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å begynner det for alvor å nærme seg årets idrettsmedisinske høydepunkt i Norge.
Høstkongressen arrangeres i år på Scandic Hotell på Hamar. I tillegg til et som
vanlig faglig sterkt program er det i år også feiring av NIMFs 40 års og FFIs 25 års
jubileum. Dette blir en seanse som de fleste burde få med seg. Det er kommet inn 51
frie foredrag til årets kongress. Disse har stor bredde og jevnt over høy kvalitet. Du kan
lese abstractene i dette nummeret av Norsk Idrettsmedisin. For de som enda ikke har meldt
seg på er det fortsatt muligheter for dette ved å gå inn på kongressens web sider:
www.idrettsmedisinsk-kongress2006.no Her kan du også få informasjon både om det faglige og sosiale programmet.
I dette nummeret har vi være så heldig å få Henning Langberg fra Institutt for
Idrætsmedicin i Danmark til å skrive en artikkel om overbelastnings skader i sene-vev. Det
har vært stor forskningsaktivitet innenfor dette felte de senere årene, alt fra basal forståelse
av sene vevets biologi og egenskaper, til den kliniske anvendelsen av denne forståelsen i
behandlingen av senerelaterte skader. Dette burde være svært interessant lesning for alle
som driver med klinisk fysioterapi, og en nyttig up-date i forkant av forelesningene på emnet
under årets høst kongress.
Vektreduksjon innen toppidrett har lenge vært et kontroversielt tema. Ina Garthe fra
Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen presenterer en artikkel som omhandler nettopp dette emnet. Her kan du blant annet få en bedre forståelse av hvordan vektreduksjon
påvirker prestasjonen og betydning av trening og kosthold.
I tillegg er det som vanlig tips fra en erfaren kliniker i Klinikerens hjørne, DVD- og bok
anmeldelser, informasjon fra foreningene og en oppdatert kongresskalender.
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God lesning!
Vi sees på Hamar.

Opplag: 2200
Neste nummer: Desember 2006

Erik Iversen
Forsidefoto: Arild Brun Kjeldaas.
Ailo Gaup gjør en Cordova-flip.
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elkommen til Idrettsmedisinsk Høstkongress på Hamar. Vi vet at arrangementskomiteen har lagt ned et omfattende arbeid for at kongressen skal få et så
godt faglig og sosialt program som mulig.
NORSK IDRETTSMange i komiteen har erfaring fra kongresMEDISINSK FORENING
sene på Lillehammer. Jeg er derfor trygg på at
dette igjen vil gå svært bra.
NIMF er 40 år i år. Mye vann har rent i
Mjøsa siden det første styret med Svein
Jon Olav Drogset
Oseid, Sigurd Eggen og Pål Benum i spissen
leder NIMF
grunnla foreningen 5. februar 1966. Onsdag
før kongressen hedrer vi alle gamle styremedlemmer med en sammenkomst på Hamar for å
mimre om gamle dager. Samtidig feirer FFI sine første 25 år.Vi ønsker å gratulere barnet, som
har blitt større enn opphavet, med dagen som også skal feires på Hamar.
Av store saker jobbes det fortiden mye med problematikken omkring screening av idrettsutøvere med tanke på å forebygge plutselig hjertedød i idretten. Italienerne har publisert at det
er mulig å forebygge dette. Hvem skal i så fall screenes? Kun toppidrettsutøvere som er på TV
eller alle utøvere uansett alder og nivå? Hvem skal gjøre disse screeningene; noen av disse
undersøkelsene er langt mer avanserte enn stetoskopet. Har vi nok kardiologisk kapasitet til
dette? Hvor store blir kostnadene og hvem skal bære disse? Hvor mange må screenes for å
forebygge et dødsfall? Cost-benefit analysen her er interessant.Vi venter i spenning på ”hjertedød utvalgets” innstilling.
La oss møtes på Hamar og fortsette disse gode diskusjonene. Meld dere på og vær med på
å gjøre Idrettsmedisinsk Høstkongress 2006 med begge jubileer til en av de store gjennom
tidene. I en hektisk tid med egen disputas er gleden over etterfølgende tur til Hamar følbar.
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or en fantastisk høst!

F

Onsdag den 16. august ble mastergradsstudiet
NFFs
i idrettsfysioterapi formelt åpnet. Tilstede var
FAGGRUPPE FOR
både inviterte gjester og andre interesserte tilIDRETTSFYSIOTERAPI
hørere sammen med de aller første 20 forventningsfulle og inspirerte mastergradsstudentene. Dette er virkelig en milepæl i vår
idrettsfysioterapeutiske historie. Siden jeg
Bjørn Fossan
dessverre ikke selv hadde mulighet til å være
leder FFI
til stede ved åpningen, vil jeg her få benytte
anledningen til å takke May Arna Risberg og Kari Bø for et formidabelt forberedelsesarbeid,
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter for at de har hatt tro på prosjektet og
gjort det hele mulig gjennom sin finansiering og ikke minst Seksjon for idrettsmedisinske fag ved
Norges Idrettshøyskole, først og fremst ved Grethe Myklebust, Odd-Egil Olsen og Roald Bahr
som med stort engasjement har påtatt seg ansvaret for mastergradsstudiet. Det har vært og
er en udelt glede å samarbeide med dere alle.
Neste post på programmet i høst er Idrettsmedisinsk høstkongress på Hamar med feiringen av Nimfs 40 års og vårt eget 25 års jubileum. Dette blir garantert en ”høydare”! Jeg vet at
det faglige engasjementet rundt kongressen aldri har vært større med hensyn til innsending av
frie fordrag. Av erfaring fra de foregående årene vet jeg også at det faglige innholdet i disse
arbeidene er blitt stadig høyere, noe som er en god garanti for at det her vil bli mye kunnskap
å hente. Noe av det aller mest spennende for oss klinikere er at nettopp klinisk praksis vil være
et hovedfokus under kongressen!
I samarbeidets ånd er vi i FFI også godt i gang med neste år fagkongresser. Sammen med
Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe (Pfg) og Faggruppen for manuellterapi (FFMT) skal
vi arrangere neste års (februar 2007) vinterseminar på Geilo. Dette blir et spennende prosjekt
som nok vil vise oss både hva vi kolleger med forskjellig faggruppetilhørighet har felles, men
også virkelig hva vi har å tilføre hverandre. Jeg gleder meg stort til dette arrangementet.
Også FFIs sommerseminar i 2007 har vi besluttet å gjøre om til en samarbeidskongress.
Sammen med Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vil vi arrangere en kongress med fysisk aktivitet som hovedtema. NFF hadde suksess med en liknende kongress i 2006, men da utelukkende med fokus på egentrening. FFIs bidrag til kongressen vil i første rekke være fysisk aktivitet som tiltak for pasienter, enten vi snakker om behandling, rehabilitering eller forebygging av
skader og sykdom.
Det føles så mye bedre og riktigere å samarbeide om temaer som er viktige for mange enn å
arrangere konkurrerende kurs, seminarer og kongresser. Det viktigste er jo at vi får spredd
kunnskapen om våre fanesaker på en engasjerende måte til flest mulig av våre kolleger. Det
både håper og tror jeg vi skal greie.
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Overbelastningsskader i senevæv:
hvad siger den nyeste forskning og
hvordan behandler vi skader i senevævet
AV HENNING LANGBERG
PH.D., FYSIOTERAPEUT, CAND.SCIENT., INSTITUT

FOR IDRÆTSMEDICIN

- KØBENHAVN, BISPEBJERG HOSPITAL, DANMARK

Senens mekanobiologi
Overbelastningsskader på senevæv
repræsenterer et stort problem indenfor
såvel idræt som arbejdslivet 1-11, og
behandlingen af disse senevævsskader er
generelt vanskelig og bygger aktuelt på
relativ mangelfuld dokumentation. I tillæg
ender en del seneskader med at blive
kroniske og næsten behandlingsresistente. Den store mængde seneskader og de
behandlingsmæssige vanskeligheder har
skabt et behov for en fokuseret forskningsindsats. Forskningsområdet spænder
fra basal forståelse af senevævets biologi
og egenskaber til klinisk anvendelse af
denne forståelse i behandlingen af seneskader. I det følgende gennemgås de
nyeste fund indenfor den humane senens
mekanobiologi (evne til at tilpasse sig
ændringer i belastning) og hvordan
denne information kan anvendes i behandlingen af senerelaterede skader.
Senens mikroanatomi
Sener består af kollagen, proteoglykaner,
glycoproteiner, vand og celler. Cellerne i
senevævet er hovedsagelig fibroblaster.
Fibroblasterne findes som lange tynde

Figur 1. Fibroblaster ses som lange tynde mørke
celler indlejret i mellem kollagenfibrillerne.

IDRETTSMEDISIN 3•2006

celler mellem de strukturelle bestanddele af senevævet (Figur 1). Fibroblasterne
producerer den extracellulære matrix
der omgiver dem herunder det kollage
væv. Kollagen er den vigtigste bestanddel
af senevævet. Der findes en lang række
kollagen typer hver med specifikke karakteristika (aktuelt: type I- XIV). Type I kol-

lagen som er hovedbestandel i det
humane senevæv, er særdeles modstandsdygtigt overfor stræk og træk.
Knogler er også opbygget af kollagen
type I om end i en mere forbenet form.
Til forskel er bruskvævet i f.eks. knæet
kollagen type II.Type II kollagen er tilpasset til at kunne tåler tryk og pres gennem
3
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længere tid, og er derfor egnet til det
brusk. Formegentlig er det sådan at miljøet omkring fibroblasten, afgør hvilken
type kollagen den producerer. Det er
således vist, at hvis fibroblaster i
Achillessenen udsættes for tryk, ændres
de og begynder at producere kollagen
type II12.
Kollagen type I er, som beskrevet, den
vigtigste bestanddel af den humane sene
og udgør 60 % af tørstoffet i det humane
senevæv13. Den resterende mængde kollagen i senen udgøres af kollagen type III,
som danner tyndere og svagere kollagen
fibre, samt af type V kollagen, der har til
opgave at regulere væksten af senen. Det
vides også, at kollagen type III indgår i
arvæv, og mængden af kollagen type III er
vist at stige i forbindelse med reparation
efter skader.
Senevæv ligner tauvværk
I sener udgør kollagen type 1 den
væsentligste bestanddel og kollagenet er
ansvarlig for overførslen af muskelkraft til
knoglerne. Dette muliggør bevægelse og
øger stabiliteten af leddene. Den humane
sene er bygget op efter samme princip
som kendes fra tauvværk, nemlig af lange
tynde tråde, der er snoet omkring hinanden og på den måde skaber en stærk
struktur (Figur 2). Fibroblasterne danner
(syntetiserer) lange tynde proteintråde
inde i fibroblasten. Disse tråde snoes
omkring hinanden tre og tre, hvorved
pro-kollagenmolekylet dannes. Disse
molekyler tværbindes14, og inden kollagenet kan indgå i den funktionelle væv i
senen, ”skæres det til” (processers) af
enzymer (Figur 3). Ved denne proces frisættes to små proteiner, nemlig det carboxyterminal propeptide af type I procollagen (PICP) og det aminoterminal
propeptide af type I procollagen (PINP)
(Figur 3). Disse to proteiner kan måles i
blodet eller vævet og anvendes som markør for kollagen syntesen. For hvert
molekyle, der måles af PICP eller PINP, er

Figur 2. Fibroblasten producerer lange kollagentråde.
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Figur 3. Efter at kollagen trådene er syntetiseret snoes de omkring hinanden tre og tre. Inden disse indbygges i det funktionelle senevæv klippes endepeptiderne af og disse frisættes til vævet og blodet. Disse
molekyler kan måles som markører for kollagen syntesen.

der blevet syntetiseret ett kollagen type I
molekyle.
De færdige kollagen molekyler samles i
bunter og udgør fibrillen, som er den
mindste bestanddel af senen. Disse samles igen i fascikler, som danner selve senevævet.
Sener overfører kraft under
muskel kontraktion
Kollagene strukturer i såvel senevævet
som det intramuskulære bindevæv er af
afgørende betydning for overførslen af
kraft under en muskelkontraktion. I nylige
studier er det lykkedes at vise at senevævets blodtilførsel øges under muskelarbejde15 ligesom iltoptagelsen (oksygenoptaget) i vævet stiger 16. Dette sammen
med data der viser at energiomsætningen stiger i senevævet under arbejde
tyder på at metabolismen i senevævet
stiger, når dette belastes17. Hvilken funktion denne øgede metabolisme har er ikke
fastlagt. Senevævet kontraheres ikke som
muskulaturen under belastningen og
burde derfor ikke have brug for energiomsætning.Teoretisk kunne man forestille sig, at den øgede energiomsætning i
stedet var et resultat af et adaptivt

respons i senen i form af en øget syntese af strukturelle proteiner (kollagen). I
takt med at muskulaturen trænes og
hypertrofierer øges den kraft som muskulaturen kan udvikle, og under arbejde
betyder dette, at belastningen på senevævet øges. Hvis ikke senevævet allerede
fra naturens side er styrkemæssigt overdimensioneret vil senevævet overbelastes. Den øgede energiomsætning under
muskelkontraktion kunne tyde på, at
senevævet besidder evnen til at tilpasse
sig den forøgede belastning gennem en
tilvækst i styrke. Hvis dette er korrekt
skulle senevævet hos veltrænede være
stærkere end senevævet hos utrænede.
Koblingen mellem fysisk belastning og kollagen omsætning
Tidligere studier af senevævets tilpasning
til ændringer i belastning bygger på dyrestudier, hvor mus, rotter, grise eller heste
har været udsat for immobilisering, træning eller overbelastning med det formål
at påvise ændringer i trækstyrke som et
resultat af interventionen18-28. Disse studier viser over en kam, at senevævet bliver
svagere ved immobilisering og stærkere
ved systematisk belastning. Således findes
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forøget trækstyrke af Achillessenen hos
rotter, der har trænet sammenlignet med
utrænede individer. Det er imidlertid
svært at ekstrapolere fra disse studier til
adaptationen af den humane sene, og det
er sparsomt med humane studier på
dette område. Enkelte tværsnitsstudier
har kunnet påvise, at omfanget (CSA) af
Achillessenen hos veltrænede løbere er
større end hos matchede utrænede personers29, og at idræt, der inkluderer
belastning af Achillessenen (løb og volleyball), synes at forøge tvævsnitsarealet
af senen i modsætning til f.eks. kajakroning30. Disse fund tyder på, at senen
besidder evnen til at tilpasse sig øget
belastning gennem en hypertrofi.
Imidlertid er begge studier tværsnitsstudier, hvilke begrænser muligheden for at
drage konklusioner omkring cause-relationship.
Mekanismer bag kollagen
omsætningen
Hidtil er de metoder, der har været tilgængelige for udforskningen af senevævets evne til tilpasning været yderst
begrænsede, og informationerne om
dette emne yderst sparsomme. Dette
vanskeliggør naturligvis hverdagen for
mange behandlere herunder fysioterapeuter og læger i rådgivning omkring
profylakse af overbelastning og behandling af senerelaterede problemer. I løbet
af de senest år er der imidlertid udviklet
en række metoder bl.a. mikrodialyse,
materiale testning maskiner, biopsi teknikker og brug af stabile isotoper, som har
tilladt en dybere undersøgelser af hvordan det humane senevævet tilpasses
såvel akut belastning som langvarig træning15-17, 31-34. Mikrodialyse er en teknik, der
muliggør in-vivo måling af lokale vævskoncentrationer af en række stoffer og
under forskellige betingelser hos dyr og
mennesker35-37. Metoden består i, at en
tynd dialyse fiber placeres i vævet under
lokal bedøvelse ved hjælp af en kanyle,

hvorefter en interstitiel-lignende væske
langsomt pumpes gennem mikrodialysefiberen (Figur 4).Vandopløselige stoffer vil
herefter kunne vandre over membranen
som et resultat af koncentrationsforskelle. Koncentrationen i prøven (dialysatet)
reflekterer koncentrationen i vævet, og
gør det muligt at beregne vævskoncentration. Det er en forudsætning for teknikken af man bestemmer udvekslingsfraktionen over membranen i hvert forsøg38. Microdialyse metoden muliggør
bestemmelse af interstitielle koncentrationer af specifikke metabolitter eller
mediatorer, herunder markører for kollagen syntesen (PICP eller PINP) og nedbrydningen.
Senevævet stimuleres af både
akut og langvarig træning
Anvendelsen af de nye forskningsmetoder, herunder af mikrodialysefibre med
store porehuller (3000 kDa), har muliggjort måling af lokale koncentrationer af
markører for kollagen syntese (PICP eller
PINP) og nedbrydning31. Ved hjælp af
denne metode har det været muligt at
vise, at den humane Achillessene reagere
på akut belastning i form af 36 km´s løb
med en øgning i collagen syntesen uden
at degradationen af senevævet forøges31(Figur 5). Dette peger på, at den
humane Achillessene stimuleres, som et
resultat af det lange løb og at syntesen
ikke skyldes reparation af opstående skader da nedbrydningen ikke forøges.
En lignende stimulation er fundet i et
nylig gennemført studie med mikrodialyse omkring såvel Achillessenen og patellasenen efter 36 km løb. I dette forsøg
findes samme respons omkring
Achillessenen og til tillæg en tilsvarende
stigning i kollagen type I syntesen
omkring patellasenen (upublicerede
data). Stigningen i kollagensyntese er fundet at være relateret til belastningen af
senen. Således er det vist i et forsøg med
1 times løb på løbebånd, at kollagensyn-

Figur 4. Princippet i mikrodialyse er at der indlægges en dialysefiber i vævet og denne perfunderes med
en væske (perfusate). Vandopløselige stoffer diffunderer over membranen på baggrund af deres koncentration.Ved at måle koncentrationen i dialysatet kan man via lidt matematik beregne vævskoncentration af
de ønskede stoffer.

