
AVD. FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN, ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS
Innledning
Jern er et mineral som er nødvendig for
produksjonen av hemoglobin og myoglobin. I tillegg inngår jern i et stort antall enzymer, blant annet er jern involvert i energiproduksjonen og syntesen av DNA
(1,2). Hvis jerninntaket er utilstrekkelig vil
først kroppens jernlagre tømmes gradvis
og dernest vil hemoglobinproduksjonen
kompromitteres med anemi til følge.
Hos mange individer vil symptomene
ved lett jernmangelanemi være så beskjedne at det ikke fører til kontakt med
helsevesenet, men for idrettsutøvere derimot, vil selv lett jernmangelanemi kunne
forringe prestasjonene (3). Dette vil især
være uttalt hos de som dyrker idretter
som setter store krav til utholdenhet (46). For å optimalisere betingelsene for
idrettsutøvere under trening og konkurranse er det derfor av stor betydning å
utelukke jernmangelanemi hos den enkelte utøveren.
Det er viktig å være oppmerksom på at
jerntilskudd ikke skal brukes ukritisk.Overdosering av jern kan gi alvorlige helsemessige konsekvenser og i de senere
årene har det i norske medier vært hevdet at reduserte prestasjoner til enkelte
norske toppidrettsutøvere har skyldtes
jernforgiftning. Et stort jernlager, selv uten
tegn til jernforgiftning, er heller ikke ønskelig. Jern er en pro-oksidant (7) og epidemiologiske undersøkelser har vist at det
er en sammenheng mellom stort jernlager og risikoen for utvikling av hjerte-karsykdommer (8,9).Derfor har the US Food
and Nutrition Board anbefalt at det dag-

lige jerninntaket hos voksne ikke bør overskride 45 mg og man fraråder menn og
post-menopausale kvinner både å ta jerntilskudd samt å spise matvarer som er beriket med jern (1).
Formål
Jernbehandling av idrettsutøvere skal
• sikre at idrettsutøveren har adekvate
jernlagre under alle forhold (også under
høydeopphold) slik at jernanemi unngås, og
• forhindre at idrettsutøverens jernlager
ikke blir større enn nødvendig for å
dekke kroppens behov, herunder forhindre jernforgiftning.
Grunnlag
Anbefalinger for jernbehandling skal være
basert på grunnleggende fysiologisk og biokjemiske prinsipper for absorpsjon og utskillelse av jern hos friske individer under
forskjellige betingelser, herunder høydetrening. Spesielle forhold gjør seg gjeldende
hos barn, unge, gravide og ammende, men
disse forholdene vil ikke bli berørt i særlig
grad i dette dokumentet.
Av helt sentral betydning er vår viten
om jerns forekomst i ulike matvarer og
forhold som påvirker absorpsjonen av jern
i kosten. Disse viktige kostholdsaspektene
vil dog kun bli berørt i beskjeden grad i
dette dokumentet mens hovedvekten vil
dreie seg om bruken av jerntilskudd. Det
vil bli henvist til erfaringer fra transfusjonstjenesten hvor man rutinemessig behandler friske individer med jern, nemlig
blodgivere.

Jernstoffskiftet
Absorpsjon og utskillelse av jern
Jern i kosten finns i to former som henholdsvis non-hemjern (Fe3+ og Fe2+) som
utgjør størstedelen (ca. 90%) og resten
som hemjern. Ca. 10% av kostens innhold
av non-hemjern tas opp i tynntarmen.
Opptaket økes vesentlig ved små jernlagre og reduseres tilsvarende når jernlagrene er store (2). En rekke matvarer henholdsvis fremmer (citrusfrukter, kjøtt og
fisk) og hemmer (kaffe, egg, melk og matvarer som inneholder kalsium, fosfat, fytinsyre og soyaproteiner) absorpsjonen av
non-hemjern. Opptaket av hemjern skjer
også i tynntarmen. I forhold til non-hemjern blir en mye større andel av hemjern
absorbert og hemjern er heller ikke
underlagt de samme reguleringsmekanismer som non-hemjern (2). Da hemjern
bare representer ca. 1/10 av kostens jerninnhold utgjør absorpsjonen av hemjern
bare en beskjeden del i forhold til nonhemjern.
Det viktig å ha klart for seg at jernabsorpsjonen er regulert mens jernutskillelsen er uregulert. Man mister jern
gjennom epitelceller fra hud og tarm (det
basale jerntapet) og for kvinner i fertil alder er det også et betydelig jerntap
gjennom menstruasjonsblod. Utøvere av
utholdenhetsidrett på elitenivå har i tillegg
et ikke ubetydelig jerntap gjennom svette
(10), men ellers er jerntapet via svette og
urin helt ubetydelig (2). Det betyr at jerntapet hos andre idrettsutøvere ikke er annerledes enn hos folk flest (med samme
vekt og av samme kjønn).Det daglige jern-

Tabell 1. Daglig jerntap for menn og kvinner.

Menn (70 kg)
Kvinner (55 kg)
I fertil alder
Post-menopausale
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Basalt tap, mg/dag
Median
95% persentil

Tap via menstruasjon, mg/dag
Median
95% persentil

Totalt tap, mg/dag
Median
95% persentil

0,98

1,27

-

-

0,98

1,27

0,88
0,77

0,94
1,00

0,48
-

1,90
-

1,36
0,77

2,84
1,00
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tapet for voksne menn og kvinner er gitt
i tabell 1 (2).
Jernlagret hos voksne
Den totale mengde jern hos en voksen
mann (75 kg) vil typisk være 3400 - 4400
mg. Av dette vil ca. 2900 mg være funksjonelt jern, det vil si jern i hemoglobin
(2400 mg), myoglobin (350 mg), enzymog transferrin-bundet jern (150 mg),mens
resten vil være lagerjern (500 - 1500 mg)
(2).
Se-ferritin er et vanlig anvendt mål for
størrelsen av jernlagrene. Normalverdiene for se-ferritin for menn er 25 - 300
µg/L og for kvinner 10 - 200 µg/L. Se-ferritin < 10 µg/L indikerer at jernlageret er
tomt. Når ca. 1 µg ferritin/L tilsvarer 8 mg
lagerjern kan man gjøre et overslag over
størrelsen av en persons jernlager (11).
Det er viktig å være oppmerksom på at
se-ferritin også er en akutt fasereaktant og
en inflammatorisk tilstand vil derfor kunne
tilsløre en jernmangeltilstand. Samtidig
måling av C-reaktivt protein vil kunne avsløre denne feilkilden.
Jernbehovet
Generelt om det daglige jernbehovet
For individer i en "steady state"-tilstand vil
jernbehovet tilsvare det daglige jerntapet
som angitt i tabell 1. For utøvere av utholdenhetsidretter kan det daglige jernbehovet være fra 30-70% høyere enn angitt i tabellen (1).
For individer som ikke er i en "steady
state"-tilstand vil jernbehovet være større
eller mindre. For eksempel har ungdom i
puberteten et økt jernbehov, utover det
som er angitt i tabell 1, svarende til 0,66
mg/dag for gutter og 0,36 mg/dag for jenter (2). På samme måte er jernbehovet
hos gravide og lakterende høyere enn det
som er angitt i tabell 1. Etter blodgivning
og under akklimatisering ved opphold i
høyden vil det daglige jernbehovet også
være økt (se etterfølgende avsnitt om
høydeakklimatisering). Omvendt vil det
daglige jernbehovet være redusert i en
lang periode etter et høydeopphold.
Jernbehovet i forbindelse med
høydeakklimatisering
Høydeopphold nedsetter oksygentensjonen i det perifere vevet. Dette initierer en
rekke til dels ukjente fysiologiske responser. Man vet at nyrene stimuleres til økt utskillelse av erytropoitin (12) som på sin
side påvirker de hematopoietiske stamIDRETTSMEDISIN 4•2003