IDRETTSMEDISIN 3•2006

Figur 5. Kollagensyntesen bestemmes ved at måle
frisætningen af PICP. Umiddelbart efter de 36 km
løb er der et fald i kollagensyntesen.Tre dage efter
løbet er kollagensyntesen steget signifikant til ca.
det tredobbelte af niveauet før løbet.

tesen i den humane Achillessene stiger i
mindre grad end ved 3 timers løb39.
Disse data kunne tyde på at senens
arkitektur ændres i denne fase, og at
senen tilpasses ændringen i belastning.
Såfremt træningen fortsættes falder nedbrydningen af senevæv tilbage til
udgangsniveau, mens nydannelsen af
senevæv fortsat er forhøjet. Dette tyder
på, at langvarig træning resulterer i en tilvækst i det humane senevævets substans
og dermed styrke. Der er imidlertid
behov for yderligere data, der understøtter dette i humant væv, før denne
sammenhæng med sikkerhed kan fastslås.
Ugers træning stimulerer vævet,
men giver en kortvarigt stigning
i kollagen nedbrydningen
I forlængelse af ovenstående fund er det
vist, at langvarig træning i form af ugers
træning resulterer i et to-fasisk respons.
Fire uger efter opstart af træningen stiger
såvel kollagen syntesen som nedbrydningen af senevævet omkring den
Achillessene40 (Figur 6). I denne fase må
man forestille sig, at vævet gennemgår en
form for modulation i forbindelsen med
tilvænningen til belastningsforøgelsen.
Om vævet er mere udsat for skader, som
følge af denne stigning i kollagen nedbrydningen er uvist.
Fra klinikken ved vi dog at der er en
øget hyppighed af overbelastningssymptomer 4 til 5 uger efter opstart af nye
aktiviteter. Fremtidig forskning vil vise, om
det er muligt at undgå en sådan stigning i
kollagen degradationen og dermed reducere mængden af overbelastningsskader.
Fortsættes træningen efter de 4 uger ses
en returnering af degradationen til basal
niveau efter 11 uger (Figur 6). På dette
tidspunkt er syntesen fortsat forøget,
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De senere år har avdekket et bredt spektrum av skulderpatologier og
det kan være vanskelig å skille mellom diverse vanlig forekommende
naturlige varianter og viktige eller uviktige avvik.
Dette gir oss mange dilemmaer og utfordringer. Noen ganger kan
det være vanskelig å se sammenheng mellom klinikk og tolkningen
av billedfunn.
I mange land er ultralyd etablert som en rask og kostnadseffektiv
første videreundersøkelse etter klinikken. I de fleste tilfeller, forutsatt
tilstrekkelig erfaring, gir dette nok informasjon for videre rådgivninger. På noen områder er ultralyd den beste billedmetoden.
DR. PER SUNDE har lengst erfaring i Norge innen diagnostisk skulderultralyd og kan tilby
1) ONE-STEP dynamisk bilat. klinisk-sonografisk skulderundersøkelse med videre rådgivning.
2) ULTRALYDGUIDEDE PROSEDYRER i form av forskjellige slags injeksjoner og aspirasjoner.
• Hyppigst gjelder dette for Bursaer. Det er essensielt at steroidinjeksjoner ikke settes i f.eks.
del-rupturerte sener.
• Aspirasjon av kalk. MR egner seg dårlig til å avdekke cuff-kalk. Rtg. er som oftest meget bra.
Den beste metoden er ultralyd, og da spesielt til å detaljangi hvor - subscapularis, supraspinatus,
infraspinatus- kalken er og til å gi informasjon om den er fast eller mer bløt. Ved særlig sistnevnte type, som kan være svært smertefull, kan man forsøke sonoguidet aspirasjon, og iallfall
needling med tørr nål, - det hele kombinert med sonoguidede intrabursale injeksjoner. Ved den
faste kalken forsøkes evt. sjokkbølgebehandling.
• Noen av disse prosedyrene kan med fordel forsøkes før man beslutter å foreta acromionreseksjon
og/eller kalkfjerning.
NOEN PROBLEMOMRÅDER
1) DD Impingement/Frozen shoulder. Den mest nyttige undersøkelsen i tidlige impingementstadier
er en kombinert klinisk og dynamisk sonografisk u.s.
2) AD CUFFRUPTUR: Ultralyd og MR er omtrent likeverdige til avdekking, hver med sine fordeler og
ulemper. Hvis det er spm. om senesutur, eller bare acromionreseksjon, feks. ved uttalt impingement generelt, behøver man MR.
3) Intraartikulær patologi av betydning?? Små hyperlaxiteter? Instabiliteter? SLAP mvid.?
4) Det er for tiden mye oppmerksomhet rundt høye anteriøre skulderproblemer, såkalte slyngepulleyskader, hvor mange komplekse strukturer kan være
involvert, og hvor bl.a. den lange bicepssenen kan være ustabil.
Hvis indikasjon vil pasienten henvises for MR, evt. MRartrografi
særlig hos yngre dersom man mistenker vesentlige intraartikulære avvik.
Noen ggr. henvises pasienten til ortoped direkte. Det er viktig å
presisere at de fleste pasienter når tilstrekkelig gode resultater
ved konservativ rehabilitering.

OVERBELASTNINGSSKADER

Figur 6. Fire ugers træning medfører en stigning i såvel markøren for kollagen syntese (PICP) som kollagen nedbrydning (ICTP). Dette kunne betyde at vævet tilpasser den nye belastning. Fortsættes træningen i
yderligere 7 uger (11 uger ialt) falder nedbrydningen af senevæv tilbage på udgangsniveau mens syntesen
fortsat er forhøjet. Dette kunne tyde på en netto syntese af væv.

hvilket giver mulighed for en tilvækst af
senevæv og dermed styrkelse af senen40.
Dette stemmer godt overens med de
tidligere omtalte tværrsnitsstudier29, 30.
Det er således lykkedes under anvendelse af mikrodialyse metoden at vise, at
den humane sene reagerer på såvel akut
arbejde som langvarig træning med en
forøget kollagen syntese 31, 32, 41, og at
denne kollagen syntese ikke ledsages af
en forøget degradation32. Det er ligeledes
vist, at flere potentielle faktorer er involveret i senens adaptive respons. Således
stiger koncentrationen af såvel prostaglandin E2, TGF-‚ som interleukin-6 umiddelbart efter arbejde34, 39, 42, og disse stoffer kunne have en mulig rolle i senens
adaptive respons. Det er imidlertid fortsat uvist, hvilken relation der er imellem
belastning og adaptation, hvorvidt adaptationen er styret af frisætning af vækstfaktorer, og hvorfor sener i nogle tilfælde
ikke evner at tilpasse sig og derfor overbelastes.
Mekaniske tests af patellasenen
I et forsøg på yderligere at forstå senevævet tilpasning til belastning, er vævsprøver fra patellasenen undersøgt med
hensyn til stivhed og styrke. I forbindelse
med rekonstruktion af forreste korsbånd
anvendes den midterste tredje del af
patellasenen ofte som graft. Inden graften
anvendes, som ”nyt korsbånd”, trimmes
denne rutinemæssigt, og dette giver
mulighed for at tage små biopsier af forskellige dele af patellasenen og teste
disse i en mini materiale testningsmaskine. I et sådant forsøg fandt man, at den
forreste del af den humane patella sene,
som må forventes at belastes forholdsvis
mest, er relativt stærkere end den bageste
del af senen43. Disse fund tyder således
også på at senevæv evner at tilpasse sig det
miljø og den belastning, det udsættes for.
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Excentrisk træning styrker
Achillessenen
Siden slutningen af sidste århundrede har
anvendelsen af excentriske øvelser til
behandling af kroniske senerelaterede
overbelastningsskader været særdeles
anvendt44-46. Rationalet bag behandlingen
og den gode kliniske effekt har imidlertid
kun været sparsomt belyst med påvisning
af normalisering af de strukturelle
ændringerne i senevævet bedømt med
ultralyd som det eneste konkrete fund47.
Imidlertid viser data fra et nyligt studie, at
12 ugers excentrisk genoptræning resulterer i en forøget kollagen nydannelsen i
syge sener hos fodboldspillere med kronisk overbelastede Achillessener, og
denne stigning sker uden at markøren for
senevævs nedbrydning stiger48 (Figur 7).

Figur 7. Tolv ugers excentrisk træning stimulerer
syge Achillessener til at øge kollagen syntesen signifikant. Dette kunne resultere i en forstærkning af
vævet og dermed tilpasning til de ydre krav.

Forøgelsen i kollagensyntese følges af et
fald i symptomer, hvilket tyder på en causal sammenhæng, hvor en forøget kollagen syntese resulterer i en forstærkning
af senevævet og et relativt fald i belastning, hvorved senen ikke længere overbelastes. Den excentriske træning stimulerer ikke kollagen metabolismen i den
friske sene48. Om den påviste effekt af

den excentriske træning alene er ansvarlig for reduktionen i symptomerne fra
senen er imidlertid uvist.
Samlet kan det siges at udviklingen af
nye forskningsmetoder i form af mikrodialyse katetre med store porestørrelser
har muliggjort lokal bestemmelse af kollagen vævsomsætning i relation til belastning og rehabilitering. Senevævet er fundet at være metabolisk aktivt og at besidde evnen til at tilpasse sig ændringer i
belastning gennem lokal vævstilpasning. I
fremtiden vil dette bidrage til en dybere
forståelse af det humane senevævs tilpasning til belastning, og på sigt forbedre
mulighederne for en optimering af
behandlingen af senerelaterede belastningsskader. Anvendelsen af excentrisk
træning er også vist at have særdeles god
effekt på kronisk overbelastede patellasener. Her har ny forskning påvist, at den
excentriske træning skal forgå på skråbræt for at have optimal effekt45, 49, 50, og at
årsagen til den bedre effekt på skråbræt
er en større belastning under excentriske
øvelser af såvel senevæv som muskulatur
i denne udgangsstilling51.
Nye behandlingsmetoder
Ved kroniske overbelastningsgener i både
Achillessenen og patellasenen er der
påvist øget flow på Ultralyd Doppler52-54.
Hvorvidt der er en causal sammenhæng
mellem hypervaskularisationen og patients symptomer er ikke afklaret. Nye
behandlingsmetoder i form af ultralydsguided sclerosering53-59 eller el-koagulation60 af de ”nye” kar i senen har vist sig at
have god klinisk effekt om end det ikke
tyder på at den gode effekt er afhængig
af lukning af de hypervaskulariserede kar.
Hvorvidt disse behandlingsmetoder der
stadig har karakter af eksperimentel
behandling vinder indpas i fremtidens
behandling af senerelaterede overbelastningsskader er uvist, men det er stimulerende at være vidende til den energi der
lægges for dagen i et forsøg på at optimere behandlingen af disse særdeles
behandlingsresistente problemer.
Vi er kommet langt, men der er
fortsat et stykke vej
Til trods for de beskrevne studier, der
tyder på lokal og generel tilpasning af de
kollagene væv i humane sene, er vi fortsat begrænset i vores viden om koblingen mellem fysisk belastning og kollagen
omsætningen i humant senevæv. Yderlig-
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ere forskning i de kommende år vil forhåbentlig råde bod på dette og give indsigt i hvilken behandling og hvilke stimuli,
der er nødvendige for at sikre en overensstemmelse mellem de ydre påvirkninger og senens styrke. Det er derfor af
afgørende betydning at forstå samspillet

mellem muskler og sener under belastning for i fremtiden at kunne forbygge og
behandle en lang række muskuloskeletale sygdomme, samt sikre at træning som
intervention overfor livsstilssygdomme
ikke resulterer i overbelastning af andre
væv, men målrettet kan have den tiltænk-

te effekt. Der ligger således en lang række
forskningsprojekter og venter på at blive
udført, så jeg vil gerne benytte lejligheden
til at invitere alle der har lyst til at tage fat
på dette område til at ”komme ind i
kampen”.
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Vektreduksjon og toppidrett
INA GARTHE
STIPENDIAT PÅ NORGES IDRETTSHØGSKOLE (IDRETTSMEDISINSK AVDELING). JOBBER I ERNÆRINGSAVDELINGEN PÅ OLYMPIATOPPEN
PROSJEKTLEDER FOR VEKTREGULERINGSPROSJEKT, ET SAMARBEID MELLOM NORGES IDRETTSHØGSKOLE OG OLYMPIATOPPEN

Bakgrunn
Vektregulering, og vektreduksjon spesielt,
er et tema i noen idretter. Gjentatte vektreduksjoner i løpet av sesongen er ikke
uvanlig for utøvere som representerer
vektklasseidretter som for eksempel boksing, bryting og judo.American College of
Sports Medicine kom med sine første
anbefalinger for vektreduksjon for brytere gjennom ”Weight Loss in Wrestlers”
i 1976. I etterkant har det vært publisert
en rekke studier som omhandler forekomst og effekt av ulike vektreduksjonsmetoder, og interessen for vektregulering, helse og prestasjon har vært
økende. I 1997 døde tre brytere før konkurranse i USA (collegiate wrestlers)
som følge av dehydrering og heteslag i
forbindelse med ”vektpining”. De brukte
svettedrakt og badstue som vektreduksjonsmetode, og en av utøverne hadde
en kroppstemperatur på 42°C rett før
han døde. Til tross for dette, er det lite
som tyder på at forekomst og bruk av
ekstreme metoder har endret seg de
siste årene (Steen & Brownell 1990;
Burke & Deakin 2000). Mange utøvere i
vektklasseidretter reduserer vekten sin
med 5-12% før en konkurranse for å
komme ned i en bestemt vektklasse, og
den mest brukte metoden er rask vektreduksjon med dehydrering (svettedrakt, badstue, faste/energi- og væskerestriksjon) (Caldwell et al. 1984; Armstrong
et al. 1985; Webster et al. 1990; AragònVargas 1993; Filaire et al. 2001). I 2003
ble det gjort en omfattende undersøkelse på alle landslagsutøvere i vektklasseidretter i Norge (Garthe 2003).
Resultatene viste at de norske utøverne
brukte de samme rutinene som er rapportert fra de internasjonale studiene.
1

I amerikansk bryting har National
Collegiate Athlete Association (NCAA)
satt i gang flere tiltak for å få bedre kontroll på vektreguleringen blant idrettsutøverne. Tiltakene inkluderer ulike undervisningsprogram for trenere og utøvere,
minimumsgrense som sier noe om fettprosent, regler på High-school- og
Collegenivå, forbud mot å bytte vektklasse i løpet av sesongen, forbud mot å
bruke dehydrering som vektreduksjonsmetode, flere vektklasser og flere innveiinger tettere opptil konkurransestart.
I de siste årene har kampsportene
utmerket seg i Norge, både med hensyn
til rekruttering, antall konkurranseaktive
utøvere, og gode prestasjoner. I tillegg har
det vært en økt etterspørsel etter individuell veiledning fra utøvere som ønsker
hjelp til vektregulering, noe vi ser på som
meget positivt. Til tross for at mange
vektklasseidretterer er langt fra gode nok
på dette området, er det noen av idrettene som tar denne problematikken på
alvor; Judo og kickboksing er eksempler
på idretter som jobber bevisst med vektregulering, både i forhold til å oppsøke
kompetanse og i forhold til endringer av
regelverk. Uheldige prestasjons- og helserelaterte erfaringer blant våre norske
utøvere, har gjort at vi på Olympiatoppen har økt fokus på hvorledes utøvere som representerer vektklasseidretter kan optimalisere forhold knyttet til
topp prestasjoner i sin idrett. Her er
naturlig nok vektregulering en sentral
prestasjonsvariabel.
Vektredukjon
For de fleste idrettsutøvere vil kroppsvekten holde seg relativt stabil over lengre tid dersom energiinntak og trening

Fettprosent er fettmasse uttrykt som en prosentandel av den totale kroppsmassen

reguleres i forhold til hverandre. For
noen utøvere er det viktig å holde en lav
kroppsvekt, noe som kan være en utfordring sett i forhold til helse og prestasjon.
De idrettene som er mest berørt av
temaet vektreduksjon kan deles inn i tre
kategorier: vektklasseidretter (boksing,
kickboksing, bryting, roing, karate m.m);
estetiske idretter (turn, RS, stup, kunstløp,
bodybuilding/fitness); og idretter der
kroppen forflyttes vertikalt eller horisontalt og fett blir såkalt ”dødvekt” (høydehopp, hopp, langdistanseløp og lignende)
(Fogelholm 1994).
Hvordan kan en vektreduksjon
påvirke prestasjonen?
Årsaken til at en vektreduksjon kan bli
problematisk for idrettsutøvere er ofte at
de i utgangspunktet har lav fettprosent1,
og en vektreduksjon kan dermed påvirke
både helse og prestasjon. I hvilken grad
vektreduksjonen påvirker prestasjonen
er avhengig av hvilken metode utøveren
bruker, hvor stor vektreduksjonen er
og hvordan prestasjonen blir målt
(Fogelholm 1994). I litteraturen skilles det
mellom rask og gradvis vektreduksjon:

VEKTREDUKSJON
Gradvis vektreduksjon
• Redusert energiinntak
• Økt energiforbruk
• Endret energifordeling (E%) i kosten
• 0,5-1 kg vektreduksjon pr. uke
• Varighet > 1 uke
Basert på tap av fettvev

Rask vektreduksjon
• Aktiv eller passiv dehydrering
• Lavt energiinntak eller faste
• Økt energiforbruk
• Varighet 12-96 timer
Basert på tap av væske

(Fritt oppsummert fra Fogelholm 1993; Burke & Deakin 2000; Perriello 2001)

Studier som er gjort på idrettsutøvere,
viser at en vektreduksjon kan føre til en
relativt stor forandring i kroppsammensetning, spesielt i forhold til muskelmasse,
og bekrefter at metode og størrelse på
vektreduksjonen har betydning også for
prestasjonen (Koutedakis 1994; Heyward
et al. 1989; Fogelholm 1993; Fogelholm
1994; Smith et al. 2001; Kowatari et al.
2001).
Rask vektreduksjon
Vektreduksjon i form av dehydrering
og/eller faste og dets innvirkning på
aerob og anaerob prestasjon er godt
dokumentert. Det ser ut til å være enighet om at både styrke, aerob og anaerob
prestasjon er redusert med 5-10% etter
dehydrering (sauna, faste og trening) tilsvarende ca. 4% av kroppsvekten
(Caldwell et al. 1984; Armstrong et al.
1985;Webster et al. 1990; Aragòn-Vargas
1993; Filaire et al. 2001). Fire % av
kroppsvekten tilsvarer 2,8 kg hos en person som veier 70 kg. Når det gjelder
aerob prestasjon (maksimalt O2-opptak)
vil prestasjonen grovt sett reduseres med
10% for hver 1% av kroppsvekten man er
dehydrert (Sawka et al. 2000).Ved dehydrering på over 3% av kroppsvekten
utgjør ca. 40% av tapet væske fra muskulatur, ca. 30% fra hud, ca. 15% fra beinmasse og ca. 15% fra indre organer og
blodårer. Ved alvorlig dehydrering kan
også hjertet og hjernen påvirkes
(Maughan 2000). Undersøkelser gjort på
brytere viser at dehydrering på 3,8% og
6% av kroppsvekten gir et fall i plasmavolum på henholdsvis 7,5% og 11%, noe
som får konsekvenser for hjertets evne
til å distribuere blod til kroppens arbeidende organer (Walberg-Rankin 2000).
Dehydrering medfører bivirkninger
som slapphet, kvalme, kramper, svimmelhet og redusert koordinasjonsevne. Det
er flere mekanismer som fører til nedsatt
2
3

Lav saltkonsentrasjon i blodet
Aldosteron: hormon involvert i væskeregulering
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prestasjon ved dehydrering. I tillegg til
væske- og elektrolyttforstyrrelser i kroppens organer og vev, vil redusert blodvolum redusere hjertes slagvolum og dermed hjertes pumpekapasitet. Dette fører
til at blodsirkulasjonen i arbeidende muskulatur blir redusert og gir utilstrekkelig
tilførsel av oksygen og næringsstoffer, økt
opphopning av melkesyre og andre nedbrytningsstoffer fra energiomsetningen. I
tillegg ser det ut til at aktiviteten til viktige enzymer i energimetabolismen reduseres, slik at bufferkapasiteten ikke fungerer optimalt (Fogelholm 1994). Redusert
blodsirkulasjon reduserer videre kroppens evne til å kvitte seg med overskuddsvarme, og dette øker risikoen for
overoppheting og heteslag. Både hypertermi og dehydrering vil hver for seg
resultere i redusert prestasjonsevne og gi
alvorlige helsemessige konsekvenser
(Maughan 2000). Dehydrering ved hjelp
av badstue vil i så måte være en vektreduksjonsmetode som kan gi fatale konsekvenser.
I følge litteraturen er rask vektreduksjon i form av dehydrering og faste de
metodene som er mest benyttet i vektklasseidretter, og størrelsen på vekttapet,
er avhengig av tid fra innveiing til konkurransestart (Fogelholm 1994). Det ser
også ut til å være dårlige rutiner på rehydrering, slik at utøvere ikke er rehydrerte
til konkurransestart (Fogelholm 1994,
Garthe 2003). Det er ikke bare væske og
elektrolytter som skal erstattes for at
utøveren skal restitueres, men både glykogenresyntesen, normalisering av bufferkapasiteten og plasmavolum er viktig
for optimal prestasjon (Fogelholm 1994).
Riktig tilførsel av mat og væske er avgjørende i en slik restitusjonsperiode.
Kroppen kan ta til seg maksimalt 1-1,5
liter væske i timen under optimale forhold (Coyle 2004). Det er imidlertid viktig å ta i betraktning at selv om utøveren

har gjenopprettet sin kroppsvekt via inntak av mat og drikke, kan det ta lengre tid
(24-48 timer) før fullstendig restitusjon
finner sted (Burke & Deakin 2000; Costill
et al. 1973; Fogelholm 1994). Disse faktorene bør tas i betraktning når vektreduksjon planlegges før konkurranse.
I mange tilfeller vil vann bli benyttet
som rehydreringsvæske. Dette kan være
direkte helsefarlig ved kraftig dehydrering, da det kan føre til hyponatremi2.
Kroppen er avhengig av en relativt jevn
elektrolyttbalanse. Ved dehydrering vil
saltkonsentrasjonen reduseres noe, da
salter går ut med svette. Dersom utøvere
inntar væske som ikke inneholder salter,
vil elektrolyttbalansen bli forstyrret – noe
som i verste fall fører til en svelling av
hjernen og bevisstløshet (McArdle et al.
2000). Dette kan forhindres ved å innta
egnet mat og drikke i rehydreringsperioden (eksempel på dette kan være sportsdrikke med salter eller vann til et måltid
med saltholdig mat).
Noen utøvere kan oppleve problemer
med fordøyelse og forekomst av væskeansamlinger (ødemer) i forbindelse med
rask vektøkning etter innveiing. Dette kan
være problematisk og ubehagelig for en
utøver som skal prestere. Denne reaksjonen kan skyldes flere faktorer, men vi vet
at blant annet aldosteron3 konsentrasjonen er høyere etter en periode
med restriktivt energi og væskeinntak
(Winston & Stafford 2000). Dette fører
til at kroppen vil holde på mer væske enn
det den i utgangspunktet trenger som en
motreaksjon på dehydreringen. Dersom
det dreier seg om kraftig/langvarig dehydrering, kan denne reaksjonen vare i 2-3
uker (ibid).
Gradvis vektreduksjon
Det er gjort få studier på gradvis vektreduksjon i forhold til styrke og utholdenhet, men det ser ut til at denne metoden
er å foretrekke for å begrense den negative effekten på prestasjon (Koutedakis
1994; Heyward et al. 1989; Forbes 2000;
Iwao et al. 1996; Fogelholm 1993;
Fogelholm 1994; Smith et al. 2001;
Kowatari et al. 2001: Walberg-Rankin
2000). Den gradvise vektreduksjonsmetoden blir derfor anbefalt i litteraturen,
selv om denne metoden også har sine
negative aspekter. I tillegg til at denne
metoden krever viljestyrke og motivasjon
er det også vist at utøverne ikke bare
mister fett, men også noe muskelmasse
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(Koutedakis 1994; Heyward et al. 1989;
Forbes 2000). Hvor mye muskelmasse
som tapes, avhenger av vektreduksjonsmetode og fettprosent i utgangspunktet
(ibid). Tap av muskelmasse kan virke
negativt inn på prestasjonen, spesielt i de
idrettene som er basert på eksplosiv
styrke (for eksempel kampsportidretter).
Betydning av trening
I en vektreduksjonsperiode er det viktig å
minimalisere tap av muskelmasse slik at
vekttapet hovedsaklig er fettvev og metabolismen holdes ved like. Vektreduksjon
uten dehydrering skjer kun ved en negativ
energibalanse (større energiforbruk enn
energiinntak), og dette hemmer muskelvekst eller kan føre til reduksjon av muskelvev (Houston 1999). Studier viser at
brytere reduserer sin muskelmasse i løpet
av sesongen, til tross for regelmessig trening (Roemmich & Sinning 1997). Dette
skyldes sannsynelig vis gjentatte vektreduksjoner og energirestriksjoner gjennom hele
sesongen. Det er også imidlertid slik at de
fleste vektklasseutøvere reduserer styrketreningen i konkurransesesongen, til fordel
for mer konkurransespesifikk trening.
Det er godt dokumentert at proteinomsetningen øker etter en styrketreningsøkt, og dette vil kunne stimulere til
muskelvekst (Phillips et al. 1999; Biolo et
al. 1995).Teoretisk sett kan det være gunstig å trene styrketrening under en vektreduksjonsperiode. I dyreforsøk har man
sett at økt belastning (les styrketrening)
medfører hypertrofi av enkelte muskler
hos fastende rotter (Goldberg et al.
1975). En studie gjort på vektklasseutøvere, viste at styrketrening kan bidra til å
opprettholde muskelstyrken under en
vektreduksjonsperiode, til tross for noe
tap av muskelmasse (Garthe et al. 2003).
De fleste vektreduksjonsstudier er
gjort på overvektige individer, og resultatene kan derfor ikke direkte overføres til
idrettsutøvere. Disse studiene viser imidlertid at styrketrening bidrar til å bevare
fettfri masse, og at det i noen tilfeller
kan føre til muskelvekst hos overvektige
i en vektreduksjonsperiode (Ballor &
Poehllman 1994; Demling & DeSanti
2000, Kraemer et al. 1999).
Utholdenhetstrening vil føre til økt
metabolisme både under og etter økten
(EPOC)4, dersom intensiteten er moderat til høy (>70% av VO2 max) (McArdle
4

et al. 2000). Det er viktig at utøveren klarer å opprettholde intensiteten på trening, slik at det prestasjonsmessige utbyttet av økten er optimalt og energiforbruket holdes ved like. Det er derfor viktig å
innta energi før treningsøkten slik at utøveren ikke blir sulten under økten.
Undersøkelser viser at to kortere
økter er mer effektivt enn en lengre økt
om dagen for å øke metabolismen og
dermed øke energiforbruket (Ronsen et
al. 2002). Dette er både fordi metabolismen økes to ganger i løpet av dagen, og
fordi hvilemetabolismen er forhøyet
mellom øktene. Det viser seg også at hvilemetabolismen er betydelig høyere
etter andre økt i forhold til første økt
(ibid), noe som kan virke gunstig i en vektreduksjonsperiode der energiforbruket
skal være høyere enn energiinntaket.Ved
to økter daglig, vil restitusjonsinntaket
mellom øktene være viktig for å kunne
yte maksimalt på andre økt.
Betydningen av kosthold
For utøvere som gjennomfører en vektreduksjon, er det spesielt viktig å ha et
riktig sammensatt og variert kosthold for
å dekke behovet for de ulike næringsstoffene. Det er også viktig å spise til riktige tider slik at intensiteten kan opprettholdes under trening og at det muskelglykogenet som er brukt under økten,
raskest mulig blir erstattet (Ivy 1991;
Burke et al.1993). Utøveren bør i tillegg
innta protein innen 30 minutter etter trening for å legge til rette for reparasjon av
skadet vev, og for å fremme den anabole
effekten av treningen (Rennie & Tipton
2000; Biolo et al. 1997; Roy et al. 1997;
Maughan & Burke 2002).
Karbohydrat og protein er viktig for å
kunne opprettholde prestasjon og muskelmasse, og dette medfører at det
hovedsaklig er mengde fett som reduseres i kostholdet til idrettsutøvere som
ønsker å gå ned i vekt. Prosentandelen
fett bør imidlertid ikke utgjøre mindre
enn 20% av energiinntaket, og andelen
essensielle fettsyrer (omega-3 og omega-6)
bør utgjøre minst 3% av energiinntaket
(Sosial- og helsedirektoratet 2003).
Inntak av karbohydrat bør være minimum 5 gram pr. kg kroppsvekt, og utgjøre ca 60% av det totale energiinntaket.
Det kan imidlertid være vanskelig å
komme opp i 5 gram pr. kg kroppsvekt

excess post-exercise oxygen consumption (økt oksygenforbruk etter trening)
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ved et lavt energiinntak, og for kampsportutøvere vil det sannsynligvis være tilstrekkelig med en minimumsgrense på 4
gram pr. kg kroppsvekt. Inntak av protein
bør være minimum1,8 gram pr. kg kroppsvekt, og utgjøre ca 20% av det totale energiinntaket (Burke & Deakin 2000).
Flere studier tar for seg viktigheten av et
riktig måltidsmønster for en optimal vektreduksjon. I hovedsak viser studiene at
økt måltidsfrekvens både reduserer insulinsekresjonen betydelig hos personer som
inntar måltider med høyt karbohydratinnhold, og øker fettforbrenningen (LeBlanc
et al. 1993; Burke & Deakin 2000; Iwao et
al. 1996). Foruten å optimalisere metabolismen, vil et hyppig måltidsmønster også
redusere produksjonen av stresshormoner og gi et bedret opptak av næringsstoffer. Målet er å holde blodsukkernivået relativt stabilt i en vektreduksjonsperiode, slik
at ”sultfølelsen” uteblir. Et optimalt kosthold vil derfor være en jevn tilførsel av
energi med mange små måltider.
Kosttilskudd
Under og rett etter en vektreduksjon er
det rapportert suboptimale inntak av
jern og kalsium (Heyward et al. 1989).
Dette kan være en naturlig følge av et
redusert inntak av meieriprodukter og
kjøtt, i tillegg til et redusert energiinntak
generelt. Dersom utøveren velger å
redusere andel fett i kostholdet for å
oppnå en vektreduksjon, er det viktig å
innta riktig fett som sikrer inntaket av
essensielle fettsyrer. En kostplan bør være
basert på et variert og riktig sammensatt
kosthold. For å sikre inntak av essensielle
fettsyrer, vitaminer og mineraler, kan det
være hensiktsmessig med et tilskudd av
omega-3-fettsyrer og et multivitaminmineral-preparat.
Vektreduksjon og helse
Det er vanskelig å gi en optimal fettprosent
for de ulike idrettene, da det er ulike resultater fra ulike metoder.Ved bruk av kaliper
(måling av hudfoldtykkelse) er det gitt en
”nedre grense” for idrettsutøvere på 5%
kroppsfett hos menn og 7% kroppsfett hos
gutter som er 16 år eller yngre (Fogelholm
1994; Heyward & Stolarczyk 1996). For
kvinner er nedre grense satt til på 10-12%
kroppsfett (Heyward & Stolarczyk 1996;
Wolinsky 1998). Disse grensene er satt
med tanke på både helse og prestasjon, og
utøvere advares mot å redusere fettprosenten ytterligere.
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Det advares også mot gjentatte og
raske vektvariasjoner i løpet av sesongen,
såkalt ”weight cycling” (Perriello 2001).
Det anbefales en vektreduksjon på maksimalt 1,5% av kroppsvekten pr. uke
(ibid). For kvinnelige utøvere og unge
utøvere i vekst, er det flere faktorer som
bør vurderes ved vektreduksjon. Kroppssammensetning og vekt er ofte vurdert i
sammenheng med menstruasjonsforstyrrelser og dårlig beinhelse (Den kvinnelige
utøvertriaden) og faktorer som treningsintensitet og kosthold må også tas hensyn til i forhold til dette (ACSM 1997;
Burke & Deakin 2000; Walberg Rankin
2002; Loucks 2004). Dette betyr at dersom de kvinnelige utøverne ikke får dekket sitt energibehov av ulike årsaker
(grunnet dårlig kosthold, restriktivt spisemønster eller et kaotisk spisemønster
med overspising etterfulgt av ”tømming”
i form av selvforskyldt oppkast, overdreven fysisk aktivitet eller faste) kan dette
føre til uregelmessighet/fravær av menstruasjon som igjen fører til tap av beinmasse (ibid). Utøver triaden tar for seg tre
problemstillinger som henger sammen:
Nyere studier viser at kvinner som reduserer energiinntaket over lengre perioder, kan få nedsatt fertilitet. Det er vist at
selv om kvinnene menstruerer regelmessig, kan eggløsning utebli som en følge av
redusert konsentrasjon av LH (luteiniserende hormon) og FSH (follikkelstimulerende hormon) grunnet utilstrekkelig
energiinntak (Loucks 2004). Det samme
ser ut til å skje hos menn, da det er funnet lavere testosteronverdier ved energirestriksjon (Burke & Deakin 2000; Loucks
2004). Dette kan forhindres ved å innta
≥ 30 kcal per kg fettfri masse per dag (ibid).
Uregelmessige menstruasjonssykluser
kan medføre alvorlige konsekvenser for
skjelettet. Allerede etter fire måneder
med fravær av menstruasjon, vil det
5

kunne påvises tap av beinmasse (Drinkwater et al. 1986). Dette fører til irreversible skader på skjellettet, og øker risikoen for stressfrakturer (ACSM 1997).
Undersøkelser viser også at unge utøvere som er i vekst og som trener hardt
i tillegg til energirestriksjon, kan risikere
redusert vekst i skjelett og muskulatur
som følge av redusert konsentrasjon av
veksthormoner (Walberg-Rankin 2000).
En undersøkelse gjort blant de norske
landslagsutøverne i vektklasseidretter
(n=75), viste det seg at 1/3 av utøverne
hadde redusert vekten før fylte 15 år
(Garthe 2003). Til orientering anbefales
ingen utøvere som fremdeles er i vekst å
gjennomføre en vektreduksjon av ansatte
på Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole. Individuell kostoptimalisering
derimot, kan være gunstig for utøvere i
alle aldre.
Spiseforstyrrelser (Anorexia nervosa,
Bulimia nervosa, og EDNOS5) ser ut til å
være mest utbredt i de idrettene der lav
kroppsvekt anses å være sentralt for prestasjon (estetiske idretter, vektklasseidretter og utholdende idretter), og spesielt
blant de som holder en lav kroppsvekt
gjennom hele sesongen (Fogelholm
1994; Sundgot-Borgen 2000). Undersøkelser gjort på norske landslagsutøvere
viser at 30% av de kvinnelige vektklasseutøverne og 18% av de mannlige vektklasseutøverne oppfyller kriteriene til
en spiseforstyrrelse (Sundgot-Borgen &
Torstveit 2004). Dette kan skyldes det
faktum at utøverne ønsker en lav kroppsvekt, samtidig som de ønsker stor muskelmasse og at de reduserer vekten gjentatte ganger i løpet av sesongen for å
konkurrere i en lavere vektklasse enn det
deres biologiske vekt tilsvarer (ibid). Det
kan være både psykiske, biologiske og
idrettsspesifikke faktorer som spiller inn i
utviklingen av en spiseforstyrrelse, og en
mulig utløsende faktor kan være vektre-

Eating disorder not otherwised specified (uspesifiserte spiseforstyrrelser
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duksjon (Burke & Deakin 2000). Over
90% av de som utvikler spiseforstyrrelser,
starter med slanking (Sundgot-Borgen
1998). Det er derfor viktig med en helhetsvurdering foretatt av kvalifisert personell før en evt. vektreduksjon, og tett
oppfølging under og etter vektreduksjonen.
Nyere studier viser at vektreduksjon i
tillegg til trening kan virke negativt inn på
immunforsvaret (Kowatari et al. 2001;
Nieman 1999). Det er enighet om at
immunsystemets funksjon har en klar
sammenheng med utøverens kosthold,
med karbohydratinntak som en viktig faktor (Nieman 1999; Gleeson et al. 2001).
Det er spesielt viktig å ta dette i betraktning for de som ligger lavt i fettprosent
hele sesongen på grunn av mye trening
og lavt energiinntak.
Langtidseffekten av gjentatte vektreduksjoner er usikker, og det er svært lite
forskning på dette området. Det ser ut til
at kroppen er meget tilpasningsdyktig og
klarer å ”hente seg inn” igjen etter en
vektreduksjonsperiode, selv om det kan
ta opptil flere måneder (O`Connor et al.
2000; Fogelholm 1994; Wing 1992;
Roemmich & Sinning1997). Studier viser
at unge utøvere får en ”catch up” effekt
etter en restriktiv periode, der både
beinvev og muskelvev ser ut til å ha en
økt vekst (ibid). At disse forandringene er
reversible betyr likevel ikke at det ikke
kan være skadelig på sikt.
Praktiske konsekvenser
1) Prosjekt
Et samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen, har gjort
det mulig å utvikle et prosjekt for å evaluere effekten av vektregulering og
behandling av triadeutøvere og dermed
øke kompetansen på dette området. En
slik intervensjonsstudie på toppidrettsutøvere er unik i internasjonal forskningssammenheng, og vi håper resultatene kan
gi oss noen vink i forhold til videre veiledning og forskning.
2) Anbefalinger
Det bør være en helhetsvurdering av sakkyndig personell før en utøver gjennomfører en vektreduksjon. Denne vurderingen
skal gjøres på grunnlag av utøverens medisinske historie (inkludert vekt og spisemønster), alder, kroppssammensetning, idrett og
prestasjonsmål. I tillegg til en helhetsvurdering før, er det viktig med tett oppfølging
under og etter en vektreduksjon.
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RISIKO FOR SKADER PÅ KUNSTGRESSDEKKE I FOTBALL
Andersen TE, Bjørneboe J, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Introduksjon: Ettersom fotball i større grad har blitt en helårsidrett, har
også bruken av kunstgress økt de siste årene. Den kunnskapen vi i dag
har om underlag og skader i fotball baserer seg på eldre studier, med
tidligere generasjoner kunstgress (Ekstrand og Nigg, 1989, Engebretsen
og Kase,1987, Arnason og medarb. 1996). Kunstgresset som ble benyttet i disse studiene er ikke lenger i bruk. Andre, nyere studier er gjort i
andre idretter (Orchard, 2002, og Meyers og Barnhill, 2004), og konklusjonene kan ikke uten videre overføres til fotball. Formålet med
dette prosjektet har vært å sammenlikne skaderisiko og skademønster
ved spill på naturgress med kunstgress i norsk elitefotball. Metode:
Undersøkelsen er designet som en prospektiv kohortstudie og dataene
dekker perioden 2004-05. Skaderegistreringen inkluderte alle lagene i
Tippeligaen (14), noe som tilsvarer rundt 280 spillere med A-lagskontrakt. Alle skader som oppsto fra januar til sesongen er avsluttet i oktober/november, ble registrert av lagenes medisinske støtteapparat (lege
eller fysioterapeut). En akutt skade ble definert som en skade som førte
til fravær fra trening eller kamp i minst en dag etter at skaden har
skjedd. Resultater: Total eksponering for sesongene 2004 og 2005 var
141 663 timer, hvorav 100 986 t var fotballtrening, og 8 531 t var fotballkamp. Det ble registrert 708 skader, hvorav 477 akutte skader og
223 belastningsskader. Forekomsten av skader i Tippeligakamper på
gress var 22,6 [95 % konfidensintervall: 19,4-25,9] skader per 1000
spilletimer, sammenlignet med 11,0 [-4,2 – 26,2] per 1000 spilletimer
på kunstgress. Balltrening på naturgress ga en skadeinsidens på 3,4
[3,0 – 3,8] per 1000 treningstime, sammenlignet med 3,1 [2,4 – 3,7]
på kunstgress. Konklusjon: Forekomsten av akutte skader hos profesjonelle norske fotballspillere er høy i kamp og lav på trening, men det
var ingen signifikant forskjell i skaderisiko på naturgress og kunstgress
for menn i norsk elitefotball.