celler i benmargen til nydannelse av erytrocytter. Retikulocytosen vil være maksimal etter 8-10 dager og hemoglobinnivået
vil øke gradvis i løpet av de kommende
ukene (13).Tiden det tar før hemoglobinnivået har stabilisert seg og det er etablert
en ny "steady-state"-tilstand kan variere fra
ti uker til åtte måneder (13,14) avhengig
av rekke faktorer som for eksempel 1)
hvor mange meters høydeforskjell det er
tale om, 2) innholdet av tilgjengelig jern i
kosten og 3) størrelsen av jernlageret før
høydeoppholdet.
Under en periode med økt erytropoiese vil kroppen ha et større jernbehov
enn vanlig. Hvis man flytter til meget store
høyder (4500 m over havet) vil det daglige behovet for jern til erytropoiesen
være så stort i løpet av de første dagene,
at det ikke kan dekkes, selv for personer
med velfylte jernlagre. Årsaken er at jern
fra lagrene ikke kan mobiliseres tilstrekkelig fort til å dekke behovet (14).
Selv om jernbehovet stiger når man flytter opp i høyden skal det poengteres at
det bare er behov for ekstra jern til erytropoiesen inntil man er akklimatisert. Når
en ny "steady-state"-tilstand er etablert vil
kroppens jernbehov bare være bestemt
av det daglige jerntapet som nevnt ovenfor. Det betyr også at når man avslutter
høydeoppholdet vil det bli et oversludd av
jern fordi hemoglobinverdien gradvis vil
normaliseres. Dette skjer ved en selektiv
hemolyse av neocytter (15), som er unge
erytrocytter som nettopp har forlatt benmargen. Det jern som frigjøres fra neocyttene vil ikke bli utskilt raskere, men vil
bli omgjort til lagerjern.
Det er store individuelle variasjoner
med hensyn til behovet for jern under akklimatisering til opphold i høyden. For å
anslå størrelsen av jernbehovet må man
dels ha et estimat av individets blodvolum
og dels en forestilling om hvor stor en økning i hemoglobin-verdien man kan forvente i forhold til høydeforskjellen.
Blodvolum for henholdsvis menn og
kvinne kan beregnes etter formlene:
Blodvolummenn = 0,3669 · h3 + 0,03219 · v + 0,6041
Blodvolumkvinner = 0,3561 · h3 + 0,03308 · v + 0,1833

hvor h er høyden i cm og v er vekten i kg
(16). Disse formlene kan brukes for å estimere blodvolumet hos de fleste voksne.
Man bør dog være oppmerksom på at
toppidrettsutøvere kan ha et blodvolum
som er opp til 50% større enn folk flest

med samme høyde og vekt (13).
Økningen i hemoglobin avhenger av
størrelsen av høydeforskjellen. Sammenhengen mellom hemoglobinnivået og
høyde over havet kan ses av figur 1 (13).
Når hvert gram hemoglobin inneholder
3,4 mg jern kan man gjøre et anslag over
behovet for jern under høydeakklimatiseringen på bakgrunn av estimatet av blodvolum samt den økningen i hemoglobinkonsentrasjon som man forventer (se
nedenstående avsnitt "Jernbehandling i
forbindelse med høydeakklimatisering").

Figur 1. Hemoglobinkonsentrasjonen ved høydeopphold.

Idrettsutøvere som ofte har problemer
med å dekke jernbehovet
Det er tre grupper av idrettsutøvere hvor
man relativt ofte finner små jernlagre. Det
gjelder: 1) kvinner, 2) utøvere av utholdenhetsidrett, samt 3) vegetarianere (17).
Kvinner er spesielt utsatte, dels fordi de
har et større jerntap enn menn og dels
fordi kostholdet ofte er utilstrekkelig hva
angår innholdet av biotilgjengelig jern. Liten innhold av jern i kosten er den viktigste årsaken til at vegetarianere ofte har
små jernlagre. Utøvere av utholdenhetsidretter har som tidligere nevnt et større
daglig jerntap enn andre (1,10). En idrettsutøver som tilhører flere av disse kategoriene, for eksempel en kvinnelige langdistanseløper som er vegetarianer har en særskilt høy risiko for å utvikle jernmangel.
Jernbehandling
Diagnostisering av jernmangel med og uten
anemi
Det er viktig å være oppmerksom på at
variasjonen i hemoglobinnivået er mye
mindre for det enkelte individ enn variasjonen mellom individer. For en mannlig
idrettsutøver som vanligvis har hemoglobinverdier mellom 150 og 160 g/L kan
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et fall i hemoglobinnivået til 132 g/L
representere anemi selv om denne
hemoglobinverdien ligger innenfor normalområdet (18).
Selv om lav hemoglobinnivå hos en ellers frisk idrettsutøver oftest skyldes jernmangel, skal man likevel alltid sikre seg at
det ikke dreier seg om sekundær anemi,
som man for eksempel kan se ved kroniske immunopatier og systemsykdommer, langvarige infeksjoner, leversykdommer og maligne tilstander (18). Hvis man
i tillegg til lav hemoglobin, også finner lav
MCV (mean corpuscular volume) og
MCH (mean corpuscular haemoglobin)
samt tegn til at jernlagret er tomt (se etterfølgende avsnitt), styrker dette mistanken
om at jernmangel er årsaken til anemien.
Før man påbegynner jernbehandling er
det også viktig å undersøke om jernmangeltilstanden skyldes okkult blødning
eller en malabsorpsjonstilstand.
Det har i årtier vært velkjent at anemi
reduserer idrettsutøverens aerobe kapasitet, men det er først i de senere årene
at det er blitt dokumentert at også tomme
jernlagre uten anemi kan redusere idrettsutøverens utholdenhet (4-6). Vanligvis
brukes se-ferritin som mål for jernlagret,
men man skal være oppmerksom på at seferritin også er en akutt fasereaktant og
ved en pågående inflammatorisk prosess
vil man derfor måle en ferritinverdi som
ikke avspeiler størrelsen av jernlagrene.
Samtidig måling av C-reaktivt protein vil
kunne avsløre denne feilkilden.Tomt jernlager gir seg utslag i lavt se-ferritin (< 10
µg/L) og lav transferrinmetning < 15%.
Transferrinmetning beregnes som sejern/TIBC (total iron binding capacity).
Rutiner ved jernbehandling av blodgivere
Ved Blodbanken i Oslo måles se-ferritin
hos alle nye blodgivere. Hvis se-ferritin er
forhøyet (dvs > 300 µg/L hos menn og >
200 µg/L hos kvinner) undersøkes blodgiveren for om det foreligger en patologisk jernopphopningstilstand (hemokromatose). Hvis se-ferritin er < 10 µg/L får
den nye blodgiveren en kur med peroral
jerntilskudd før han eller hun begynner å
gi blod.
Ved tapping mister blodgiverne 450 ml
blod og dette svarer til ca. 200 mg jern.Til
erstatningen av dette jerntapet får blodgivere med se-ferritin < 100 µg/L en kur
med peroralt jern, svarende til totalt 2000
mg jern. Man gir en dose jern som er ti
ganger så stor som jerntapet fordi man an20

tar at bare ca. 10% av den mengde jern
som inntas blir absorbert i tynntarmen.
Hvis se-ferritin > 100 µg/L er blodgiverens blodlager så stort at det ikke er indikasjon for å erstatte jerntapet som skjer i
forbindelse med blod-tappingen.
Når man følger ovenstående prosedyre
for jernbehandling forhindrer man at blodgivernes jernlagre uttømmes og de fleste
blodgivere vil kunne tappes for 450 mL
blod opp til fire ganger i året.

Blodvolum =
1,5· (0,3669· h3 + 0,03219· v + 0,6041) L =
1,5· (0,3669· 1,853 + 0,03219· 75 + 0,6041) L =
1,5· (2,3231 + 2,4143 + 0,6041) L = 8 L.

Jernbehandling av idrettsutøvere
Ved vurdering av om en idrettsutøver
trenger jernbehandling bør man få et mål
for idrettsutøverens jernlager. Forutsatt
det ikke en noen pågående inflammatorisk prosess vil se-ferritin avspeile størrelsen av jernlagrene slik at 1 µg ferritin/L
tilsvarer 8 mg lagerjern (11).
Jernmangel uten anemi hos idrettsutøvere skal i første rekke behandles med
kostholdsveiledning. Det er bare hvis man
ikke når frem med denne formen for behandling at det er aktuelt å gi jerntilskudd.
Profylaktisk behandling med jerntilskudd
bør overveies til idrettsutøvere med små,
men ikke tømte, jernlagre hvor kostholdsveiledning ikke har vært tilskrekkelig
til å heve jernnivået. Det kan således være
aktuelt å gi periodevis jerntilskudd i menstruasjonsperioden (for eksempel en uke
per måned) til kvinnelige idrettsutøvere
som ligge helt på grensen når det gjelder
jernlagret.