med siste treningskamp før sesongstart. En akutt skade er definert som
en skade som har ført til fravær fra trening eller kamp i minst en dag
etter at skaden har skjedd. Belastningsskader, hvor spilleren tar kontakt
for medisinsk vurdering eller behandling er registrert selv om de ikke
har ført til fravær fra trening eller kamp. Resultater: Det ble registrert 1
499 skader; 494 under sesongoppkjøring og 1 005 under konkurransesesong. Forekomsten av akutte skader under sesongoppkjøringen var
2,4 [95 % konfidensintervall: 2,1-2.8] per 1000 spilletimer for fotballtrening og 14,1 [11,7-16,5] for kamper. For belastningsskader var insidensen 2,1 [1,8-2,5] samlet for kamp og trening. Under konkurransesesongen var insidensen av akutte skader 1,9 [1,6-2,1] under trening
og 15,6 [14,1-17,0] under kamp, mens den samlede insidensen av
belastningsskader var 1,7 [1,5-1,8] (p= 0,007 versus sesongoppkjøring). De fire vanligste akutte skadene var muskelskade lår (n= 216;
17%), distorsjon ankel (n=187; 15%), distorsjon kne (n=139; 11%) og
kontusjon av legg/lår (n=114; 9%). De vanligste belastningsskadene
var muskelskade lår (n=129; 22%), akilles tendinopati (n=55; 9%) og
patellar tendinopati (n=31; 5%). Konklusjoner: Forekomsten av akutte
skader i Tippeligaen er høyest i kamper. Risikoen for belastningsskader
er 29 prosent høyere i sesongoppkjøring enn konkurransesesongen.
Det ble ikke funnet en slik forskjell i risiko for akutte skader.
Prosjektet er støttet økonomisk av Norges Fotballforbund. Senter for
idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte fra Helse Øst, Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympisk Komité og Norsk Tipping AS Takk til alle
Tippeligaleger og -fysioterapeuter som har gjennomført datainnsamlingen.

KOMBINERT KOST OG TRENING REVERSERER METABOLSK
SYNDROM
Anderssen SA1, Carroll S2, Urdal P3, Holme I1
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo
2
Department of Sport, Health & Exercise Science, Faculty of Applied
Science & Technology, University of Hull, UK
3
Avdeling for klinisk kjemi, Ullevål Universitets sykehus, Oslo
1

Prosjektet er støttet økonomisk av Norges fotballforbund. Senter for
idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte fra Helse Øst, Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympisk Komité og Norsk Tipping AS. Takk til alle
Tippeliga-leger og -fysioterapeuter som har gjennomført datainnsamlingen.

SKADERISIKO I SESONGOPPKJØRING VERSUS
KONKURRANSESESONG
Andersen TE, Bjørneboe J, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo
Introduksjon: Tidligere studier har vist høy forekomst av skader i
mannlig elitefotball, også i Norge, men skaderisikoen utenom konkurransesesongen er ikke kartlagt . Formålet med studien har vært å
sammenligne skadeforekomst i sesongoppkjøringen med konkurransesesongen. Metode: Undersøkelsen er en prospektiv kohortstudie som
inkluderer alle lagene i Tippeligaen (14), om lag 280 spillere med Alagskontrakt. Alle skader fra januar til Tippeliga-sesongen avsluttes ultimo oktober er blitt registrert av det medisinske støtteapparatet (lege
eller fysioterapeut) gjennom sesongene 2002-2005. I tillegg er antall
trenings- og kamptimer og antall spillere som har vært til stede registrert. Sesongoppkjøring er definert som perioden fra 1. januar til og
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I Norge anslås at 20% av voksenbefolkningen har etablert metabolsk
syndrom. Personer med dette syndromet har økt risiko for å utvikle diabetes type 2. Livsstilsendringer er anbefalt i behandlingen av syndromet. Det er imidlertid få undersøkelser som er rapportert med hensyn
til effekter av kost og/eller fysisk aktivitet på personer som har metabolsk syndrom. Hensikten med studien var derfor å evaluere den
enkeltvise og kombinerte effekten av kost- og treningsendringer på
forekomsten av metabolsk syndrom i henhold til de nylig publiserte
kriteriene til International Diabetes Federation (IDF). Metode: Studien
er randomisert, kontrollert og har et 2 x2 faktorielt design. Deltakere
var 137 menn i alderen 40-49 år med metabolsk syndrom i følge IDF
kriteriene. De ble loddtrukket til en av fire intervensjonsgrupper; kost
alene (n=34), trening alene (n=34), kost + trening (n=43) og kontroll
(n=26). Hver deltaker ble fulgt i ett år. Forskjeller i forekomst av metabolsk syndrom ble analysert ved chi-squared. Resultater: I den kombinerte gruppen hadde bare 14 deltakere (32.6%) (p<0.0001 sammenlignet med kontrollgruppen) metabolsk syndrom etter intervensjonen.
I kost alene hadde 22 deltakere (64.7%) (p=0.023 sammenlignet med
kontroll) og i trening alene hadde 26 deltakere (76.5%) (p=0.23 versus
kontroll) metabolsk syndrom etter intervensjonen. Ved å utnytte det
faktorielle designet ble det påvist at både kost og trening hver for seg
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hadde signifikante effekter (p<0.005) med
hensyn til å reversere metabolsk syndrom.
Den kombinerte effekten av kost og trening
var dog signifikant mer effektiv i behandlingen av metabolsk syndrom sammenlignet med
kost alene (p< 0.006) og trening alene
(p<0.001). Diskusjon og konklusjon: Flere
ukontrollerte studier har vist at kost eller trening har reversert metabolsk syndrom. Vi har
vist at både trening og kost alene reduserer
forekomsten av metabolsk syndrom sammenlignet mot kontroll etter ett års intervensjon.
Dessuten - den kombinerte intervensjonen
var mer effektiv i behandlingen enn kost og
trening alene.

OPPLEVER TOPPIDRETTSKVINNER
KORSRYGG-, BEKKEN- OG BEKKEBUNNSPROBLEMER UNDER
SVANGERSKAP OG ETTER FØDSEL?
Backe-Hansen KL, Bø K
Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Innledning: The American College of
Obstetrics and Gynecology (ACOG) anbefaler at kvinner er regelmessig fysisk aktive
under svangerskapet, og anbefaler aktivitet
med moderat intensitet 3-4 ganger per uke.
ACOG anbefaler å vente med hard fysisk aktivitet i 6 uker etter fødsel. Imidlertid ser det ut
til at stadig flere toppidrettskvinner trener og
konkurrerer under svangerskapet. Svangerskap
og fødsel kan medføre økt risiko for muskelskjelettproblemer. Korsrygg- og bekkensmerter og dysfunksjon i bekkenbunn med symptomer som urin- og fekalinkontinens er vanlig
under svangerskap og etter fødsel. Hensikten
med denne studien var å kartlegge prevalens
av korsrygg- og bekkensmerter, urin- og fekalinkontinens samt fysisk aktivitetsnivå hos
toppidrettskvinner som har født barn.
Metode: Dette var en retrospektiv studie av
toppidrettskvinner og matchede kontroller. Til
datainnsamlingen ble et strukturert spørreskjema benyttet. Resultatene ble presentert
som frekvenser og prosenter. Ved sammenlikninger av gruppene ble Chi- square og Fishers
2- halede test benyttet. Signifikansnivå på
≤ 0.05 ble valgt. Resultat: Svarprosenten var
77.5% i toppidrettsgruppen og 57.5% kontrollgruppen. Blant toppidrettskvinnene var
prevalensen av korsryggsmerter uten utstråling til bein 25.8%, 18.5%, 9.7% og 29% året
før svangerskapet, under svangerskapet, 6
uker post partum og da spørreskjemaet ble
besvart. Prevalensen av bekkensmerter var 0,
29.6%, 12.9% og 19.4%. For stressinkontinens var prevalensen 12.9%, 18.5%, 29% og
35.5%. Ingen av toppidrettskvinnene opplevde fekalinkontinens. Seks uker post partum
trente toppidrettskvinnene konkurranseidrett
gjennomsnittlig 4 timer per uke og 38% jogget. Signifikant flere toppidrettskvinner enn
kontroller kom tilbake til samme vekt etter
fødsel som før svangerskapet. Begge gruppene ammet gjennomsnittlig 10 måneder.
Diskusjon: Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i prevalens av
korsrygg- og bekkensmerter og urininkontinens. Prevalensen var høy, men samsvarer
med resultater fra andre populasjonsstudier.
Konklusjon: Toppidrettskvinnene opplevde
ikke mer korsrygg-, bekken og bekkenbunnsproblemer enn kontrollene, selv om de holdt
et langt høyere fysisk aktivitetsnivå.

18

REHABILITERING AV PASIENTER MED
KNE- OG HOFTEPROTESE VED EN REHABILITERINGSINSTITUSJON. EN PROSPEKTIV, PRE-POST DESIGN STUDIE
Bekkeseth OR, Sæteren E, Johansen KH,
Lilleheie I, Eliassen S, Fredriksen LM,
Mæhlum S, Risberg MA
NIMI Ringerike, Hønefoss og NAR,
Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo
Innledning: Rehabilitering av pasienter etter
kirurgiske inngrep ved opptreningsinstitusjoner har hatt mye fokus det siste året. Mer
vitenskaplig dokumentasjon innen rehabilitering av ortopediske pasienter i institusjon
etterspørres. Hensikten med denne studien
var å evaluere et rehabiliteringstilbud til
pasienter med innsatt protese i hofte og kne.
Materiale og metoder: Fra januar til august
2006 ble 147 pasienter (101 pasienter med
innsatt hofteprotese og 46 pasienter med innsatt kneprotese) inkludert og evaluert ved innkomst og avreise. Undersøkelsen besto av
spørreskjema for pasienttilfredshet, smerteangivelse visuell analog skala (VAS) helserelatert livskvalitet og funksjon (COOPWONCA
skjema), bevegelsesutslag i hofte og kne,
Harris Hip Score, 6 minutters gang test, og
”Time Up and Go” (TUG) testen. Rehabiliteringsprogrammet bestod av individuell
trening med fysioterapeut (5 d/uke), gruppetrening (6 d/uke), og egentreningsprogram (7
d/uke). Resultater: Nittifire prosent av pasientene besvarte pasienttilfredshets-undersøkelsen. Gjennomsnittsalder var 65,6 år (SD
11,1 år), 60% var kvinner og 40% menn..
Nitti prosent var ”i stor grad” eller ”i svært
stor grad” fornøyd med rehabiliteringstilbudet. Det var signifikant bedring i opplevd
helse evaluert med COOPWONCA for alle
variablene ved avreise sammenlignet med
ankomst (p<0,05). VAS i hvile og aktivitet ble
signifikant redusert (p<0.001), bevegelsesutslaget bedret seg fra 69.8 til 85.8 grader for
hoftefleksjon (p<0.0001), hofte abduksjon fra
14.8 til 22.0 grader (p<0.0001), knefleksjon
fra 68.1 til 91 grader og kneekstensjon fra
11.8 til 6.9 grader (p<0,001). TUG testen
bedret seg fra 18.4 sek til 10.8 (p<0,0001), 6
minutters gangtesten fra 188 meter til 320
meter (p<0.0001), og. Harris Hip Score
bedret seg fra 46 til 67 poeng (p<0,0001).
Konklusjon: Nitti prosent var ”i stor grad”
eller ”i svært stor grad” med rehabiliteringstilbudet. Pasientenes helserelaterte livskvalitet
og funksjon bedret seg signifikant for alle
variablene. Det etterlyses flere tilsvarende
studier for å sammenligne funksjonsdata.

EFFEKT AV LIVSSTILSINTERVENSJON
MED VEKT PÅ FYSISK AKTIVITET PÅ
RISIKOFAKTORER FOR DIABETES OG
HJERTE OG KARSYKDOM HOS HØYRISIKOINDIVIDER
Bergh IH1, Jenum AK2, Holme I1, Bahr R1
Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole, Oslo
2
Forskningssenteret, Aker
Universitetssykehus, Oslo
1

Innledning: Omfanget av type 2 diabetes har
økt dramatisk i den senere tid både i Norge og
resten av verden. Personer med type 2 diabetes og prediabetiske tilstander har ofte flere
andre påvirkelige risikofaktorer for hjerte- og

karsykdom (HKS), blant annet overvekt, fysisk
inaktivitet, høyt blodtrykk og ugunstige blodfettstoffverdier. Hensikten med denne studien
var å undersøke om en livsstilsintervensjon
med hovedfokus på fysisk aktivitet ville redusere risikofaktorer for diabetes og HKS blant
et utvalg høyrisikopersoner. Metode: Intervensjonen ble gjennomført som en del av en
større populasjonsbasert studie i Romsås
bydel i Oslo (MoRo-prosjektet). Intervensjonen bestod av individuell og gruppebasert veiledning og tilrettelagte aktivitetsgrupper, i tillegg til generelle befolkningsrettede
tiltak. Furuset bydel ble valgt til kontrollbydel.
Høyrisikoindividene ble selektert ut fra predefinerte kriterier, i alt 118 personer fra intervensjonsbydelen og 77 fra kontrollbydelen,
og disse ble undersøkt ved baseline og etter 3
år. Data vedrørende helse, levevaner inkludert fysisk aktivitet og sosiale forhold ble innhentet via spørreskjema. Biologiske variabler
ble målt i en klinisk undersøkelse, og det ble
foretatt en egen fastende blodprøveundersøkelse. Resultater: I intervensjonsbydelen ble
kroppsmasse i gjennomsnitt redusert med 2,0
kg, mens det var en gjennomsnittlig økning i
kroppsmasse på 1,8 kg i kontrollbydelen, dvs.
en nettoendring mellom bydelene på 3,8 kg
(p<0,0001). Andelen fysisk inaktive i intervensjonsbydelen ble redusert fra 54,3% til
34,8% (p=0,005), mens den i kontrollbydelen
økte fra 39,4% til 54,5% (p=0,05).
Reduksjonen i andel inaktive i favør av intervensjonsbydelen var 34,6%-poeng (p<0,05).
Der var også en økning i andelen fysisk aktive på 39,7%-poeng i favør av intervensjonsbydelen (p=0,05). Det ble i tillegg påvist signifikante gunstige endringer i favør av intervensjonsbydelen for systolisk blodtrykk, blodfettstoffer og blodsukkermål (tilfeldig glukose,
fastende glukose og HbA1c), selv etter justering for medikamentbruk. Konklusjon: Det er
mulig å oppnå gunstige endringer i kroppsmasse, fysisk aktivitet og andre biologiske
risikofaktorer for diabetes og HKS via tiltak
med utspring i primærhelsetjenesten.

AKTIV OPPVEKST - ERFARINGER FRA
EN BEHANDLINGSMODELL FOR
OVERVEKTIGE OG INAKTIVE BARN
Brekke N1,2, Sola K1,3, Køpp UM1,4
Salto Idretts- og aktivitetsmedisin,
Kristiansand
2
Avd. for barn og unges psykiske helse,
Sørlandet sykehus, Kristiansand
3
Trekanten legesenter, Kristiansand
4
Barneavdelingen, Sørlandet sykehus,
Kristiansand
1

Overvekt og fedme blant barn representerer
et økende folkehelseproblem spesielt i kombinasjon med et lavere aktivitetsnivå. Studier
har vist at familiebasert intervensjon med
både livsstilsveiledning og trening kan ha
effekt på BMI, men det finnes ingen konsensus for hvilken behandlingsform som er å
foretrekke i Norge. Med ståsted i primærhelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien
og med mangel på eksisterende behandlingstilbud i 2.linjetjenesten utviklet vi en modell
basert på enkel adferdsterapeutisk behandling
og et fysisk aktivitetstilbud for overvektige
barn over 1 år som senere kan drives av primærhelsetjenesten. Målet var å stoppe vektøkning, bedre fysisk form og selvbilde
gjennom positive opplevelser i aktivitet. Fra
mars 2004 har vi hatt intervensjon med 3

IDRETTSMEDISIN 3•2006

HØSTKONGRESSEN 2006
grupper med 11-15 barn i alder 6-14 år.
Inntakskriterier var BMI over 30, event 27
men da med stor familiær belastning for
fedme og inaktivitet i form av høy grad av stillesittende aktiviteter (PC/TV). Flere av barna
ble rekruttert fra barneavdelingen ved
Sørlandet sykehus. Minst en av barnets pårørende måtte være villig til å delta i intervensjonen med egentrening. Det ble organisert
aktiviteter/ trening a 2 timer 2 g pr uke i 20
uker, deretter 1 g pr uke i 20 uker. Barna ble
kontrollert med høyde/vektmålinger og samtaler ca 3 g første 20 uker, deretter ved avslutning etter siste 20 uker. Utdannede trenere
drev gruppene som var på størrelse 11-15.
Fysisk form ble testet med ”Fjørtoft”- modellen samt med indirekte maks. ergometersykkeltest. Spørreskjema og egenutfyllingsskjema
kartla psykososiale forhold. Foreldre ble også
kartlagt ved oppstart og avslutning mht aktivitetsnivå og vekt. Vi ser en tendens til bedre
fysisk form, stabilisering evtl. nedgang av BMI
og bedre selvbilde, samt glede i aktivitetsutøvelse etter de første mest intensive 20 ukene.
Etter de siste 20 ukene med trening bare en
gang i uka, har vi både opplevd stor grad av
drop-outs, manglende motivasjon og noe
mindre bedring av BMI-verdi. Vi er i ferd med
å gjøre opp resultater og disse vil delvis bli
presentert på kongressen. Trenden tyder på at
vårt mål om ”frysing” av vekt i forhold til
lengdevekst er oppnådd. Flere har hatt vektreduksjon. Enkelttilfeller har ikke respondert
og vi vil se videre på komorbiditet. Modellen
synes å være overførbar til andre små og store
kommuner og kan implementeres i et samarbeid mellom skole og kommunehelsetjeneste.