Til sammenligning svarer denne jernmengden til det dobbelte av det som en
blodgiver mister i forbindelse med en vanlig tapping av 450 mL blod.
Når man kjenner jernbehovet under
høydeakklimatisering må man vurdere om
det ekstra behovet kan dekkes av kroppens jernlager. Hvis se-ferritin-verdien for
idrettsutøveren i eksemplet ovenfor er
200 µg/L vil det svare til et jernlager på
1600 mg, og i et slikt tilfelle vil det derfor
ikke være behov for ekstra jerntilskudd i
forbindelse med høydeakklimatisering.
Hvis se-ferritin hos idrettsutøveren derimot bare er 50 µg/L (svarende til 400 mg
lagerjern), bør han få peroral jernbehandling under akklimatiseringsperioden.Da tilgjengeligheten av peroral jern er begrenset bør man gi en samlet mengde jern som
ca. er ti ganger så stor som det egentlige
jernbehovet.
Det skal poengteres at det ikke er mulig å kalkulere det eksakte jernbehovet,
men ovenstående beregninger kan være
nyttige for å vurdere om en idrettsutøver
trenger jerntilskudd og eventuelt hvor
mye jern man skal gi til ham/henne.
Som tidligere nevnt er det viktig å være
oppmerksom på at det økte jernbehovet
som eventuelt kan oppstå i forbindelse
med et høydeopphold bare er forbigående. Etter akklimatiseringsperioden vil
det daglige jernbehovet ikke være større
enn før idrettsutøveren innledet høydeoppholdet. I eksemplet ovenfor vil den totale mengden jern hos idrettsutøveren ha
økt med ca. 400 mg etter akklimatisering.
Siden kroppen ikke kan regulere utskillelsen av jern vil disse 400 mg jern gradvis bli inkorporert i jernlagrene etter endt
høydeopphold. Dette er en jernmengde
som alene vil kunne dekke kroppens totale jernbehov i atskillige måneder. Hvis en
idrettsutøver har flere perioder med høydetrening i løpet av en kortere årrekke er
det derfor ikke nødvendig å gi jerntilskudd
i forbindelse med hvert høydeopphold.

Jernbehandling i forbindelse med høydeakklimatisering
Hvis idrettsutøveren står overfor et høydetreningsopphold må man danne seg et
inntrykk av hvor stort jernbehovet vil være
under akklimatiseringsperioden. Som vist
ovenfor kan dette beregnes på bakgrunn
av den forventede hemoglobinøkning
samt idrettsutøverens blodvolum.
Eksempelvis kan man for en voksen
langrennsutøver som i en periode skal
trene i 2200 meters høyde beregne jernbehovet på følgende måte: Av figur 1 fremgår det at man kan forvente at hemoglobinkonsentrasjonen vil øke med ca. 15
g/L i forbindelse med høyde-oppholdet.
Hvis vi antar at idrettsutøveren veier 75
kg (v) og er 1,85 m høy (h) og at hans
blodvolum er 50% større enn gjennomsnittet av personer med samme høyde og
vekt kan vi beregne idrettsutøverens blodvolum som angitt på forrige side:

Herav følger at hemoglobinproduksjonen
pga akklimatisering blir:
Hb = 15 g/L· 8 L = 120 g,

svarende til et jernbehov på:
Jern = 120 g Hb · 3,4 mg jern/g Hb = 408 mg.
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Jernpreparater
Jern for peroralt bruk kan gis som jernsulfat eller jernfumarat enten i form av tabletter (60 mg Fe2+), depot-tabletter (100
mg Fe2+) eller mikstur (9 mg Fe2+/mL).Tabletter med hemjern er også tilgjengelig,
men innholdet av jern per tablett mer mye
lavere, bare henholdsvis 9 mg og 18 mg.
Bivirkninger ved behandling med jernsulfat er relativt hyppige, men ikke særlig alvorlige. Behandling med store doser daglig kan gi kvalme, obstipasjon, diaré samt
magesmerter. Hyppigheten og graden av
bivirkninger er relatert til doseringen, og
derfor bør den daglige jerndosen ikke
overstige 200 - 300 mg. Risikoen for bivirkninger kan reduseres hvis man gir en
noe lavere dosering i starten (19).
Venofer er et jernpreparat for intravenøs bruk (20 mg jern (Fe2+)/ml) som brukes til behandling av jernmangelanemi
hvor man ikke kommer til mål med peroral behandling.Ved behandling med intra-

venøst jern er det risiko for allergiske, anafylaktoide og hypotensive reaksjoner og
beredskap for akutt behandling må være
tilgjengelig. Preparatet er meget alkalisk og
skal aldri gis subcutant eller intramuskulært (20).
Parenteral jernbehandling er ikke indisert hos friske idrettsutøvere og skal bare
forbeholdes pasienter med sykelige tilstander hvor det perorale jernopptaket er
sterkt redusert. Det skal også i denne forbindelsen poengteres at parenteral jernbehandling ikke gir raskere økning i hemoglobin enn ordinær peroral jernbehandling (19).
Referanser: www.idrettsfysioterapi.no

Lars Engebretsen medlem
av IOCs medisinske kommisjon
Professor Lars Engebretsen ble i høst valgt til medlem av
IOCs medisinske kommisjon. Den medisinske kommisjonen
i den internasjonale olympiske komité har tradisjonelt
beskjeftiget seg med temaer relatert til olympiske leker,
men har dessuten vært en viktig aktør når det gjelder
forebygging av doping i idrett.
Etter opprettelsen av World Antidoping Agency (WADA) som et uavhengig organ, har presidenten i den
internasjonale olympiske komité omorganisert den medisinske kommisjon. En del av kommisjonen vil fremdeles arbeide med medisinske oppgaver under lekene, mens en ny
utvidet gruppe vil arbeide med
idrettsmedisinsk forskning med formål å beskytte de olympiske utøverne
både på kort og lang sikt. Lars Engebretsen er den første norske legen
som blir medlem av kommisjonen, og
han vil først og fremst arbeide med
skadeforebygging. Dr. Engebretsen er

IDRETTSMEDISIN 4•2003

Sixtufit - Den komplette
muskelpleie for sport og
aktivitet!

Hardt arbeidende muskler fortjener profesjonell pleie. Sixtufitserien omfatter produkter som
tar vare på musklene ved:
• oppvarming og forberedelse
før sport og aktivitet
• trening og konkurranse
• restitusjonsfasen etter sport
og aktivitet
Sixufit har siden 1952 vært
leverandør og sponsor for den tyske
olympiske komitè og for et stort
antall andre sportsforeninger og
særforbund. I Norge er Sixufit
leverandør av produkter til flere klubber og enkelutøvere. Sixtufit
benyttes av ledende idrettsleger, terapeuter, trenere og massører.
Olympia-produktene har bevist sin
verdi gjennom grundige tester og
harde konkurranser og har et utmerket rykte både blant amatører og
toppidrettsutøvere.