HVA KARAKTERISERER KVINNER SOM
TRENER BEKKENBUNNSMUSKLENE
6 MÅNEDER ETTER FØDSEL?
Bø K1, Owe KM1, Nystad W2
1
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo
2
Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
Innledning: Randomiserte kontrollerte studier
har vist at styrketrening av bekkenbunnsmusklene etter fødsel er effektivt både i forebygging og behandling av urinlekkasje hos
kvinner. Det er imidlertid svært liten kunnskap om hvor mange kvinner som utfører
bekkenbunnstrening etter fødsel og hvilke
faktorer som karakteriserer kvinner som trener
disse musklene regelmessig. Formålet med
denne studien var derfor å sammenlikne ulike
demografiske og helserelaterte variable
mellom kvinner som trener og ikke trener
bekkenbunnsmusklene 6 måneder etter fødsel. Metode: Denne analysen inkluderer de
første 17.978 kvinnene som ble inkludert i
Den norske mor og barn studien (MoBA) som
svarte på spørsmål om bekkenbunnstrening 6
måneder etter fødsel. Kvinnene ble inkludert
i studien ved forespørsel i forbindelse med
ultralydundersøkelsen i 18-20 svangerskapsuke og datainnsamling foregikk ved spørreundersøkelse. Logistisk regresjon ble benyttet for
å analysere data, og resultatene presenteres
som justerte Odds ratio (jOR) med 95% CI.
Resultat: Svarprosent i MoBa er 44% mens
oppfølgingsraten i studien fra inklusjon til 6
måneder er på 81%. Gjennomsnittsalder på
de gravide var 29.5 år (range 14-47) og
gjennomsnitts BMI var 24.6 (SD 4.3). Femtiåtte % trente bekkenbunnsmusklene regelmessig minst en gang per uke 6 måneder
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postpartum mens 27.6% trente ≥3 ganger/
uke. Kvinner som trente bekkenbunnsmusklene hadde høyere utdanning, deltok oftere i
regelmessig generell trening og hadde flere
barn. Kvinner som oppga å ha urinlekkasje og
bekkenløsning trente også oftere bekkenbunnsmusklene (jOR=1.26, 95% CI 1.181.35; jOR=1.31, 95% CI 1.23-1.39). De som
var daglig røykere eller hadde født ved keisersnitt gjorde mindre bekkenbunnstrening
(jOR=0.81, 95% CI 0.72-0.91; jOR=0.56,
95% CI 0.51-0.61). Diskusjon: Funnene i
denne studien samsvarer med resultatene i en
mindre engelsk studie og det kan synes som
om bekkenbunnstrening, som generell deltakelse i fysisk aktivitet, er assosiert med utdanningsnivå. Konklusjon: Når man promoterer
og tilrettelegger for bekkenbunnstrening bør
man ta hensyn til utdanningsnivå.

CASE RAPPORT; OPPTRENING ETTER
TIBIAFRAKTUR STABILISERT MED NAGLE
Dahm KT
Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening
AS/Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo
Bakgrunn og formål: Det er vanlig å behandle både åpne og lukkede tibiafrakturer operativt med margnagle. Nagling viser seg å ha
flere fordeler sammenlignet med konservativ
behandling, spesielt knyttet til tidlig belastning og god tilhelning. Flere studier har imidlertid vist at opp til 50% av pasientene har
fremre knesmerter lang tid etter operasjonen,
smerter som påvirker de fleste daglige aktiviteter. Det har ikke vært gjennomført studier
som kartlegger en eventuell effekt av systematisk trening og fysikalsk behandling i forhold til smerte og funksjon. Formålet med
denne case rapporten var å systematisk registrere styrke, bevegelighet, smerte, atrofi og
aktivitetsnivå for to pasienter med tibiafraktur
stabilisert med nagle og utvikle et treningsprogram. Metode: Pasient 1 var en 27 år gammel kvinne. Hun trente ikke før skaden, men
var glad å sykle og i å gå turer. Pasient 2 var
en 46 år gammel mann. Han var fysisk aktiv
(fjellklatring og skigåing) og trente regelmessig før skaden. Pasientene ble evaluert henholdsvis 3, 6, 12, 24 og 52 uker etter skaden.
Evalueringsverktøy: Cicinnati, styrkemålinger
med isokinetisk muskeltest og måling av atrofi. Fortløpende registrering av smerte, bevegelighet, styrke kne/ankel, gangfunksjon, balanse, palpasjon. Intervensjon: Treningsprogram
med vekt på styrkeøvelser massasje og tøyning av patellasenen.Resultat: Pasientene
hadde ingen smerter under hvile eller aktivitet ett år etter skaden. Begge var tilbake til
normal aktivitet og vurderte funksjonen i
kneet til å være den samme som før skaden.Diskusjon: Det kan se ut som tett oppfølging kan ha positiv innvirkning på smerte- og
funksjonsnivå hos pasienter med tibiafraktur
stabilisert med nagle. Oppfølging av de to
pasientene viser at det er viktig å fokusere på
bevegelighet for dorsalfleksjon i ankel og styrketrening av m. quadriceps.

FORSTYRRET SPISEATFERD OG PSYKOSOSIAL HELSE BLANT TIDLIGERE
KVINNELIGE ELITEIDRETTSUTØVERE
Danielsen KK, Sundgot-Borgen J2
Norges Idrettshøgskole Oslo
2
Olympiatoppen, Oslo
1
1

Innledning: Regelmessig trening er assosiert
med god helse. Mulige uheldige konsekvenser knyttet til eliteidrettens fysiske og psykiske
krav er lite undersøkt. Norske studier viser at
spiseforstyrrelser forekommer hyppigere i
idretter der lav vekt ansees som sentralt for
prestasjon sammenlignet med forekomsten i
idretter hvor vekt ikke er så sentralt og normalbefolkningen. Det er i midlertidig ingen
studier som har undersøkt hvordan det er
med utøvere etter endt karriere med hensyn
til forekomst av spiseforstyrrelser og psykososial helse. Formålet med denne studien var å
1)Kartlegge forekomsten av spiseforstyrrelser
blant tidligere kvinnelige eliteidrettsutøvere,
2)Kartlegge deres psykososiale helse. Metode:
327 tidligere kvinnelige eliteidrettsutøvere fra
41 særidretter fikk tilsendt et spørreskjema
som omfattet fysisk og psykisk helse.
Standardiserte instrumenter som The Eating
Disorder Inventory (EDI), The WHO Quality
of Life (WHOQOL) og Subjective WellBeeing indeks (SWB) var inkludert i undersøkelsen. T-test for uavhengige grupper ble
benyttet for å avdekke mulige forskjeller imellom/innenfor gruppene, med signifikansnivå
på 5%. Resultater: 80,7% besvarte spørreskjemaet, gjennomsnittsalder var 37,2 (±3,98)
år. 6,5% skåret ≥ 40 på EDI-totalskåre. 24,7%
rapporterte selv en historie av spiseforstyrrelse, og 71,4% oppga at de ønsker en vektreduksjon. I etterkant av karrieren har 5,7%
benyttet oppkast ≥1g/uke for å kontrollere
vekten. Utøvere med selvrapportert spiseforstyrrelseshistorie skårer signifikant lavere på
WHOQOL og SWB enn utøvere som ikke
rapporterer en historie av spiseforstyrrelser.
Diskusjon: Resultater viser at det ikke synes å
være en økt forekomst av spiseforstyrrelser
blant tidligere eliteidrettsutøvere sammenlignet med normalbefolkningen, og ingen signifikante forskjeller i forekomsten blant utøvere
som har drevet vektavhengige kontra ikkevektavhengige idretter. Resultatene indikerer
at utøvere med en tidligere erfart spiseforstyrrelse har en ”dårligere” psykososiale helse
sammenlignet med utøvere uten en spiseforstyrrelseshistorie.

PARECOXIB OG INDOMETACIN FORSINKER SENE-TIL-BEN TILHELING
Dimmen S1, Engebretsen L1, Nordsletten L1,
Steen H2, Madsen JE1
1
Ortopedisk senter, Ullevål
Universitetssykehus, Oslo
2
Biomekanisk lab, Rikshospitalet, Oslo
Tradisjonelle NSAIDs og nyere COX-2-hemmere er mye brukt for å redusere inflammasjon og smerte ved ortopediske traumer og
kirurgi. Det er kjent at disse medikamentene
forsinker bentilhelingen 1,2. Også senetilhelingen kan hemmes 3, og en nyere studie viser
at sene-til-ben tilhelingen reduseres i en rotatorcuff modell 4. Ved rekonstruksjon av korsbånd er hamstringssener stadig mer brukt som
graft. En av de viktige premissene for et godt
postoperativt resultat er en solid tilheling av
senene i bentunnelen. De fleste av disse pasi-
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entene får rutinemessig NSAIDs eller COX-2inhibitorer i det perioperative forløp.
Hensikten vår var å vurdere disse medikamentenes effekt på tilhelingen av sene i en
bentunnel. Metode: 60 Wistar hunnrotter ble
randomisert til 3 grupper. Alle ble operert
med frigjøring av Achillessenen fra muskulatur proksimalt, senen ble så trukket gjennom
et borrehull i distale tibia og festet med en
sutur fortil. Dyrene fikk så henholdsvis parecoxib (0,05 mg/100g), indometacin (0,0625
mg/100g) eller saltvann intraperitonealt 2
ganger daglig i 7 dager. Etter 14 dager ble
dyrene avlivet. Achillessenen ble fridissekert
med bevart feste på calcaneus og intakt senetil-ben innfestning. Mekanisk testing av pullout styrken av senen fra bentunnelen ble gjort
i en MTS-maskin.Resultater: Vi fant signifikant lavere moment, energi og stivhet i pullout styrken hos rotter som hadde fått parecoxib og signifikant lavere moment og energi
hos rotter som hadde fått indometacin
sammenlignet med placebogruppen. Det var
ingen signifikant forskjell i defleksjon.
ANOVA post hoc/Fischer PLSD test ble brukt,
signifikans ved p<0,05.

av de kontinuerlig avhengige risikofaktorene.
Det ble korrigert for eksponering, og risikofaktorer som hadde en P-verdi <0.15 ble så undersøkt nærmere i en multivariat modell.
Resultater: I løpet av 2004-sesongen ble 56
akutte ankelskader (46 affiserte spillere), 61
akutte kneskader (57 spillere), 77 akutte og kroniske hamstringskader (66 spillere) og 62 akutte og kroniske lyskeskader (56 spillere) registrert. Multivariate analyser viste at tidligere
ankelskade var en signifikant risikofaktor (justert OR: 1.22 [1.06-1.41], P=0.006) for nye
akutte ankelskader. For kne var klinisk undersøkelse beste prediktor for økt skaderisiko (justert
OR: 1.57 [0.97-2.54], P=0.056). Antall tidligere
akutte skader var også viktigste risikofaktor for
ny skade av hamstring (justert OR: 1.29 [1.081.53], P=0.005), mens økende alder (justert
OR: 1.08 [1.01-1.17] per år, P=0.028) og flere
tidligere akutte lyskeskader (justert OR: 1.19
[0.98-1.43], P=0.079) er viktigste risikofaktorer
for nye lyskeskader. Konklusjon: Kunnskap om
risikofaktorer for de viktigste skadene i fotball er
viktig for å kunne målrette forebyggende treningsprogram til spillere med økt risiko.

BIOMEKANISKE OG KLINISKE
KARAKTERISTIKA HOS PASIENTER
MED HOFTEARTROSE

Diskusjon: I denne modellen hvor vi har
utviklet og brukt en metode med tilheling av
sene i en bentunnel, finner vi nedsatt sene-tilben tilheling i både NSAIDs- og COX-2-hemmer-gruppene, mest uttalt i COX-2-hemmergruppen. Bruk av disse medikamentene i det
perioperative forløp kan influere på de postoperative resultatene av korsbåndkirurgi med
hamstringsgraft, men kliniske studier mangler.

RISIKOFAKTORER FOR ANKEL-, KNE-,
HAMSTRING- OG LYSKESKADER
BLANT MANNLIGE FOTBALLSPILLERE
Engebretsen AH, Myklebust G, Holme I,
Engebretsen L, Bahr R.
Senter for idrettsskadeforskning,
Norges Idrettshøgskole, Oslo
Formål: Hensikten med denne studien var å
undersøke faktorer som kan disponere for de
vanligste skadene i fotball, ankel-, kne-, hamstring- og lyskeskader. Materiale og Metode:
I alt 31 lag (n=508 spillere) fra norsk 1., 2.og 3.
divisjon i fotball for menn deltok i studien. Alle
spillerne ble i forsesongen 2004 testet ved
Norges idrettshøgskole for mulige risikofaktorer
for ankel-, kne-, hamstring- og lyskeskader,
gjennom et spørreskjema og kliniske tester.
Spørreskjemaet var i tre deler, der den første
delen omfattet generell informasjon om spilleren, den neste funksjonsscore for ankel, kne,
hamstring og lyske, og den tredje delen kartla
informasjon om tidligere akutte skader. De
praktiske testene var balansetester (på balansematte og gulv), hamstring styrke, hamstring
muskellengde, isometrisk lyskestyrke, 40-m
sprint og klinisk undersøkelse av ankel, kne,
hamstring og lyske. Gjennom den påfølgende
fotballsesongen ble skader registrert av lagets
fysioterapeut, og den totale trenings- og kampeksponeringen ble registrert på individnivå av
lagets trener. Til de statistiske analysene ble
generaliserte estimerte likninger i STATA (versjon 8, Texas, USA) brukt til univariate analyser
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Fernandes L1,3, Rydevik K1,3, Storheim K1,
Nordsletten L2, Risberg MA1,3
1
NAR, Oslo
2
Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo
3
NIMI, Oslo
Introduksjon: Kjente risikofaktorer for utvikling av kneartrose er svakhet i quadriceps,
instabilt ledd og endrede belastningsforhold i
leddet. Få studier har sett på disse faktorene
hos pasienter med hofteartrose. Så langt foreligger ingen studier som samtidig beskriver
biomekanikk under gange og kliniske variabler hos hofteartrose pasienter. Formålet med
denne studien var å beskrive biomekaniske og
kliniske karakteristika hos pasienter med
hofteartrose. Materiale og metode: Førti-syv
pasienter, 32 kvinner og 15 menn, alder 59.3
(±10.1) år med hofte smerter >3 måneder,
aktivitetsbegrensinger, og røntgenverifisert
hofteartrose ble inkludert og testet på følgende
variabler: WOMAC (diagnosespesifikt spørreskjema, 0-100 mm), isokinetisk muskelstyrke
(TechnoRev9000), hofte ROM (goniometer),
og Qualisys Pro reflex og tre kraftplattformer
(AMTI). Affisert side og kontralateral side ble
sammenlignet mht styrke, bevegelighet og
biomekaniske variabler. Resultat: WOMAC
viste total score på 25.9(±15.4) mm, hvorav
26.9(±17.3) mm for smerte, 34.4(±21.5) mm
for stivhet og 24.6(±15.7) mm for fysisk funksjon. Det var signifikant dårligere isokinetisk
muskelstyrke på affisert side sammenlignet
med kontralateral side: hofte ekstensjon
141/151 Nm (p<0,05), kne ekstensjon
105/116 Nm (p<0,001) og kne fleksjon 63/67
Nm(p<0,05). Det var signifikant nedsatt bevegelighet i alle bevegelsesplan i affisert side
sammenlignet med kontralateral side.
Ganganalysen viste signifikant redusert bevegelsesutslag i kneet og redusert kne ekstensjonsmoment på affisert side sammenlignet
med kontralateral side. Konklusjon: WOMAC
viste en klinisk akseptabel tilstand for smerte
og fysisk funksjon hos de undersøkte pasientene, men det var en signifikant redusert hofteekstensjon og knemuskelstyrke på affisert

side versus kontralateral side. Dersom redusert
muskelstyrke er en signifikant risiko faktor for
utviklingen av artrose i hofte så vel som for
kne, burde styrketrening implementeres i
rehabiliteringsprogram for pasientgruppen. En
pågående RCT ser på effekt av aktiv rehabilitering for denne pasientgruppen.

ER NORSKE BARN KLOSSETE?
Fosdahl MAa 1, Holm I 1,2, Fredriksen PM 1,
Vøllestad N 2
1
Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet
Radiumhospitalet HF, Oslo
2 Institutt for sykepleievitenskap og helsefag,
Medisinsk Fakultet, UiO
Innledning: Dagspressen har de siste årene
hatt utallige artikler om hvor dårlig det står til
med barns fysiske form og helse. I et to-siders
avisoppslag i Dagbladet i sept. 2003 konkluderes det med at det har skjedd en dramatisk
utvikling når det gjelder forekomsten av klossethet hos skolebarn og at andelen barn med
motoriske problemer har gått opp fra 6% til
31%. Grunnlaget for oppslaget var 3 studier
fra NTNU/HiST, hvor skolebarn i Trøndelag
var testet med en standardisert motorisk test
(”Movement ABC test”) i 1989, 2000 og
2003. Hensikten med den foreliggende studien, var å kartlegge motoriske ferdigheter hos
et større antall skolebarn og å få et godt estimat på antall barn med motoriske problemer.
Metode: 385 skolebarn i alderen 7 til 12 år fra
23 ulike skoler i Oslo deltok i studien. Alle
barna ble testet med ”Movement ABC test”
som er en standardisert test for å kartlegge
manuelle ferdigheter, ballferdigheter og
balanse hos barn mellom 4 og 12 år.
Totalskåren går fra 0 (best) til 40 poeng (dårligst). Resultater: Den gjennomsnittlige totalskåren var 4.0 (SD 3.7, min-max 0-23.5)
poeng. Ut ifra ABC testens kategoriseringer
hadde 92.8% av barna normal motorikk,
4.9% ble klassifisert som klossete (>10-13,5<
poeng) og 2.3% hadde betydelige motoriske
problemer (> 13.5 poeng). Diskusjon: Studien
viser at ca 7% av skolebarna hadde motoriske problemer. Dette er å tråd med flere tidligere studier som har vist en forekomst på
mellom 6 og 10%. Resultatene er imidlertid i
sterk kontrast til studiene fra NTNU/HiST,
som viser en forekomst på over 30%. Antall
barn som var inkludert i disse tre ulike
studiene er ukjent, bortsett fra den siste fra
2003 hvor 5 klasser med tiåringer deltok.
Konklusjon: Forekomsten av motoriske problemer hos skolebarn i Oslo mellom 7 og 12
år er ca 7% og er i tråd med tidligere publisert studier. Våre resultater setter dermed
spørsmålstegn ved den økende forekomsten i
studiene fra Trøndelag som er fremkommet på
grunnlag av studier med relativt få barn.