Sixufit - Den profesjonelle
muskelpleie!
TM Agenturer AS
Tlf. 22 08 08 18
www.sixtufit.no

senterleder og professor ved Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus og medleder i Senter for idrettsskadeforskning. Han er dessuten sjefslege for Norges Olympiske Komité og
Norges Idrettsforbund.
Les mer om Lars Engebretsens
arbeider på: www.klokeavskade.no
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Antidoping Norge
- en uavhengig stiftelse for å bekjempe doping
AV ODD-EGIL OLSEN
SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet opprettet
3. juni i år stiftelsen Antidoping 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, og flyttet tidligere i høst ut av NIFs lokaler på
Ullevål. Den offisielle åpningen av ADN skjedde på Ullevål Stadion 10. oktober.
Offisiell åpning
- Norge er et foregangsland i antidopingkampen, og det skal vi fortsatt være. Med
stiftelsen av Antidoping Norge (ADN) har
vi tatt ytterligere ett skritt videre i arbeidet, sa kulturminister Valgerd Svarstad
Haugland under den offisielle åpningen av
den uavhengige stiftelsen Antidoping
Norge på Ullevål Stadion 10. oktober.
- Det må ikke være tvil om at beslutninger i dopingsaker fattes på helt uavhengig grunnlag, og derfor er det tillitskapende både innenfor og utenfor idretten
at man har etablert Antidoping Norge.
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har gjort et solid antidopingarbeid
både her hjemme og internasjonalt, og jeg
ønsker Antidoping Norge lykke til med å
videreføre disse oppgavene, sa statsråden.
ADN-styreleder Jens Kristian Thune,
WADA-direktør Rune Andersen, ADNleder Anders Solheim, Bente Skari og
idrettspresident Kjell O. Kran var alle talerstolen.
- NIF så tidlig verdien av å bekjempe doping. Kampen startet i begynnelsen av
1970-tallet, og i 1977 foretok vi 229 kontroller. I dag er antallet nærmere 3000. Utøvere, trenere, leder, staten og NIF har
stått sammen, og vi var tidlig ute med et
felles nasjonalt fundament. Det er nettopp
dette WADA nå jobber for å gjennomføre
internasjonalt, sa idrettspresidenten.
- Vi vil samarbeide nært med ADN, men
det er viktig at vi nå får et klart uavhengig
kontrollorgan som holdes tydelig adskilt
fra de som skal kontrolleres.
Kran avsluttet med å takke Kultur- og
kirkedepartementet for samarbeidet med
å stifte Antidoping Norge.
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- Norsk idrett skal være åpen, ærlig og
gjennomsiktig, og vi står samlet bak den
nye stiftelsen og vil fortsatt kjempe for en
dopingfri idrett.
Bakgrunn
Antidoping- og etikkarbeidet har vært et
prioritert arbeidsområde for Kultur- og
kirkedepartementet gjennom øremerking
av midler til Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komité (NIF). Denne ordningen ble innført 1992. NIF har siden tidlig i 1970-årene ledet og utviklet antidopingarbeidet i Norge. Målet for NIF har
vært å drive forebyggende dopingkontroller med optimal rettssikkerhet. I tillegg

til dette driver NIF et utstrakt verdiarbeid,
formidling av informasjon og forebygging
innen etikk og antidoping.
Departementet har samarbeidet med
NIF om å opprette en uavhengig stiftelse
med ansvar for kontroll- og påtalevirksomhet for dopingsaker innenfor idretten.
Antidoping Norge (ADN) ble stiftet 3.juni
2003. Bakgrunn for opprettelsen av stiftelsen var først og fremst begrunnet i kravet om å sikre uavhengigheten i antidopingarbeidet.
Organisering
Styret er ADNs øverste organ og består
av fire frittstående medlemmer hvor deIDRETTSMEDISIN 4•2003

ANTIDOPING NORGE

Valgerd Svarstad Haugland

Anders Solheim

Kjell O. Kran

partementet og NIF oppnevner to styremedlemmer hver. NIF og departementet
har for øvrig ingen direkte innflytelse på
ADNs arbeid. Medlemmene i styret er:
Jens Christian Thune, Berit Bjerke, Sverre
Mehlum og Kristin Berthelsen. Styret konstituerte seg med Thune som leder. Anders Solheim er ansatt som daglig leder
for stiftelsen.ADN flyttet i høst ut av NIFs
lokaler og inn i egne lokaler på Ullevål Stadion. Finansieringen av ADN skjer
gjennom tilskudd fra staten.
Det er for tiden åtte fast ansatte, noen
i deltids stillinger. Per Wiik Johansen er ansatt som medisinsk ansvarlig. Til daglig er
Per Wiik Johansen overlege ved avdeling
for klinisk farmakologi, Rikshospitalet. I tillegg er det tre personer midlertidig engasjert i forbindelse med eksterne oppdrag.

Doping er noe vi ikke kan godta i idretten, og det skal ikke være mulig å snike seg
fram på resultatlisten ved hjelp av doping.

ger, fysioterapeuter og annet støttepersonell,senest i november 2003.For å bli autorisert som Idrettslege NIMF og som
Idrettsfysioterapeut FFI må man ha
gjennomført ADNs antidopingseminar.

Formål og virksomhetsområder
ADNs formål og virksomhetsområder er:
1. Antidoping Norge skal fremme en
ærlig og dopingfri idrett. ADN har som
formål å drive en allmennyttig virksomhet.
2. Stiftelsen er opprettet for å sikre at
kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av
Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité og staten.
ADN vil at konkurranser skal være rettferdige, og at ærlighet skal vare lengst.Alle
må gis en mulighet til å konkurrere på like
vilkår, og idretten må være dopingfri.
Kampen mot doping er en kamp idretten ikke har råd til å tape, fordi doping er:
- juks
- urettferdig
- usunt og helsefarlig
IDRETTSMEDISIN 4•2003

Dopingkontroller
En hovedoppgave for ADN er å organisere dopingkontroller. Dette gjøres for å
forebygge og avskrekke, men også for å
avsløre juks. Fra tid til annen blir idrettsutøvere tatt i doping, og det viser at dopingkontroller er effektive. Det skal være
vanskelig å bruke ulovlige medikamenter
uten å bli avslørt, og derfor foretas dopingkontrollene uten forvarsel, i og utenfor konkurranser.
Dopinglisten
Den norske dopinglisten er basert på de
virkestoffene og metodene som er angitt
på WADAs dopingliste. Dopinglisten gir
en oversikt over legemidler som inneholder de forbudte virkestoffene som står på
den internasjonale dopinglisten, og som
selges i Norge. På www.dopinglisten.no
kan utøvere sjekke om de må søke om
dispensasjon for nødvendige legemidler.
ADN kan gi denne dispensasjonen.
Dersom ADN avslører brudd på NIFs
straffebestemmelser om doping, kan
ADNs påtalenemd reise sak overfor NIFs
domsorgan. En dopingdømt utøver kan bli
utestengt fra både trening og konkurranser organisert av NIF.

Internasjonalt samarbeid
Det er svært viktig at dopingarbeidet er
internasjonalt, for at det skal være effektivt og rettferdig. ADN samarbeider derfor internasjonalt for å utvikle felles standarder og nasjonale strukturer.ADN planlegger å gjennomføre dopingkontroller i
samarbeid med World Antidoping Agency
(WADA), og de støtter forskning for å bekjempe doping.
Kvalitetssikring
Kvalitetssikring av ADNs arbeid blir ivaretatt gjennom et eget kvalitetssystem for
dopingkontrollen som er sertifisert i NS
EN ISO 9001-2000. Det jobbes for tiden
med et kvalitetssystem for informasjon og
forebygging som vil bli sertifisert.

Kontaktinformasjon:
Stiftelsen Antidoping Norge
Sognsveien 75 A, 0855 Oslo
Tlf: 21 02 92 00
Faks: 21 02 92 19
E-post: post@antidoping.no
Hjemmeside: www.antidoping.no

Informasjon og forebygging
Forebyggende arbeid er viktig for ADN.
Gjennom informasjon og opplæring vil
ADN motivere alle til å delta i en ren og
ærlig idrett. ADN stiller opp på foredrag
og stands, og materiell og undervisningsopplegg kan bestilles ved behov. ADN arrangerer jevnlig antidopingseminar for le23

Dopingsaker i organisert idrett
Oppsummering av prosjektet "Kjennetegn ved dopingsaker i organisert idrett" gjennomført i regi av stiftelsen Antidoping Norge.

Hva kjennetegner en som bryter dopingbestemmelsene? Stiftelsen Antidoping Norge (ADN)
har gjennomgått alle dopingsaker i norsk organisert idrett fra 1998 til 2002. I løpet av perioden
ble 38 utøvere dømt for brudd på dopingbestemmelsene, og alle disse var menn. - Rapporten
viser hvilke mønstre vi ser i dopingsakene, og for første gang har vi dessuten samlet utøvernes
forklaringer på dopingbruddene.Vi kommer til å bruke denne rapporten som en basis for
utmeislingen av tiltak mot doping de kommende årene, sier ADN-leder Anders Solheim.
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Dopingsaker fra 1998 til 2002
I de 41 sakene som ble behandlet av Domsutvalget i perioden
fra og med 1998 til og med 2002, var det ingen kvinner. Dette
til tross for at 25% av testene ble tatt av kvinnelige idrettsutøvere. Prosjektet bekrefter at fordelingen av antall tester i forhold
til kjønn er hensiktsmessig.
Det høye antallet positive prøver tatt i forbindelse med en konkurransekontroll, gjør at det kan være grunn til å vurdere andelen tester fordelt mellom trening og konkurranse. Bare 30% av
testene tas i forbindelse med en konkurransesituasjon mens hele
22 positive prøver kan spores tilbake til en konkurranse (figur 1).

Utøvere på toppnivå
Det var flest utøvere på toppnivå og på nasjonalt konkurransenivå som brøt dopingbestemmelsene (figur 2). Det var også flest
utøvere på toppnivå som nektet å avlegge dopingprøve (figur 3).
Det var totalt syv utøvere som nektet å la seg dopingteste,
men det var i alt 38 utøvere som hadde brukt et dopingmiddel
(figur 4).To grupper av dopingmidler gikk ofte igjen: anabole steroider og stimulerende midler (figur 5). En tendens her synes å
være at misbruket av stimulerende midler har økt de siste par
årene.
Styrkeløft er den idretten hvor det er flest positive prøver totalt (figur 6). Dette er samtidig den idretten hvor det også testes mest på lavere nivå. Amerikansk fotball og styrkeløft er de
idretter som har flest positive prøver sett i forhold til antall tester (figur 7).

Toppnivå

Alle dopingsaker i norsk idrett organisert innen Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) fra og med 1998 til og med
2002 er blitt analysert av Stiftelsen Antidoping Norge. Målet med
prosjektet var å finne ut om det er noe som kjennetegner den
som bryter dopingbestemmelsene. Prosjektet ble igangsatt av
NIF og er gjennomført i regi av stiftelsen Antidoping Norge. Kjersti Andreassen har gjennomført analysen av innsamlet informasjon. Anne Cappelen har vært prosjektleder.
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DOPINGSAKER
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Dopingsaker fordelt på idrett
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Utøvernes begrunnelse
Utøverens begrunnelse for at han har valgt å dope seg er svært
individuell, men det er forklaringen sykdom/skade som er den
mest vanlige (figur 8). Denne kategorien har ikke et enhetlig innhold. Det er likevel to begrunnelser som går igjen og som begge
faller inn under definisjonen av kategorien sykdom/skade. Utøveren anfører ofte bruk av medikamenter som en forklaring på
den positive prøven. Medikamentet er i følge utøver tatt for å
kurere sykdom/skade, og ikke for å bedre den idrettslige prestasjon. Utøver forklarer seg også ofte med at han har vært skadet
i lengre tid, og bruk av dopingmidler ble derfor hans siste utvei
for å klare ulike kvalifiseringskrav. En annen hyppig forklaring blant
utøverne spesielt i de siste to årene, er bruk av kosttilskudd.
Denne kategorien har et mer enhetlig innhold enn kategorien
sykdom/skade. Utøveren unnskylder seg her hovedsakelig med
at kosttilskuddet må ha vært forurenset.
Diskvalifikasjon
I alt 28 av de 41 utøverne som var anmeldt til Domsutvalget i
den aktuelle tidsperioden, ble diskvalifisert i to år (figur 9). Dette
er i samsvar med loven slik den gjelder fra 1999, forsettelig overtredelse av dopingbestemmelsene i NIFs lov kapittel 12 skal strafIDRETTSMEDISIN 4•2003

fes med minimum to års utestengelse. Domsutvalget har kun adgang til å redusere straffen under to år dersom det foreligger
uaktsomhet. Andre formidlende omstendigheter enn uaktsomhet har derfor etter lovendringen i 1999, kun betydning for om
utøver gis anledning til å trene eller ikke. Det er bare enkelte omstendigheter som Domsutvalget anser som formidlende. Dette
gjør at deres praksis blir mer ensartet og sikrer likebehandling av
utøvere. Men det bør i denne sammenheng påpekes at ikke alle
utøvere klarer å få fram for Domsutvalget de omstendigheter
som kan tale til deres fordel, enten fordi de unnlater å forklare
seg, eller fordi deres forklaring er svært mangelfull. I de sakene
hvor utøver var bistått av advokat ble det fremmet desto flere
anførsler fra utøvers side. I disse sakene fikk Domsutvalget et mer
nyansert vurderingsgrunnlag for sine avgjørelser. Det er imidlertid bare ni utøvere som har søkt bistand av en advokat.
Konklusjon
Dopingsaker kjennetegnes ved at det er menn under 30 år som
har vært anmeldt for å ha brutt dopingbestemmelsene. Styrkeløft er den idretten som fortsatt dokumentert er mest utsatt for
dopingmisbruk. Amerikansk fotball og styrkeløft er de idretter
som har flest positive prøver sett i forhold til antall tester. Det er
likeledes fortsatt flest utøvere som tester positivt på anabole steroider, men det synes å være en økende tendens til at flere tester positivt på stimulerende midler. Mange utøvere anfører sykdom/skade som årsak til at de testet positivt. Utøvere som nektet å avlegge dopingprøve, anførte ofte rettsvillfarelse som årsak.
Den normale reaksjon for brudd på dopingbestemmelsene var
uansett begrunnelse to års diskvalifikasjon.
Les hele rapporten på: www.antidoping.no
25