KASUISTIKK: KONSERVATIV REHABILITERING AV SKULDERINSTABILITET
HOS TURNER
Fredriksen H
Toppidrettssenteret, Oslo
Innledning: En 25 år gammel mannlig landslagsturner sublukserte skulderen i august
2005. Initialt betydelig smerte og bevegelsesinnskrenkning. MRI viste Buford-komplex
med delvis avulsjon av midtre glenohumeralligament fra cavitas. Glads lesjon og liten par-
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tiell supraspinatus-ruptur. Etter hvert bedring,
men tross stabiliserende trening og svært god
muskulatur rundt skulder, hadde han i
november 2005 smerter ved alle bevegelser
hvor han henger i armene, samt smerter i
ytterstilling for fleksjon og ekstensjon. Han
kunne ikke turne ringer eller svingstang,
og kun begrenset i skranke. Funn november
2005: Pos. SLAP test, pos. apprehension og
relocation, lett nedsatt innadrotasjon, ellers
normal ROM og styrke. Caput humeri ventraltstilt, lett dyskinesi scapula. Han hadde
som mål å kvalifisere seg for EM i april, og det
var derfor ikke aktuelt å operere før dette. Det
ble derfor iverksatt konservativt opplegg med
fokus på funksjonell, idrettspesifikk stabilitetstrening. Tiltak: øvelser for sentrering av caput
humeri, stabiliseringstrening og reaksjonstrening mot ytterstilling i lukket kinetisk kjede.
Tøyning utadrotatormuskulatur i skulderleddet. Resultat: Ultimo januar 2006: begynte å
turne svingstang, ultimo februar: begynte å
turne ringer, 14. mars: turnet konkurranse,
alle øvelser. Ønsker ikke å benytte seg av tilbudet om operasjon.

FOREKOMST AV FOTBALLSKADER
BLANT BARN OG UNGE I HAMAR
OG GJØVIK KOMMUNER
Froholdt A, Olsen O-E, Holme I, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Bakgrunn: Norges Fotballforbund har de
seneste årene hatt en betydelig økning i antall
medlemmer, særlig blant barn og unge.
Dessverre har vi også sett en økning i antall
fotballskader parallelt med den økende interessen, men lite er kjent om risikoen for skader
blant de yngste spillerne, aldersgruppen
under 12 år. Vi gjennomførte derfor en registrering av skader gjennom én fotballsesong
for å undersøke forekomsten av skader blant
barn og unge i organisert fotball. Materiale og
metode: Barn fra 6 til 16 år (grunnskolen)
medlem av en fotballklubb i Hamar og
Gjøvik ble invitert. Skader ble registrert fortløpende av lagets trener og hver trener ble
kontaktet én gang pr måned av fysioterapeut
tilknyttet laget. Fysioterapeuten fikk opplysninger om eksponering og antall skadde spillere siste måned. Fysioterapeuten intervjuet
de skadde spillerne pr telefon for å få opplysninger om skaden. Resultater: 121 av 129 lag
(94%) takket ja til deltakelse, og totalt ble
1260 gutter og 619 jenter inkludert i prosjektet. Gjennomsnittsalderen var 11,3 år blant
guttene og 12,0 blant jentene. Totalt 200 skader ble registrert, av dem 146 hos guttene og
53 hos jentene. Insidensen av akutte skader
var for gutter 5,4 skader per 1000 timer kamp
og 0,5 skader per 1000 timer trening, mens
jentene hadde en insidens på 4,6 skader per
1000 timer kamp og 0,4 per 1000 timer trening. De eldste guttene (13-16 år) hadde signifikant (p<0.05) høyere risiko for akutte skader sammenliknet med de yngste guttene (612 år). Skader i underekstremitetene dominerte for begge kjønn. Ankel- og kneskader
var hyppig hos begge kjønn, mens flere gutter
pådro seg skader i hode, lår og lyske.
Signifikant flere eldre gutter (13-16 år) fikk
lårskader sammenliknet med yngre gutter
(p<0.05). Kontusjonsskader var vanlige i alle
aldersgrupper. Diskusjon: Skadeantallet var
lavere enn forventet. Én årsak kan være metoden for rapportering av skader. Likevel tyder
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resultatene på at fotball er en relativt trygg
idrett for barn og unge, særlig i den yngste
aldersgruppen.

OPPTRENING ETTER CRUSFRACTUR
HOS ELITE FOTBALLSPILLER
Hammer, S
Rosenborgklinikken, Trondheim
Crusfractur er en skade som kan gi alvorlige
følger for idrettsutøvere. Det er ingen veletablert consensus for opptreningen etter slike
skader. I denne kasuistikken beskrives opptrening og resultat etter crusfractur hos en fotballspiller på elitenivå. Etter vellykket margnagling av tibia hadde pasienten en gipslaske
i fem dager mens han var innlagt på sykehus.
Denne ble fjernet ved utskrivning. Etter
utskrivning ble pasienten tett fulgt av fysioterapeut og hadde i tillegg oppfølging hos
idrettspsykolog. 2 mndr. etter skaden var aktiv
og passiv dorsalfleksjon i ankel sidelik.
Omkrets lår 5 cm proximalt for øvre patellakant og legg 20 cm distalt for øvre patellakant
var sidelik etter 9 uker. Isokinetisk styrke viste
under 11% deficit på alle parametre sammenlignet med ikke-affisert bein. 4 mndr. etter
skaden gjorde pasienten comeback i eliteseriekamp. Opptrening etter crusfractur kan medføre at pasienten er relativt raskt tilbake dersom operasjon og opptrening er optimal.

FYSISK AKTIVITET OG OVERVEKT
BLANT BARN I OSLO MED ULIK
SOSIAL POSISJON
Hansen BH, Kolle E, Steene-Johannessen J,
Andersen LB, Anderssen SA
Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Det er en sammenheng mellom sosial posisjon og fysisk aktivitetsnivå og overvekt blant
voksne. Dette forholdet er lite studert blant
barn. Hensikten med denne studien er derfor
å undersøke fysisk aktivitet og overvekt blant
barn i Oslo med ulik sosial posisjon. Metode:
Data ble registrert hos et representativt utvalg
fjerde klassinger i tverrsnittsstudien ”Fysisk
aktivitet blant norske barn”. Studien ble
gjennomført på ni barneskoler i Oslo i 2005.
Deltakelsesprosenten var på 90%. Fysisk aktivitet ble registrert objektivt i fire dager ved
bruk av MTI 7164 akselerometer. Totalt hadde
378 barn valide aktivitetsmålinger. Cole og
medarbeideres grenseverdier for fastsettelse
av overvekt er benyttet. Sosial posisjon ble
definert som lav eller høy på bakgrunn av
skolens geografiske beliggenhet. T-test for
uavhengige grupper og chi-kvadrat test ble
benyttet for å finne forskjeller mellom de to
gruppene. En p<0.05 ble regnet som statistisk
signifikant. Resultater: Preliminære resultater
viser at barn med høy sosial posisjon (n=164)
hadde signifikant høyere aktivitetsnivå
(counts·min-1) enn barn med lav sosial posisjon (n=214) (henholdsvis 886 ±378 og 789
±264 counts·min-1, p=0.005). Jentene med
høy sosial posisjon (n=70) hadde signifikant
høyere aktivitetsnivå enn jentene med lav
sosial posisjon (n=98) (henholdsvis 865 ±366
og 715 ±247 counts·min-1, p=0.03). Denne
forskjellen ble ikke funnet hos guttene. Det
var signifikant flere barn som ble klassifisert
som overvektige blant barna med lav enn
dem med høy sosial posisjon (henholdsvis

24% og 12%, p=0.001). En korrelasjonsanalyse viste en invers korrelasjon mellom fysisk
aktivitetsnivå og kroppsmasse indeks
(p=0.003). Konklusjon: Studien viste at barna
med høy sosial posisjon hadde høyere aktivitetsnivå og en lavere prevalens av overvekt
enn barna med lav sosial posisjon. Disse forskjellene er viktige å vite om ved iverksetting
av tiltak for å minske sosiale ulikheter i helse.

KONSERVATIV BEHANDLING AV
TRAUMATISK PARTIELL ROTATORCUFF
RUPTUR – EN KASUISTIKK
Haugerud L
Moholt Fysioterapi, Trondheim.
Akutt total eller partiell ruptur av rotatorcuffen er en vanlig skade blant eldre pasienter
med svekket senevev. Ofte er rupturen utløst
av redusert sirkulasjon i senen med alder,
tendinose og impingement. Nyere studier
tyder på at man kan behandle denne skaden
konservativt med aktive øvelser. Denne kasuistikken beskriver konservativ behandling hos
en pasient med langvarig unilateral impingement. Pasienten ble fulgt over totalt 16 mnd.
Han startet fysioterapi 6 uker etter fall på ski.
Opptreningen besto av totalt 33 behandlinger
med medisinsk treningsterapi, hvor pasienten
trente 8 øvelser, 3x30 repetisjoner, 2-3 ganger per uke i 16 uker. Fra start til slutt på opptreningen reduserte han smerte fra 8 til 0 på
VAS, funksjon målt med spørreskjema forbedret seg fra 25 til 87 (skala 17-90, hvor 90 er
best). MRI 3 uker før intervensjon og ved
intervensjonsslutt viste ingen endring.
Kasuistikken viser at høydose medisinsk treningsterapi kan være en effektiv behandlingsform ved partielle eller totale rupturer i rotatorcuff, og at MRI ikke er et sensitivt effektmål
på klinisk status hos pasienter med denne
problematikken.

AEROB HØYINTENSITETS INTERVALLTRENING ØKER MAKSIMALT
OKSYGENOPPTAK OG HJERTETS
SLAGVOLUM, MODERAT TRENINGSINTENSITET GIR IKKE EFFEKT
Helgerud J, Høydal KL, Wang E, Karlsen T,
Berg PR, Bjerkaas M, Simonsen T, Helgesen
CS, Hjorth NL, Back R, Hoff J
Det medisinske fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Trondheim
Innledning: Det er viktig å vite hvordan forskjellig treningsintensitet virker på maksimalt
oksygenopptak når treningsprogram skal
utformes i en spesifikk idrett, eller for å bedre
helse i befolkningen. Vi har sammenliknet
effekten av aerob utholdenhetstrening med
forskjellig treningsintensitet matchet for
arbeidsmengde. Metode: Maksimalt oksygenopptak, melkesyreterskel og løpsøkonomi ble
målt ved løp på tredemølle. I tillegg ble hjertets slagvolum målt med ”single-breath” acetylen opptak, og blodvolumet ble målt ved
hjelp av ”Evans blue dye”. 40 friske, ikke-røykende moderat trente menn ble fordelt på fire
grupper; 1) Langkjøring (70% HFmaks), 2)
Melkesyreterskel (85% HFmaks), 3) 15x15s
(15s løp på 90-95% HFmaks med 15 sek jogg
på 70% HFmaks), og 4) 4x4 min intervall løp
(4 min løp på 90-95% HFmaks med 3 min
jogg på 70% HFmaks). Alle trenings-intervensjonene var basert på identisk totalt oksygen-
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opptaket og ble gjennomført 3 dager pr uke i
8 uker. De statistiske analysene ble gjennomført med ”repeated measures ANOVA” for å
finne forskjeller mellom treningsgruppene.
Resultat: Bare aerob høyintensitets intervalltrening gav signifikant framgang i maksimalt
oksygenopptak og slagvolum. Framgangen i
maksimalt oksygenopptak for 15x15s og 4x4
min gruppene var henholdsvis 5.5% og 7.2%
(p<0.01). Hjertets slagvolum økte i begge
grupper med ca 10% som følge av treningen.
Alle treningsgruppene forbedret sin løpsøkonomi i samme grad (range 7.5-11.7%),
men det var ingen endring av blodvolum.
Diskusjon og konklusjon: Aerob høyintensitets intervalltrening (90-95% HFmaks) gav
økt maksimalt oksygenopptak, men trening
på melkesyreterskel (85% HFmaks) og langkjøring (70% HFmaks) gav ingen endring.
Økningen i maksimalt oksygenopptak synes å
være en funksjon av økt slagvolum som igjen
resulterer i økt maksimalt minuttvolum på
hjertet Selv om begge intervalltreningsgruppene forbedret maksimalt oksygenopptak var
de 47 repetisjonene med 15x15s trening
svært vanskelig å administrere. Aerob høyintensitets intervalltrening med lengre intervaller, som 4x4 min trening blir derfor anbefalt
for å øke det maksimale oksygenopptaket.

HVORDAN ER DE ERNÆRINGSMESSIGE FORHOLD PÅ A-LANDSLAGSSAMLING I FOTBALL
– EN OBSERVASJONSSTUDIE?
Holmlund H, Helle E
Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen, Oslo
Bakgrunn: Fotball er en sammensatt idrett,
hvor prestasjonene på fotballbanen blir påvirket av fysiologiske, psykologiske og miljømessige faktorer. En spillers kosthold og væskeinntak før, under og etter trening og kamper
påvirker prestasjonen under kamp. Hensikt:
Registrere spillernes inntak av næring og
væske før, under og etter kamp, samt registrere kostholdsrelaterte forhold som burde
endres/optimaliseres. Metode: Observasjon av
klinisk ernæringsfysiolog som registrerte spillernes valg av matvarer, inntak av næringsstoffer før, under og etter trening, måltidsrytme, restitusjon og væskeinntak før, under og
etter trening. Resultater: Måltidene var 2-3
timer før trening/kamp og 1-2 timer etter trening/kamp. Når det gjelder måltider og matvarevalg var karbohydratkildene ris, potet,
pasta, brød, korn, salat og kokte grønnsaker.
Proteinkildene var i hovedsak kylling, svinefilét og fiskefilét. Det var lite fettkilder som
saus, dressing etc. God tilgjengelighet på
frukt og grønnsaker. I forbindelse med treningen settes det fram sportsdrikk i glass og
vann fra drikkedispenser. Spillerne drakk
totalt ca 10-12 dl/trening. Enkelte spillere
hadde et lavt væskeinntak (3-5 dl/trening).
Restitusjonsinntaket direkte etter trening/
kamp var sportsdrikk, maxim recoverybar,
kjeks og fruktsalat. Diskusjon/konklusjon:
Observasjonsstudien viste at måltidsrytmen
var bra på landslagssamlingen. Matvalgene
var tilfredsstillende, men større tilgjengelighet
på magre sauser og dressinger kunne økt inntaket av energi totalt. Væskeinntaket bra på
gruppenivå. Restitusjonsinntaket etter trening
var også bra på gruppenivå, men enkelte av
spillerne inntok ikke tilstrekkelig mengde
væske og energi rett etter trening/kamp.
Tilgjengeligheten av restitusjonsinntak på tre-
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ningen var bra, men utvalget hadde lavt proteininnhold. Det er spesielt viktig å sikre restitusjonsinntaket til spillere som får oppmerksomhet fra media rett etter trening/kamp. I
dette laget hadde materialforvalter ansvaret
for at sportsdrikke og mat ble tilgjengelig for
spillerne og han var en viktig brikke for at de
fleste fikk dekket sitt ernæringsbehov.

FYSISK AKTIVITETSNIVÅ OG
VEKTØKNING I EN KOHORT AV
NORSKE GRAVIDE KVINNER
Haakstad LAH1, Voldner N2, Henriksen T2, Bø K1
1
Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Oslo
2
RiUniversitetet i Oslo, RikshospitaletRadiumhospitalet medisinske senter, Oslo
Innledning: American College of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG) anbefaler at friske
gravide kvinner bør delta i minst 30 minutters
daglig fysisk aktivitet. I Norge mangler vi data
vedrørende total fysisk aktivitetsnivå blant
gravide, og om fysisk aktive har en mer gunstig vektøkning i svangerskapet. Formålet med
denne studien var å 1) kartlegge grad og
omfang av total fysisk aktivitet under svangerskapet og 2) se på sammenhengen mellom
fysisk aktivitetsnivå og mors vektøkning.
Metode: Friske gravide kvinner (N=467) i
Oslo, svarte på et omfattende spørreskjema
om totalt fysisk aktivitetsnivå. Spørreskjemaet
ble besvart i svangerskapsuke 32-36, og ga
kunnskap om fysisk aktivitet i forhold til fire
hovedarenaer: transport, arbeid/utdanning,
hjem/nærmiljø og treningsaktivitet. Type aktivitet, samt frekvens, varighet og intensitet ble
også undersøkt. Dataene ble kodet i SPSS, og
følgende analyser er utført: frekvensberegninger, independent sample t-test og korrelasjonsanalyser. Resultat: Femtifire prosent av
de gravide kvinnene rapporterte at de hovedsakelig arbeidet i sittende stilling. 52.9%
brukte bil og 31.7% kollektiv transport for å
komme seg til og fra jobb. Trettini prosent
oppgav ≥4 timer med daglig stillesittende
aktiviteter (se på TV og lese). Nitten prosent
var definert som ikke-trenende før svangerskapet, 30% i 1. trimester, 36% i 2.trimester
og 53% i 3. trimester. 50 kvinner (10.6%) fortsatte å trene ≥ 4g/uken i 3. trimester.
Gjennomsnittlig vektøkning var 13.8 kg (SD
5.2). Trettito present av de normalvektige
kvinnene (preBMI<26) og 51% av de overvektige kvinnene (pre-BMI≥26) hadde imidlertid en større vektøkning enn anbefalt av
Institute of Medicine (IOM 1990). Kvinner
som trente regelmessig hadde signifikant
lavere vektøkning enn inaktive kvinner i 3. trimester. Diskusjon og konklusjon: Resultatene
fra denne studien viste et lavt daglig fysisk
aktivitetsnivå blant gravide kvinner i Oslo. En
stor andel var også overvektige før svangerskapet, og la på seg flere kilo enn anbefalt.

STEMMER DET AT KVINNELIGE
ELITEIDRETTSUTØVERE FÅR PROBLEMER KNYTTET TIL FERTILITET?
Johansen J1, Jorunn Sundgot-Borgen J2,
1
Norges Idrettshøgskole, Oslo
2
Olympiatoppen, Oslo
Bakgrunn: Det er påstått at kvinner som har
drevet eliteidrett har økt risiko for infertilitet
grunnet menstruasjonsforstyrrelser i den akti-

ve perioden. Det foreligger derimot ingen studier hvor dette er undersøkt. På grunnlag av
den manglende kunnskapen på dette området
var formålet med denne undersøkelsen å
1)kartlegge forekomsten av infertilitet blant
tidligere kvinnelige idrettsutøvere og 2)undersøke om forekomsten av infertilitet varierte
mellom ulike idrettsgrupper. Metode: Utvalget er tideligere kvinnelige eliteidrettsutøvere,
30-50 år (n=327), som representerte 41 særidretter. Problemstillingene ble besvart med
en epidemiologisk tverrsnittsundersøkelse.
Spørreskjemaet som ble benyttet innholdt
spørsmål relatert til psykisk- og fysisk helse,
herunder spørsmål om infertilitet. ANOVAtester/prosedyre med Bonferroni korreksjon
og t-tester ble benyttet for å avdekke mulige
forskjeller mellom og innenfor gruppene. En pverdi på < 0,05 ble betraktet som statistisk signifikant. Resultat: Totalt besvarte 80,7% av
utøverne spørreskjemaet. Gjennomsnittsalder
var 37,2 år (±3,98) og BMI 23,5 (±6,3).
Utøverne hadde i gjennomsnitt født 2,2 (±0,8)
barn. I alt hadde 9,5% (n=25) av de tidligere
eliteidrettsutøverne blitt undersøkt for infertilitet og 80,0% (n=20) av disse hadde fått
behandling for infertilitet. I de ulike idrettsgruppene var forekomsten av infertilitet henholdsvis; utholdenhetsidretter (11,9%), ballidretter (14,3%), tekniske idretter (4,5%), estetiske idretter (5,6%), vektklasseidretter (5,6%),
kraft idretter (3,0%) og tyngdekraftidretter (0).
Diskusjon/konklusjon: Resultater fra denne
studien indikerer at det ikke er noen overhyppighet av infertilitet blant tidligere eliteidrettsutøvere sammenlignet med andre kvinner,
men det kan imidlertid synes som at forekomsten av infertilitet er høyere innenfor enkelte
særidretter/idrettsgrupper. Grunnet lavt antall
utøvere i enkelte særidretter vet vi ikke med
sikkerhet om det foreligger en forskjell i forekomst av infertilitet idrettsgruppene imellom.

FRA INAKTIV TIL AKTIV
Fra teori til praksis + 2 kasuistikker
Karlsen R, Wagener W, Wagener E
Kongsberg Medisinske Treningssenter,
Kongsberg
Kongsberg Medisinske Treningssenter har som
hovedmålsetting ” Å gjøre de inaktive aktive.”
Vi ønsker ”Å gi befolkningen i Kongsberg og
omegn bedre helse og livskvalitet.” Vi har klart
å skape et treningssenter hvor folk kan trene
uavhengig av alder, vekt, kjønn og treningstilstand. For å nå målet kreves godt kvalifiserte
medarbeidere, markedsføring med klare fokusområder både eksternt og internt, og man må
tilrettelegge og tilpasse tilbudene til de man
ønsker å nå. Et godt oppfølgingssystem er en
forutsetning for at kunden skal nå sitt mål og
bli fornøyd. Kasuistikk 1: Kvinne 44 år.
Arbeider som hjemmehjelp. Var inaktiv og
overvektig. Slet med belastningsplager. Kom til
KMT oktober 2004. Startet på 12 ukers vekttapskurs. Trente på egenhånd med oppfølging
fra instruktør. Har trent med Personlig Trener
fra høsten 2005. Treningsprogrammet vil bli
presentert. Resultater okt. 2004- juni 2006:
Vekt endret fra 107 kg til 68 kg. VO2-maks økt
fra 21 til 37 ml/min/kg. Anaerob terskel på sykkel økt fra 90 til 183 watt. Fettprosent senket fra
38,3% til 24,7%. Hennes konklusjon: ”Har du
vond rygg eller dårlige knær bør du tenke helt
nytt – fordi det er kun trening som skal til for å
bli bedre.” Kasuistikk 2: Kvinne 39 år. Arbeider
som rådgiver ved Arbeidslivssenteret i
Buskerud. Hektisk jobb med reising og mange

IDRETTSMEDISIN 3•2006

HØSTKONGRESSEN 2006
møter. 2 barn på 6 og 9 år. Mann i direktørstilling, pendlende til Oslo. Følte seg veldig i tidsklemma og veldig sliten. Aldri tid til trening.
Treningsprogram vil bli presentert. Resultater:
Vekt senket fra 69 til 66 kg. VO2-maks økt fra
33 til 42 ml/min/kg. 10 RM knebøy økt fra 22
kg til 43 kg. Anaerob terskel løp økt fra 7,6 til
9,7 km/t på 1% stigning. Fettprosent senket fra
25,2% til 22,3%. Hun sier: ”Personlig Trener er
en ypperlig løsning for meg. Når jeg vet en
venter på meg må jeg bare booke treningen
inn i hverdagen min.” Dette har gitt henne
overskudd og velvære til glede for henne selv
og hele familien.

KONSERVATIV BEHANDLING AV
SYKELIG OVERVEKT. HJELPER DET?
Klasson-Heggebø L, Edvardsen RE, Syltebø R,
Larson R, Schiøll J, Bondhus S, Mæhlum S
Ringerike, Norsk Idretts Medisinsk Institutt,
Hønefoss
Formål: Andelen personer som kommer inn
under WHO's definisjon av overvekt og
fedme øker i hele verden. I Norge er nå mer
en 50% av alle 40-åringer overvektige eller
fete. Denne utviklingen har resultert i et økt
behov for behandling av de personene hvor
fedmen utgjør en vesentlig helserisiko.
Formålet med studien var å dokumentere
korttidseffekten av en 16 ukers konservativ
behandling på vekt, midjemål og fysisk form
hos 54 sykelig overvektige personer. Metode:
Behandlingen ble gjennomført ved NIMIRingerike av et tverrfaglig sammensatt team
bestående av lege, sykepleier, psykolog,
fysioterapeut, ernæringsfysiolog og helse- og
treningsveiledere. Behandlingen baserte seg
på tre grunnpilarer, fysisk aktivitet, ernæring
og motivasjon og mestring. Vekt (kg), midjemål (cm) og fysisk form (Åstrand- Rhyming
testen) ble målt før og etter behandlingsperioden med standardiserte metoder. Resultater:
Kroppsvekt, og midjemål ble i gjennomsnitt
redusert med henholdsvis 18 kg (fra 134,1 til
116,1 kg) og 14,8 cm (fra 134,9 til 120,1 cm)
men med stor individuell variasjon. Ved
samme arbeidsbelastning ble hjertefrekvensen funnet å være i gjennomsnitt 19 slag
lavere etter endt behandlingsperiode.
Diskusjon: Resultatene viser at en 16 ukers
behandlingsperiode med fokus på fysisk aktivitet, ernæring og motivasjon og mestring har
en korttids effekt på vekt, midjemål og fysisk
form som, i forhold til tidligere rapporterte
data, utgjør en vesentlig helsegevinst.
Hvorvidt denne behandlingsformen vil føre til
en vedvarende reduksjon for de målte parametrene er derimot fortsatt uvisst. Konklusjon:
En stor fordelaktig reduksjon på vekt og midjemål samt en betydelig bedring i fysisk form
kan forventes etter 16 ukers konservativ
behandling av sykelig overvektige personer.

SEKULÆRE TRENDER I OBJEKTIVT
MÅLT FYSISK AKTIVITET BLANT BARN
I OSLO: ENDRINGER FRA 2000-2005
Kolle E, Steene-Johannessen J, KlassonHeggebø L, Andersen LB, Anderssen SA
Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Tidligere studier som har analysert sekulære
trender i fysisk aktivitet har hovedsakelig benyttet spørreskjema for å måle fysisk aktivitet.
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Denne metoden har flere begrensninger, og derfor benyttes i økende grad akselerometer som et
objektivt mål på fysisk aktivitet. Da det ikke foreligger tilstrekkelige data som har beskrevet
endringen i fysisk aktivitet over tid, var hensikten
med denne undersøkelsen å analysere sekulære
trender i objektivt målt fysisk aktivitet blant et
representativt utvalg 4. klassinger i Oslo.
Metode: Data ble registrert i to tverrsnittsstudier;
”European Youth Heart Study” gjennomført i
2000, og ”Fysisk aktivitet blant norske barn”
gjennomført i 2005. Studiene hadde en deltakelsesprosent på 75% i 2000 og 90% i 2005.
Fysisk aktivitet ble målt objektivt med MTI akselerometer. Aktiviteten ble målt i fire påfølgende
dager, inkludert to ukedager og to helgedager.
Totalt hadde 720 barn valid aktivitetsregistrering.
T-test for uavhengige grupper ble benyttet for å
finne endringer i aktivitetsnivå mellom de to
undersøkelsene. P-verdi<0,05 ble regnet som
statistisk signifikant. Resultat: Preliminære resultater viser at barna i 2005 hadde et signifikant
høyere aktivitetsnivå (counts•min-1) enn barna i
2000 (henholdsvis 829±324 og 778±254
counts•min-1, p=0,02). I 2000 hadde subjektene
signifikant høyere aktivitetsnivå i ukedagene enn
i helgene (p=0,002). I 2005 var det ingen forskjell i aktivitetsnivå mellom ukedagene og helgedagene. Subjektene i 2005 hadde signifikant
høyere aktivitetsnivå i helgene sammenlignet
med subjektene i 2000 (henholdsvis 825±478
og 744±341 counts•min-1, p=0,008). Ved undersøkelsen i 2000 tilfredsstilte 81% av barna anbefalingene om 60 min med moderat aktivitet daglig. I 2005 hadde denne andelen økt til 85%,
men økningen var ikke signifikant. Diskusjon:
Studien indikerer at det har skjedd en økning i
aktivitetsnivå for et utvalg 4. klassinger i Oslo fra
2000 til 2005. Dette er en gledelig utvikling og
kanskje har de siste års fokus på fysisk aktivitet
hatt denne gunstige påvirkningen.

DIABETESVERKSTEDET – ENDRINGER I
KOSTFAKTORER VIKTIGE FOR FOREBYGGING AV TYPE 2 DIABETES ETTER
ETT ÅRS LIVSSTILSINTERVENSJON
Laukeland C1, Bjerkan K2
1
Avdeling for ernæringsforskning,
Universitetet i Oslo, Oslo
2
Aker universitetssykehus HF, Oslo
Innledning: Utbredelsen av type 2-diabetes
(T2D) øker i hele verden, og skyldes uheldig
levesett hos arvelig disponerte personer.
Viktige risikofaktorer er overvekt og mangel
på fysisk aktivitet (FA). Undersøkelser har vist
at endring av kosthold og økt FA kan forebygge utvikling av T2D hos høyrisikoindivider.
Hensikten med studien var å se hvordan tolv
måneders gruppebasert livsstilsintervensjon,
med fokus på kosthold og fysisk aktivitet,
påvirket inntaket av energi, energigivende
næringsstoffer, kostfiber og frukt og grønnsaker hos personer som hadde økt risiko for å
utvikle T2D eller nylig hadde utviklet T2D.
Metode: Deltagerne (n=20) var kvinner og
menn i alderen 20-65 år (median alder 54 år).
Alle fikk 12 måneders livsstilsbehandling som
inkluderte deltagelse i livsstilsgrupper med
samtale om kosthold, FA og atferdsendring.
Problembasert læring og brukermedvirkning
ble vektlagt. Det ble fokusert på inntak av fett
<35 energiprosent, inntak av sukker <10
energiprosent, økt inntak av kostfiber og økt
inntak av frukt og grønnsaker. Deltagerne fikk
også tilbud om å delta på treningsaktiviteter i
grupper (lavterskelaktiviteter) to dager i uken.

Tilbudene ble arrangert i deltagernes nærmiljø. Ved inklusjon og etter12 mnd ble data om
kosthold hentet ut fra et spørreskjema.
Wilcoxons test for parsammenligning ble
benyttet i analysene av dataene. Resultater:
Etter tolv måneder var det ingen signifikant
endring i energiinntak eller endring i inntak
av energigivende næringsstoffer. Det var en
signifikant økning i inntak av kostfiber, frukt
og grønnsaker. Diskusjon og konklusjon: To
av de viktigste kostfaktorene for å redusere
risikoen for utvikling av T2D er å redusere
inntak av mettet fett og å øke inntaket av kostfiber, frukt og grønnsaker. Selv om dette ikke
var en randomisert, kontrollert studie samsvarer effekten av intervensjonen med det slike
studier har vist mht inntak av kostfiber, frukt
og grønnsaker. Livsstilsveiledning med fokus
på kosthold og FA kan redusere risikofaktorer
for T2D hos personer med høy risiko.

FOREKOMST AV SKULDERLUKSASJONER
I NORGE - FORELØPIGE RESULTATER
Liavaag S1, Svenningsen S1, Brox JI2, Enger M3,
Soldal L4
1
Ort.avd Sørlandet Sykehus, Arendal
2
Ort.avd. Rikshospitalet, Oslo
3
Ullevål USH, Ort.senter, Skadeavd.,
Legevakten, Oslo
4
Bergen kommunale legevakt, Bergen
Bakgrunn/Formål: Skulderluksasjon er den
hyppigst forekommende leddluksasjon av
store ledd hos mennesker. Omtrent 95% er
fremre skulderluksasjon. Vi ønsker å gjøre en
landsomfattende epidemiologisk undersøkelse med kartlegging av forekomst av førstegangs luksasjoner, reluksasjoner og fordeling
av ulike typer luksasjoner. Utvalg og metode:
Alle sykehus og større legevaktssentraler er
invitert med på undersøkelsen og alle unntatt
fire har sagt seg villig til å delta. Pasientene
blir registrert på et standardisert skjema. Det
registreres om luksasjonen er påvist ved røntgenundersøkelse før reponering eller om den
er reponer før innkomst til sykehus institusjon. Pasientene får senere tilsendt to sykdomsspesifikke livskvalitets spørreskjema.
Forekomst av reluksasjon samt vurdering av
skulderfunksjon blir da registrert. Pasientene
vil bli fulgt opp med senere undersøkelser
etter et to og fire år. Det vil også bli innhentet
data fra røntgenavdelingen på alle sykehus og
deltagende legevaktssentraler for å sammenligne registrert forekomst i samme periode.
Resultater: Fra 1. mars til 22. august 2006 ble
det registrert 184 pasienter. Det var 101(54.9%)
første gangs luksasjoner og 81(44%)flergangs
luksasjoner. Det var 21(11.4%) i gruppen 3 til
fem luksasjoner og 19(10.4%) i gruppen mer
enn fem luksasjoner. Hos to pasienter var ikke
antall angitt. Kun 20 pasienter(10.9%) var
reponert før innkomst til sykehus eller legevakt. Tid fra skade til reponering var i
gjennomsnitt 9 timer Den varierte fra øyeblikkelig etter skaden til 17 dager(95% KI 3-15 t).
Diagnosen var verifisert med røntgen før
reponering hos 159(86.4%) I gruppen 3 til 5
luksasjoner var 4 av 21 pasienter (19%)
planlagt operert. Av 19 pasienter med mer
enn 5 luksasjoner var fire(20%) planlagt operert. Konklusjon: Oppfølging og registrering
på de ulike sykehus og legevakter synes å fungere fint. Dataene vil bli sammenlignet med
registreringer på røntgenavdelinger i samme
periode. Forholdet antall luksasjoner og planlagt operasjon vil bli undersøkt nærmere.
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FRIE FOREDRAG
UNDERSØKELSE MED CT, MR OG MR
ARTROGRAFI ETTER FØRSTE GANGS
TRAUMATISK SKULDERLUKSASJON
Liavaag S1, Stiris M2, Lindland E3, Enger M4,
Brox JI5, Svenningsen S1
1
Ort.avd Sørlandet Sykehus, Arendal
2
Rtg.avd. Aker Universitetssykehus, Oslo
3
Rtg.avd. Sørlandet Sykehus; Arendal
4
Ullevål USH, Ort.senter, Skadeavd.,
Legevakten, Oslo
5
Ort.avd., Rikshospitalet, Oslo
Bakgrunn: Det pågår i Norge en randomisert
prospektiv studie av pasienter med første gangs
traumatisk skulderluksasjon. De randomiseres
til immobilisering med armen i enten innadrotert (inn) eller utadrotert (ut) stilling i tre uker.
Noen av pasientene blir også undersøkt med
computer tomografi(CT), magnet resonans
tomografi(MR)og MRartrografi (MRa). Utvalg
og metode: Fra Legevakten i Oslo rekrutteres
pasienter til undersøkelse med CT, MR og
MRa. Alle undersøkelser gjøres ved rtg.avdelingen på Aker sykehus. Bildene tolkes av en
røntgenlege (MS) som ikke vet hvilken behandlingsgruppe pasientene er i. Senere blir målinger på de samme bildene utført av lege(EL) ved
røntgenavdelingen på Sørlandet sykehus i
Arendal. Det blir forsøkt å undersøke pasientene første gang innen 10 dager etter skaden.
Ved første gangs undersøkelse gjøres CT og
MR. Blod i leddet gir da en ”auto-artrografi”
effekt ved MRus. Etter avsluttet behandling
med immobilisering gjøres det en ny MR
undersøkelse, men da med kontrastmiddel
intraartikulært (MRa). Resultater: Av 22 pasienter i første undersøkelse uteble 2 til andre
undersøkelse. Første undersøkelse ble utført i
gjennomsnitt etter 8 dager (95% KI 7-10).
Nesten alle ble undersøkt med MRa innen 4 til
6 uker etter skaden(95% KI 29-39). Andelen
med Bankart lesjon var ved MR 15/22 (68%).
Kapselskade ble påvist hos 18(82%) av pasientene ved MR. Ved MRa var antall Bankart skader sunket fra 15(MR) til 9. Imidlertid fant man
labrumskade i form av ALPSA (anterior labroligamentous periostal sleeve avulsion) hos 4
pasienter og GLAD(glenolabral articular disruption) hos en pasient. Ved MR artrografi fant
man kun kapselskade hos 6 av 20 pasienter
(30%). Konklusjon: I denne undersøkelsen var
det lavere andel pasienter (68%) med ordinær
Bankart skade enn det som vanligvis(>90%)
angis i litteraturen. Det var en overraskende
stor andel av pasientene som hadde kapselskade på MR. Det kan synes som om de fleste av
disse kapselskadene tilheler innen 4 til 6 uker
etter skaden. Vi har ikke funnet dette beskrevet
i litteraturen tidligere. Vårt materiale er foreløpig lite og vi er derfor forsiktige med å trekke
noen slutninger.