FFIs styre 2004
BJØRN FOSSAN
Leder / kontakt toppidretten. Utdannet i Oslo 1977. Idrettsfysioterapeut FFI og Spesialist i manuell
terapi. Jobber til daglig som sjefsfysioterapeut ved helseavdelingen
på Toppidrettssenteret / Olympiatoppen. Lang erfaring som fysioterapeut for lag og utøvere innen
mange forskjellige idretter på elite
og landslagsnivå. Engasjert som fysioterapeut og ansvarlig for
koordinering av fysioterapitjenestene under flere OL. Ettertraktet foredragsholder både blant leger og fysioterapeuter.
KARI BØ
Nestleder / utdanningskomité.
Fysioterapeut, Msci i 1984 og PhD
i 1990, professor NIH. Visepresident International Organization of
Physical Therapists in (WCPT) og
Statens råd for ernæring og fysisk
aktivitet (SEF). Skrevet flere vitenskapelige artikler om bl.a. bekkenbunn dysfunksjon, inkontinens og
korsryggsmerter og produsert videoer og artikler om bekkenbunnen, fysisk aktivitet og graviditet.Aktiv I "Cochrane review group" innen konservativ behandling av inkontinens.
Guest professor ved Universitetet i Dunedin, New Zealand,
University of Melbourne,Australia og The Ministry of Health,
Singapore. Ettertraktet foredragsholder i inn- og utland.
TERJE L.TOFTEN
Kasserer. Utdannet i Tyskland 1980.
Har i tillegg utdanning innen økonomi og administrasjon. Jobber i
gruppepraksis. Har vært daglig leder
av en BHT i tre år, og er fortsatt engasjert innenfor arbeidsmedisin på
deltid. Hovedinteressen aktivitetsmedisin og treningsterapi. Vært tilknyttet volleyball på elitenivå i Norge
både på dame og herresiden, en kort periode også med landslag. Flere år med tilknytning til fotball i 2. divisjon og idrettsutøvere på lokalt plan. Foredragsholder både for utøvere, trenere
og i arbeidslivet.
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IRMA BRANDEGGEN
BLAKER
Sekretær / kurskomité. Utdannet i
Bergen 1984. Can.mag. med fagene
fysioterapi, psykologi og pedagogikk.
Har undervist ved Høgskolen i Stavanger.Jobber ved Hillevåg fysioterapi
og trening i Stavanger både med individuell og gruppebehandling. Tidligere avdelingsleder i NFF avd.Sør-Rogaland. Flere år som lagfysioterapeut i håndball. Tidligere aktiv
håndballspiller, nå trener aldersbestemte lag.
JORUNN YTREFJORD
Leder kurskomité. Utdannet i Oslo
1973. Idrettsfysioterapeut FFI. Sittet
som styremedlem FFI siden 2000.
Jobber i gruppepraksis på Voss og
aktiv innen behandling og forebygging av idrettsskader gjennom klinisk arbeid og foredrag / kurs, spesielt relatert til langrenn, skiskyting
og fotball. I tillegg vært styremedlem / nestleder i Hordaland idrettsmedisinske forum.
THOMAS T. ØDEGAARD
Sponsorer / NIM. Utdannet i Oslo
1995. Idrettsfysioterapeut FFI. Jobbet på NIMI siden 1992 i ulike roller, som fysioterapeut siden 1996.
Erfaring fra arbeid med eliteserielag i fotball og håndball for både
kvinner og menn, og er i dag engasjert i Norges Fotballforbund samt
av Statens Ballethøyskole. Erfaring
med noe fysioterapeutisk forskning, og holder kurs for ulike
foreninger, klubber og kollegaer.
CHRIS. J. DRUMMOND
Nettansvarlig / kurskomité. Utdannet i Oslo 1996. Jobber til daglig
ved Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS og Volvat Medisinske Senter AS. Jobber aktivt med utøvere
og lag på høyt nivå.
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NIMFs styre 2004
JON OLAV DROGSET
Leder. Overlege ortopedisk avdeling, St.
Olavs Hospital i Trondheim fra 1997. Ansatt ved Rosenborg Sportsklinikk. Spesialist i generell kirurgi og ortopedi, Idrettslege NIMF.Tidligere styremedlem og formann
Trøndelag
idrettsmedisinske
forening.I NIMF styre siden 1999.Vært laglege Trondheims Ørn Fotball,landslagslege
langrenn,leder dopingkontrollgruppen Lillehammer OL og dopingsjef ski VM i Trondheim. Nasjonale og internasjonale publikasjoner, hovedsakelig i kirurgiske emner.Aktiv i langrenn og
fotball; økende interesse for golf.
TERJE M. HALVORSEN
Styremedlem. Medisinsk leder/Overlege
ved NIMI, ansatt siden 1994. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege NIMF. Under utdanning til Bedriftsøkonom BI. Leder for Idrettsmedisinsk forum for Oslo og Akershus 1993-96,
styremedlem/kasserer NIMF siden 2000.
Lege LYN fotball 1995-97, Norges Håndballforbund (herrelandslaget) 1998-2001, Asker damefotball
2000- . Norges Håndballforbund (damelandslaget) og medisinsk ansvarlig siden 2001. Hovedtrener Bærums Verks fotball
jenter `88 siden 1995.
OVE TALSNES
Styremedlem. Overlege i ortopedisk kirurgi ved Sentralsykehuset i Hedmark, Elverum. Bistilling universitetslektor medisinske fakultet UiO. Leder Mjøsegnen
Idrettsmedisinske Forening 1996-2002.
Styremedlem i NIMF siden 2000, fra 2002
ansvar for tidsskriftets økonomi. Friidrett
som interesse og vært landslagsutøver på
mellomdistanse 1986-93. Lege for landslaget i friidrett 19942000, medisinsk ansvarlig Norges Friidrettsforbund 20002002. Lege for friidrett OL Sydney 2000, Lege i helseteamet
OL Athen 2004.
HARALD JODALEN
Styremedlem. Cand.med. 1982. Førsteamanuensis dr.med. UiO, spesialist i allmennmedisin. Idrettslege NIMF.
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KNUT FJELDSGAARD
Styremedlem. Overlege ved Haraldsplass diakonale sykehus. Under utdannelse til ortopedisk kirurg.Arbeidet åtte år ved Bergen legevakt.Trinn 1, 2 og 3 idrettsmedisinske kurs.
Laglege for norske ishockeylandslaget siden
1988. Redaktør i Norsk ortopedpost fra
2001. Fotball og ishockey i Vålerenga. Deltager OL Lake Placid ishockeylandslaget 1980.
AGNAR TEGNANDER
Styremedlem.Spesialist i ortopedisk kirurgi.
Idrettslege NIMF. Assistentlege (overlege
fra 1/1-04) ortopedisk avdeling, St. Olavs
Hospital i Trondheim. Doktorgrad innen
emnet hofteleddsdysplasi i 1999. Arbeider
ved Rosenborg Sportsklinikk. Tilknyttet
Senter for Idrettskadeforskning, NIH; Forsker på skader i kvinnefotball.Tidligere lege
forTrondheim Ishockeyklubb ogTrondheims-Ørn damefotball.
Lege for kvinnelandslaget i fotball 1995-2000, og U21 menn
f.o.m. 2002 t.o.m. 2003.Tidligere elitespiller i håndball.
KETIL EGGE
Styremedlem. Jobber som fastlege på Hamar. Spesialist i allmennmedisin. Utdannet i
Oslo. Jobbet i allmennmedisin, bortsett fra
sykhusår fys med Gjøvik/NIMI. Styremedlem Mjøsegnen Idrettsmed for fra -00. Jobbet som lege for Hedmark Skikrets, Mjøsteam skøyter, Forbundslege Norges Hundekjørerforbund, laglege Ham-Kam. Mest
interesse for utholdenhetsidretter. Prøver også selv av og til
hvor slitsomt det egentlig er å gå fort på ski.
MONA NYSTED ELVEBAKK
Varamedlem. Utdannet i Trondheim i 2000.
Assistentlege ved ortopedisk avdeling St
Olavs Hospital i Trondheim. Har arbeidet 1
år ved Skade/akuttavdelingen ved samme
sykehus. Hadde da et prosjekt om trampolineskader. Trinn 1 og 2 idrettsmedisinske
kurs. Aktiv mosjonsløper og spinner.
EVA K. BIRKELUND
Varamedlem. Utdannet i Oslo, avsluttende
eksamen 1999. Assistentlege ortopedisk
avd. Sykehuset Innlandet, Elverum fra 2001.
Laglege for Storhamar Dragons, elitedivisjon ishockey, fra 2000.
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NIMs redaksjon 2004
ODD-EGIL OLSEN
Redaktør av Norsk Idrettsmedisin. Utdannet fysioterapeut i Oslo 1994, og har hovedfag i fysisk aktivitet
og helse. Spesialist i rehabilitering med fordypning i ortopedisk fysioterapi MNFF. Jobber som stipendiat
ved Senter for idrettsskadeforskning ved NIH, med forskning primært rettet mot forebygging av idrettsskader i juniorhåndball.Tidligere aktiv langrennsløper, og har også drevet med orientering og løping.

HÅVARD MOKSNES
Redaksjonssekretær. Utdannet fysioterapeut i Oslo 1998. Jobbet på NIMI i forskjellige funksjoner siden
1996, som fysioterapeut siden 1999. Jobber også deltid som forskningsmedarbeider ved Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR). Forskningen er rettet mot å utvikle funksjonelle tester og rehabilitering for pasienter med fremre korsbåndsskade. Har erfaring som fysioterapeut for fotballklubber
i høyere divisjoner, ishockey og militær femkamp. Han har selv spilt fotball for Fredrikstad og på gutte- og
juniorlandslag.
INGUNN R. RISE KIRKEBY
Redaksjonsmedlem. Overlege ved nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Spesialist i nevrologi og snart
i nevrokirurgi. Medisinsk doktorgrad i nevrokirurgi. Idrettslege NIMF. Tidligere håndballspiller og har
ca. 70 landskamper for Norge.

Thomas T. Ødegaard og Harald Jodalen, redaksjonsmedlemmer, er presentert under FFI og NIMF styrene.

Lokalforeningene
Det utføres viktig idrettsmedisinsk arbeid rundt om i lokalforeningene.
Noen er aktive og arrangerer kurs / kveldsmøter og styremøter.
Andre ligger nede, mens noen er på gang til å starte opp.
Ta kontakt med det lokale styret hvis du ønsker.
Oslo og Akershus

Mjøsegnen

Trøndelag

Steinar Sulheim, leder
Brynsveien 35, 1338 Sandvika
Mob.: 92 04 36 05
E-post: steinar.sulheim@nih.no

Halvor Bævre, leder
Kraby, 2850 Lena
Tlf.: 61 15 73 09 (a). 61 16 35 25 (p)
Mob 91 54 62 99
E-post: halvor.b@c2i.net

Torgeir Fjermestad, leder
Ranheim legesenter, 7056 Ranheim
Tlf.: 73 82 58 00. Mob: 95 26 36 14
E-post: torgeirf@online.no

Hordaland

Nord-Norge

Østfold

Frode Arnøy
Birkebeiner Fysioterapi
Nye Sandviksvei 15, 5003 Bergen
Tlf.: 55 31 67 56

Leif Røssås, leder
Pb. 2034, 9497 Harstad
Tlf.: 77 00 09 00. Mob: 9168 98 46
E-post: leif.rossas@sorsia.nhn.no

Åge Normann Hanssen, leder
Harbitzalleen Legesenter,
Pb. 340 Skøyen, 0275 Oslo
Tlf.: 22 51 58 44 (a)

28

IDRETTSMEDISIN 4•2003

Årsmøte/Generalforsamling
Norsk Idrettsmedisinsk Forening 2003
Sted: Clarion Comfort Hotel, Stavanger
Tid: Lørdag 8. november 2003 kl. 16.00-18.00
Saker:
1. Åpning ved leder Anders Walløe
2. Valg av dirigent: Roald Bahr
3. Styrets årsberetning: Anders Walløe la fram styrets årsberetning. Godkjent.
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett:Terje Halvorsen la fram regnskapet. Dette viste et overskudd på ca. kr. 89.000,-.
Foreningens totale beholdning er ca. kr. 512.000,-. Det er fortsatt noen utestående fordringer. Revisjonsberetning ble fremlagt og godkjent. Det bemerkes at man ønsker kvittering også på elektroniske reiser. Budsjett for 2004 ble framlagt og godkjent. Det budsjetteres med et overskudd på ca. kr. 50.000,-.Vi har pr. 061103 utestående investering i Idrettsskadeboka
på kr. 221.000,-. Man forventer økte inntekter i kommende år. Dette er foreløpig ikke i budsjettet.
5. Fastsettelse av medlemskontigent ved Terje Halvorsen: Kontigenten ble holdt uendret til kr. 490 ,-.
6. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin: Redaktør Odd-Egil Olsen la fram årsberetningen og regnskapet for
NIM. Dette ble godkjent. NIM- økonomi: Overskudd: ca. kr. 47.000,-. Beholdning: ca. kr.234.000,-. Overskudd på siste nummer er ikke inkludert.Vi er sannsynligvis momspliktig på annonseinntekter. Ove avklarer dette med ligningsmyndighetene
i Hedmark. Det er forhandlet fram ny avtale med trykkeriet. Odd-Egil ble hedret for innsatsen i NIM. Fellesstyremøtet har
godkjent regnskapet.
7. Årsberetning Forskningsfondet: Kjersti Storheim la fram årsberetningen for Forskningsfondet. Denne ble godkjent.
Årsresultat på ca. kr. 176.000,-. Eiendeler: 1,2 mill. Revisjonsberetning godkjent.Tildelinger av stipend for 2003 ble presentert.
8. Årsberetning lokalfora:Trøndelag Idrettsmedisinske Forum og har levert årsberetning. Denne er publisert i NIM.
9. Forslag til lovendringer (Ingen innkomne pr 18.09.02)
10. Valg
a: Til ny leder ble valgt Jon Olav Drogset.
b: Som nye styremedlemmer ble valgt: Ketil Egge,Terje Halvorsen og Agnar Tegnander.
Nye varamedlem ble: Eva Kristin Birkelund og Mona Elvebakk.
Styret konstituerer seg selv på første styremøte.
c: Som redaktør ble Odd-Egil Olsen gjenvalgt, og som medlem til redaksjonskomiteen for
Norsk Idrettsmedisin ble Harald Jodalen valgt.
d: Som 3 medlemmer til valgkomiteen ble valgt leder Jon Olav Drogset og medlemmene Thor Einar Andersen og
Fredrik Bendiksen.
e: Som leder til forskningsfondets styre ble Fredrik Bendiksen gjenvalgt med Jens Ivar Brox som medlem
og Cecilie Røe som varamedlem.
f: Som leder til etisk råd ble Inggard Lereim valgt med Kjell Erik Strømskag som medlem
g: Som leder til NIMFs kvalitetsutvalg ble Torbjørn Grøntvedt valgt.
h: Som medlem av NIMFs autorisasjonskomite ble Halvor Bævre leder og Torgeir Fjermestad og Eva Kristin Birkelund
(under utdanning) medlemmer. Stig Heir og Jørn Torjussen ble nye varamedlemmer.
11. Innkomne forslag: Ingen
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Innholdsfortegnelse for tidsskriftet i 2003
No.

Side

1ste forfatter

Artikkel

1
1
1
1
1
1
1

3-8
9-13
14-16
17-18
19-22
23
24-25

Raastad T
Svinsås R
Fredriksen PM
Skårderud F
Giske R
Solberg EE
Moksnes H

Styrketrening. Generelle prinsipper og fysiologiske tilpasninger
Vektregulering og risiko for utvikling av spiseforstyrrelser hos sportsklatrere
Fysisk aktivitetsnivå, yteevne og overvekt hos barn og unge
Coaching. Om betydningen av gode relasjoner i idrett
Idrettsskader. Et idrettspsykologisk perspektiv
Athlete’s heart - viewed from London
FFIs Vinterseminar Kvitfjell 2003

2

3-5

Holm I

2
2
2

7-9
12-18
20-21

Grimsmo J
Tyrdal S
Fossan B

Evalueringsverktøy for vurdering av selvrapportert funksjon
og fysisk kapasitet hos pasienter med ryggproblemer
Eldre voksne og hjerterehabilitering. En ny strategi for bedring av fysisk funksjon
Idrett og humor
Rapport fra NIF’s Antidopingseminar

3
3
3
3

3-7
9-10
11-13
14-15

Engebretsen AH
Hallén J
Lereim I
Engebretsen L

3
3

17-27
29

–
Moksnes H

4

3-8

Bø K

4
4
4
4

11-13
15-17
18-21
18-20

Bjerkan K
Rønsen O
Kjeldsen-Kragh J
Olsen OE

Mediale ligamentskader i kneet
Det maksimale oksygenopptaket
Doping og antidopingarbeid - noen trekk fra deres historie
En japansk opplevelse som gjesteforeleser
- Reisebrev fra The Japanese Orthopaedic Association
Frie foredrag til Høstkongressen 2003
FFIs sommerseminar i Tønsberg 13.-15. juni
Dysfunksjon i bekkebunnsmusklene og stress inkontinens
- hos mosjonister og elite idrettsutøvere
Glykemisk indeks og vektreduksjon
Karbohydratenergi for utholdenhet - betydningen av glykogensparing- og oppladning
Jernbehandling av idrettsutøvere
Antidoping Norge - en uavhengig stiftelse for å bekjempe doping

Norsk Idrettsmedisin
på internett
Norsk Idrettsmedisin er 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 Norsk Idrettsmedisin i fulltekst med aktuelle artikler og
referanser publisert i tidsskriftet fra nummer 2 2002. FFIs side inneholder
for øvrig oppdatert informasjon om kurs / seminar og faglige artikler
knyttet til forestående seminar og aktuelle temaer. I tillegg vil det være
mulig for brukerne å foreta gode faglige søk direkte via forskjellige
databaser og finne linker til aktuelle tidsskrifter og institusjoner /
organisasjoner.
Klikk deg inn på siden og se mulighetene!
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FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Vinterseminar
6. - 8. februar 2004, Kvitfjell
Tema: Smerte
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
-

Pain biology and clinical reasoning. Louis Gifford
An introduction to pain mechanisms. Louis Gifford
Hva må du kunne som fysioterapeut for et lag når du er alene og det oppstår akutt behov for førstehjelp
ved sirkulasjonssvikt? Johannes Brattebø

LØRDAG 7. FEBRUAR
-

Nevropatiske smertetilstander. Rune Enehaug
Diagnostisering og behandling av nevropatiske smertetilstander ved bruk av IMS. Rune Enehaug
Undersøkelse og behandling av Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). Sara Maria Allèn
Integrating the biopsychosocial model – ""The shopping basket approach". Louis Gifford
Workshops

SØNDAG 8. FEBRUAR
-

-

Dermatologi – kuldeskader; hva er det og
hvordan forebygge disse skadene?
Hudterapeut og seniorinstruktør Ann-Kristin Stokke
Egne erfaringer med CRPS som pasient og fysioterapeut.
Fysioterapeut Anne Lofthus
Frie foredrag

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,INFORMASJON og PÅMELDINGSSKJEMA:
www.idrettsfysioterapi.no

Påmeldingsfrist: 10. januar 2004
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S T I L L I N G

L E D I G

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF),
er landets største særforbund med over 500 000 medlemmer. Disse er organisert i og utøver
aktivitet via 18 fotballkretser, ca. 1830 klubber og mer enn 20 000 lag. Organisasjonen har ca
125 heltidsansatte og 100 000 tillitsvalgte. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har
40 ansatte og er organisert i fem avdelinger (toppfotball, breddefotball, marked, administrasjon
og økonomi). NFF har en årlig omsetning på ca. kr. 260 mill.
NFF søker 2 stillinger til A-landslaget kvinner og
1 stilling U21-landslaget herrer

Til et aldersbestemt jentelandslag søker NFF ny

LEGER

FYSIOTERAPEUT

En hovedansvarlig lege for A-landslaget kvinner (1 bistilling) og en
hovedansvarlig lege for U21-landslaget herrer.

Fysioterapeuten vil være lagets medisinske
hovedkontakt og inngå i støtteapparatet rundt
laget sammen med trenerne og våre internasjonale
koordinatorer.

Av andre oppgaver som tillegges disse stillingene er
- ansvaret for å yte eller formidle alle nødvendige helsetjenester
til utøvere på A- landslaget for kvinner/U21-landslaget herrer
- sammen med fysioterapeutene på A-landslagene for herrer
og kvinner delta i NFFs medisinske utvalg
- undervisning og veiledning i relevante idrettsmedisinske tema
- helsemessige aspekter i forbindelse med planlegging/vurdering
av sesongopplegg for trening, tester og konkurranser
- rapportering og oppfølging av enkeltspillere mellom tiltak ifm
skader på samling
- formidle informasjon til media om skader/sykdom hos spillere
når dette er nødvendig
- være tilstede ved alle tiltak for A-landslaget for kvinner/
U21-landslaget herrer
Dette vil variere fra 50-80 samlingsdøgn pr år - avhengig av
de mesterskap laget kvalifiserer seg til.
Ved ansettelse vil vi vektlegge følgende kvalifikasjoner:
- Høyere medisinsk utdannelse og skal være godkjent idrettslege
NIMF, gjerne med spesialisering innen ortopedi, fysikalsk
medisin eller annen relevant spesialitet
- Kunne kommunisere positivt internt og eksternt
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Kjennskap til fotballmiljøet er en forutsetning
Vi ønsker velkommen til en medarbeider som passer inn i et aktivt,
uhøytidelige og trivelig idrettsmiljø hvor «stå-på-holdning» er en egenskap du bør besitte. Stillingen vil medføre en betydelig reisevirksomhet.
Lønn etter kvalifikasjoner.
Spesifiser hvilken av legestillingene det søkes på!
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse
til leder av NFFs medisinske utvalg Thor Einar Andersen
på mobil 90 15 39 28.

Vi ønsker å engasjere en fysioterapeut som ser
viktigheten av å veilede og jobbe med unge toppidrettsutøvere, som har høye sportslige ambisjoner .
Det settes store krav til samarbeidsevne og positiv
innstilling, samt evne til å oppnå gode relasjoner
til utøver i 16-20 års alderen.
Søkere må ha idrettsmedisinsk kurs trinn 1 & 2, eller
ta dette innen kort tid. Søkere med videreutdanning
i Manuell Terapi, samt egenerfaring innen fotball vil
bli foretrukket.
Laget vil i gjennomsnitt ha ca 20-50 samlingsdøgn
i året. Dette vil variere i henhold til de turneringer
laget kvalifiserer seg til.
Ta kontakt med Roar Robinson tlf. a. 22 99 31 77
eller pr. 66 99 16 62, for mer utførlige opplysninger.

For alle stillingene gjelder følgende:
Dersom ønskelig vil henvendelser bli behandlet
konfidensielt.
Søknad med kopi av vitnemål og attester,
som ikke returneres, sendes:
Norges Fotballforbund,
Serviceboks 1 - US, 0840 OSLO,
att: Mette S. Sveen,
eller e-post: ledig.stilling@fotball.no
senest innen 15. januar 2004.

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

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

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

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

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

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

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

Artikler og stoff
Norsk Idrettsmedisin ønsker velkommen artikler og stoff i form av fagartikler, reportasjer, bokanmeldelser, leserinnlegg,
sammendrag doktorgradsavhandlinger, referater fra kongresser, seminar og kurs etc. relatert til idrettsmedisin og idrettsfysioterapi. Oversetting av internasjonale publiserte artikler, der man forkorter artikkelen er også aktuelt. Skriv på norsk,
og unngå begreper som bare er kjent for spesielt interesserte.Tidsskriftet forbeholder seg retten til å lagre og utgi alt stoff
i tidsskriftet i elektronisk form. Artikler i tidsskriftet representerer ikke nødvendigvis redaksjonens holdninger.
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Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmedisin, går nå inn i sitt 19. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.
Opplaget er på 2200 eksemplarer, og tidsskriftet sendes, i tillegg til leger og fysioterapeuter, også til
sykehus og høgskoler, samt sykepleiere innen aktivitets- og idrettsmedisin.
Vår redaksjonskomite har knyttet til seg en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innenfor viktige felt innen idrettsmedisin, noe som sørger for et innhold med høy kvalitet og aktualitet.
Høres det interessant? Kontakt tidsskriftets annonseansvarlig:
Hilde Fredriksen, Toppidrettsenteret, Pb. 4004 Ullevål Stadion, 0806 Oslo,
tlf. 22 02 57 45, fax. 22 02 57 50, e-post: Hilde.Fredriksen@nif.idrett.no

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, grammatikalske 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 redaksjonen.

Innmelding
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................
Adresse:.........................................................................................
Postnr. og postadresse:..........................................................

ANNONSEPRISER 2004
Side
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4
1/8

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

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

4-farger
7.000,5.500,4.000,3.000,2.500,2.000,UTGIVELSESPLAN 2004
Utgave Matr.frist
Utgivelse
Nr. 1 01. 02.04
15.03.04
Nr. 2 01.05.04
15.06.04
Nr. 3 01.09.04
15.10.04
Nr. 4 01.11.04
15.12.04

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

Norsk Idrettsmedisin ønsker alle sine lesere
et riktig godt, fysisk aktivt og skadefritt idrettsår!
IDRETTSMEDISIN 4•2003

35

Velkommen til
Idrettsmedisinsk
høstkongress 2004
i Harstad
HARSTAD 4.-7. NOVEMBER 2004

www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no

o

For informasjon og pamelding:

www.ostrc.no/congress2005

KONGRESS KALENDER
MARS

MAI

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.se
E-post: per.renstrom@kirurgi.ki.se

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:

APRIL
29 – 2.5:

5 – 8:

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

Indianapolis, IN, USA
51th Annual Meeting of the American
College of Sports Medicine (ACSM)
Info: www.acsm.org

JULI
24 – 27:

Quebec City, Canada
30th Annual Meeting of the American
Orthopedic Society of Sports Medicine (AOSSM)
Info: www.sportsmed.org

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre.Tips oss om kongresser og seminar som kan være av
interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan planlegge sin deltakelse i god tid.
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Vi ønsker alle en skadefri vinter!
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