PASIENTER OPERERT FOR ISOLERT
SKADE AV BAKRE KORSBÅND VED
ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS I
PERIODEN 1997-2005
Lien OA1, Engebretsen L1, Johansen S1,
Ludvigsen TC1, Ødegaard T2
1
Ortopedisk Senter, Ullevål
Universitetssykehus, Oslo
2
NIMI Ullevål, Oslo
Bakgrunn: Pasienter med isolert skade av
bakre korsbånd (PCL) kan ha varierende grad
av plager. Smerter og instabilitet er vanligst.
Behandlingen kan være konservativ eller
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kirurgisk. Kirurgisk behandling består i å
rekonstruere bakre korsbånd. Evt gjøres reinserering/osteosyntese ved avulsjonsskade
med benfragmenter. Det finnes få studier som
omhandler resultater etter bakre korsbåndskirurgi. Ved Ullevål universitetssykehus har vi i
perioden fra 1997 til 2005 gjort 51 rekonstruksjoner for isolert skade av PCL. Avulsjonsskader og kombinerte skader er ikke
inkludert. Materiale: 15 kvinner og 36 menn.
Gjennomsnittsalder ved operasjon var 27.7
år; noe lavere for kvinnene (24 år). Median
oppfølgingstid var 3 år (1-9). Det ble benyttet
patellarsenegraft hos 22 pasienter, hamstringssenegraft hos 28 hvorav 9 med to-tunnellteknikk i femur. 1 pasient fikk quadriceps
allograft. 18 pasienter er operert med to-incisjonsteknikk, 33 pasienter med en-incisjonsteknikk. Metode: Pasientene etterundersøkes
klinisk av lege. Det taes vanlig stående røntgenbilder av knærne. Dessuten knestående
belastningsbilde for å måle anteroposterior
vandring. Pasientene fyller ut anerkjente spørreskjema: Cincinnatti knefunksjonsscore,
2000 IKDC kneevalueringsskjema, KOS vurdering av kneets tilstand med VAS-skala,
Lysholm funksjonsscore, Tegner funksjonsscore.
Fysioterapeut gjør funksjonstesting av pasientene med hinketester. Det gjøres måling av
stabilitet i kneet med KT-1000. Ultimo august
er 14 pasienter etterundersøkt. De resterende
er innkalt til undersøkelse og testing i september. Endelige resultater vil bli lagt frem.
Foreløpige resultater: Gjennomsnitt Lysholm
score 72, Tegner score 6,1. VAS funksjonsscore 62. Rtg differanse a-p glidning mellom
opererte og ikke-opererte kne: 8 mm.

FREMRE LEGGSMERTER HOS ALPINISTER
– ET GENERELT INSTABILITETS- OG M.
POPLITEUSPROBLEM?
Lund G
Fysioterapiavdelingen, Martina Hansens
Hospital, Sandvika
Bakgrunn: De siste 4-5 årene har det vært en
økning av fremre leggsmerter blant unge alpinister i Norge. Man vet lite om årsaksforholdene. På fysioterapiavdelingen ved Martina
Hansens Hospital har 10 pasienter blitt undersøkt og 5 av disse fått behandling poliklinisk.
Pasientene: Alder: 12-16, 9 jenter og 1 gutt.
Alle var i Norgestoppen i sine årganger. De har
hatt opp mot 50 dager på ski fra juni-desember. Leggsmertene har hindret dem i å kjøre på
ski 2-8mndr. Felles trekk hos alle 10 ved
undersøkelse: Dårlig stabilitet hofte, bekken,
lumbalcolumna. Nedsunket lengdehvelv føtter. ”Stinne” legger. Smerte fortil/medialt på
tibia strålende nedover mot ankel. Svært palpasjonsøm m.popliteus spesielt mot dennes
feste på tibia samt triceps surae. Behandling:
Alle 10 har fått laget ortopediske såler som
brukes daglig og i slalåmstøvlene. 5 har fått
massasje og tøyning av m.m. popliteus og triceps surae. Alle 10 har gjort stabilitetstrening
hofte, bekken, truncus. Resultat: Samtlige er
tilbake for fullt i alpinidretten og presterer fortsatt i toppen nasjonalt i sine årganger. De 5
som fikk behandling ved MHH ble symptomfrie i løpet av 1-1,5 mnd. Diskusjon: Mye kjøring på hardt underlag/is krever stor stabiliseringsevne i hofte, bekken, truncus for å holde
skiene på kant/skjær. Manglende stabiliseringsevne setter økt krav til pronasjon i fot for å
kompensere. Dette setter igjen økt krav til m.
popliteus da økt pronasjon vil kreve økt inn-

adrotasjon av tibia. M. popliteus er allerede
under stor belastning når løperne står med
fleksjon i knærne i hellende terreng da muskelen stabiliserer femur i forhold til skjæringskreftene denne har på tibia i omtalte stilling.
Får løperne den nødvendige barmarkstreningen? Går økt antall skidager sammenliknet med
hva som var vanlig for 10-15 år siden, ut over
barmarkstreningen?

ARTROSKOPISK BEHANDLING AV
FEMUROACETABULÆR IMPINGEMENT.
TIDLIGE ERFARINGER
Løken S1,2, Lundgren K1, Ludvigsen T1,
Engebretsen L1,2
1
Ortopedisk Senter, Ullevål
Universitetssykehus, Oslo
2
Senter for Idrettsskadeforskning,
Norges Idrettshøyskole, Oslo
Bakgrunn: Femuroacetabulær impingement er
en relativt nylig beskrevet tilstand i hofteleddet.
Den typiske pasient får smerter vanligvis lokalisert til lysken ved fleksjon eller fleksjon kombinert med innadrotasjon fordi collum femoris
kolliderer med fremre acetabularkant. En slik
kronisk impingement kan føre til labrumskader
og etter hvert bruskskader og er i økende grad
regnet som en mulig årsak til artrose. Utredning
består av røntgen og MR-artrografi med lokalbedøvelse i leddet. Tilstanden kan behandles
artroskopisk med reseksjon av skadet labrum
og brusk og reseksjon av bein for å bedre plassforholdene. Materiale og metode: Vi har i perioden 1.1.2005-1.5.2006 operert 11 pasienter
artroskopisk for femuroacetabulær impingement. 7 menn og 4 kvinner med gjennomsnittsalder 34 år. 7 ble operert i høyre hofte, 4 i
venstre. Pasientene ble operert i sideleie på
strekkbord ved hjelp av gjennomlysning og
med spesielle artroskopi-instrumenter for hofteleddet. Først ble det gjort artroskopi av sentrale
kompartment under distraksjon med reseksjon
av evt labrumskade og løs brusk, deretter ble
strekket sluppet opp og perifere kompartment
ble artroskopert og det ble gjort reseksjon av
bein. 9 av pasientene fikk samtidig utført
labrumreseksjon, 3 fikk utført bruskreseksjon
og en pasient fikk fjernet fritt legeme. 3 av pasientene var tidligere artroskopert i samme hofte.
Resultater: Gjennomsnittlig Harris Hip Score
(HHS) preoperativt var 70 og etter 3 måneder
86 (10 pasienter). En pasient mangler preoperativ HHS. Av 3 pasienter som har mer enn 1 års
oppfølging er én pasient bedre (HHS økt fra 71
til 96), mens to er uendret. Det var ingen komplikasjoner. Konklusjon: Dette er tidlige resultater og må ikke tillegges for stor vekt. Pasienter
med symptomer og funn forenlig med femuroacetabulær impingement der konservative tiltak
ikke har ført fram kan vurderes med tanke på
artroskopisk behandling.

SCREENINGTESTER FOR VURDERING
AV KNEFUNKSJON HOS PASIENTER
MED ISOLERT FREMRE KORSBÅNDSRUPTUR – OPPFØLGING ETT ÅR
Moksnes H, Risberg MA
NAR, Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus/Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
(NIMI), Oslo
Innledning: Knefunksjonen etter skade av
fremre korsbånd (ACL) er uforutsigbar. Noen
individer har evnen til å gjenvinne funksjonell
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knestabilitet gjennom rehabilitering, og disse
omtales i litteraturen som copers. Andre individer opplever kneinstabilitet, de såkalte noncopers. Det er utviklet en screeningtest som
skal kunne selektere hvilke pasienter som er
potensielle copers. Hensikten med denne studien var å undersøke om screeningtesten kan
gi et tidlig objektivt mål på hvilke pasienter
som kan gjenvinne tilfredsstillende knefunksjon uten kirurgi. Materiale og metode: 89
pasienter, 52% menn og 48% kvinner, med
isolert ACL ruptur ble inkludert. De var 28,1
år (14-61 år) og ble screeningtestet 80 dager
(± 37 dager) etter skade, og alle ble testet ett
år etter inklusjon. Ved ettårskontroll var 43
pasienter uoperert og 46 pasienter operert.
Screeningtesten inkluderte: fire hinketester,
spørreskjema KOS-ADL, antall svikt og global
VAS skala. Aktivitetsnivå før skade og på testtidspunkt ble registrert. Alle inkluderte ble
invitert til å gjennomføre den samme screeningtesten ett år etter test en, respektivt ett år
etter kirurgisk rekonstruksjon av ACL.
Resultater: Ved inklusjon var 22 (24,7%)
potensielle copers, 67 (75,3%) non-copers.
Det var høysignifikante forskjeller (p<0,001)
mellom gruppene for alle variabler. Ved ettårskontroll ble 34/43 (79%) ikke-opererte
pasienter og 34/46 (74%) opererte pasienter
klassifisert som copers. Det var signifikant
bedring (p<0,01) i funksjon for alle målte
parametre fra inklusjon til ettårskontroll for
begge grupper. Ved ettårskontroll hadde ikkeopererte pasienter signifikant (p<0,01) høyere
score på KOS-ADL enn opererte pasienter.
Konklusjon: Screeningtesten ser ut til å kunne
skille mellom potensielle copers og noncopers. Det ser ut til å være et stort potensial
for non-copers til å bli copers, og vi ser signifikant bedring i funksjonsvariabler opptil
ett år etter skade for uopererte pasienter.
Screeningtesten ser ut til å gi en god objektiv
vurdering av knefunksjonen hos pasienter
med ACL ruptur i klinikk, forskning og kvalitetssikring.

AKUTTMEDISINSK BEREDSKAP I
TIPPELIGAEN
Myrstad M1, Andersen TE2,3, Solberg EE1
1
Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet
Sykehus, Oslo
2
Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo
3
Norges Fotballforbund,
Ullevål Stadion, Oslo
Innledning: Plutselig død blant unge idrettsutøvere og tilskuere ved idrettsarrangementer er
rapportert. Forekomsten av hjertestans kan
være høyere ved idrettsarrangementer enn
ellers i samfunnet (Becker, 1998). Tidlig hjerte-lunge-redning (HLR) er avgjørende og defibrillering er den viktigste enkeltfaktoren i
behandling av hjertestans. Utplassering av
hjertestartere i Norge har vist seg å kunne
redde liv (Bjørshol, 2005). Norges Fotballforbund har retningslinjer for medisinsk
beredskap ved Tippeligaarenaer, men den faktiske beredskapen er ikke kartlagt. Formålet
med denne studien var å undersøke den
akuttmedisinske beredskapen i Tippeligaklubbene og å registrere antall hjertestans på
Tippeligaarenaene i 2005. Metode: Dette er
en retrospektiv studie. Et spørreskjema ble
sendt til alle norske Tippeligaklubber (n=14).
Etter to purringer besvarte alle klubbene skjemaet. Undersøkelsen er en del av en større
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europeisk undersøkelse i seks land i regi av
European Heart Societys gruppe for idrettskardiologi. Resultater: Fem klubber (36%)
erfarte hjertestans på stadion i 2005; fire tilskuere, én spiller. Gjennomsnittlig tilskuertall
8700 per kamp, tilsvarende 1,6 millioner tilskuere totalt. Det gir ett hjertestans per
390000 tilskuere, tilsvarende ett hjertestans
hver 7.serierunde i Tippeligaen. Alle lag
hadde retningslinjer for akuttmedisinsk
beredskap, seks skriftlige. Leger og ambulansepersonell var den viktigste menneskelige
behandlingsressurs. Alle klubber hadde
behandlingsrom, defibrillator(er), ambulansetjeneste og opptil flere kommunikasjonssystemer, walkie-talkie var mest brukt. Gjennomsnittlig avstand fra stadion til sykehus var to
kilometer (maksimalt fem) og fem minutters
kjøring (maksimalt 10). 10 lag trente basal
HLR gjennomsnittlig syv timer per år. Fire lag
trente avansert HLR. Konklusjon: Undersøkelsen viser et relativt høyt antall hjertestans
ved Tippeligaarenaene i 2005. Under halvparten av klubbene har skriftlige retningslinjer
for akuttmedisinsk beredskap ved stadion. Få
lag trente avansert HLR. Alle arenaer ligger i
nærheten av sykehus.
Prosjektet er støttet økonomisk av Diakonhjemmet Sykehus og Norges Fotballforbund.

ERNÆRINGSMESSIGE UTFORDRINGER
HOS IDRETTSUTØVER MED MAGEOG TARMPROBLEMATIKK – EN CASE
STUDIE
Måkestad IH, Holmlund H
Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen, Oslo
Bakgrunn: Idrettsutøvere med mage- og tarmproblematikk har ernæringsmessige utfordringer for å oppnå gode idrettsprestasjoner.
Idrettsutøveren i denne case-studien er en
mannlig skøyteløper med cøliaki fra 3 år tilbake. Presterer som en av de beste i landet i
sin aldersgruppe. Utøveren ønsket å optimalisere sitt glutenfrie kosthold for å kunne ha
store treningsmengder. Han henvises til
Olympiatoppen for veiledning av klinisk
ernæringsfysiolog. Ved første konsultasjon
veide han 58 kg og var 175 cm høy. Baseline
blodprøver: B-hb 14,8 g/100ml, s-ferritin 35
µg/L, s-vitamin B12 475 pmol/L og s-folat
22,6 nmol/L. I tillegg til kosten bruker han
jerntilskudd, 100 mg/dag. Metode: Utøveren
gjør en firedagers veid kostregistrering for
beregning av energi- og næringsstoffinntak og
aktivitetsregistrering for å beregne aktivitetsnivå. Blodprøver for å monitorere jern og
andre blodparametre. Utøveren bes slutte å
bruke jerntilskudd for å bedre opptaket av
jern via kostholdet. Resultater: Resultatene
viser et inntak av energi på 3400 kcal/dag,
inntak av karbohydrater på 8,2 g/kg kroppsvekt og jerninntak i kosten på 16,1 mg/dag.
Aktivitetsregistrering viser et energiforbruk på
ca 3800 kcal/dag. Utøveren får en kostplan
for å øke energiinntaket og optimalisere
næringsstoffinntaket. Kostregistrering ble ikke
gjort etter intervensjonsperioden, men blodparametrene B-Hb øker fra 14,8 til 15,4
g/100ml og s-ferritin opprettholdes i løpet av
en 6 mnd periode etter avslutning av jerntilskudd. Diskusjon: Utøveren har så store treningsmengder at han opplever det som vanskelig å imøtekomme energibehov for trening
og vekst. Han har et tilfredsstillende inntak av
karbohydrater og næringsstoffer i kostholdet,

men energiinntaket er noe lavt. Jerninntaket i
kosten er tilfredsstillende og støttes opp ved at
blodparametrene for jernstatus opprettholdes.
Han oppgir subjektivt at han har mer energi
etter endring av kostplanen og rent idrettslig
illustrerer han dette ved å avslutte sesongen
med landsrekord på 10000m for sin aldersgruppe. Konklusjon: Utøvere i vekst og utvikling som i tillegg har mage-tarm problematikk
bør få tett oppfølging i forhold til energi- og
næringsstoffinntak for å optimalisere mulighetene for topp prestasjon.

HOFTESKOLE - EN UTDANNING FOR
PASIENTER MED HOFTEARTROSE
EN SINGLE CASE STUDIE
Rydevik K1,3, Fernandes L1,3, Storheim K1,
Nordsletten L2, Risberg MA1,3
1
NAR, Oslo
2
Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo
3
NIMI, Oslo
Innledning: Pasientundervisning med informasjon, råd og veiledning for pasienter med
artrose har vist positiv effekt på funksjon og
smerte. Innen ikke-farmakologisk behandling av pasienter med kne- og hofteartrose
er det ”pasientundervisning, øvelser og vektreduksjon” som er de tre anbefalte tiltak
som har vist seg å ha best effekt på smerte
og funksjon. En svensk undervisningsmodell
(”hofteskole”) er de senere årene utviklet for
hoftepasienter. Hensikten med denne studien var å beskrive utviklingen av denne hoftskolen, implementering og evaluering av
hofteskolen i privat praksis. Materiale og
metoder: Hofteskolen består av to individuelle møter og tre gruppemøter i en gruppe
på 6-8 deltagere ledet av fysioterapeut.
Innholdet består av undervisning/informasjon om artrose, behandlingsmuligheter,
avdramatisering, diskusjoner/oppklaring av
myter og trygge pasientene. I tillegg
gjennomgås utvalgte aktiviteter og øvelser
som anbefales gjennomført. Pasienten som
ble inkludert i hofteskolen var 58 år, kvinne,
BMI på 23.9, med bilateral hofteartrose
(Danielsson kriterier for ”minimal joint
space”) og Harris Hip Score på 79 poeng.
Pasienten ble evaluert før oppstart og etter
tre måneder med hoftefunksjonskjema
WOMAC,
isokinetisk
muskelstyrke
(TechnoRev9000), bevegelsesutslag (ROM),
6 minutters gangtest (6 MWT) og aktivitetsskjema for eldre (PASE). Resultater:
WOMAC viste forbedring, spesielt for smertescoren
(fra
22,5
til
5,4).
Bevegelsesutslaget økte i fleksjon og ekstensjon på venstre side og i samtlige bevegelsesretninger på høyre side. Pasienten gikk
lenger under 6 MWT (463 til 607 meter).
Isokinetisk muskelstyrke var uforandret.
Pasienten rapporterte om høyere aktivitetsnivå ved 3 måneders kontroll sammenlignet
med før hofteskolen. Harris Hip Score
bedret seg fra 79 til 84 poeng. Diskusjon:
Basert på denne casen og våre erfaringer
etter ett år med hofteskolen er at dette er et
nyttig tiltak. Pasientene får informasjon, tar
del i hverandres erfaringer, oppmuntres til
diskusjon og målrettet fysisk aktivitet og trening. Som privat praktiserende fysioterapeut
finns det mulighet å vurdere pasienter som
deltar i hofteskolen med standardiserte
funksjonsmål.
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FRIE FOREDRAG
FYSISK AKTIVITETSNIVÅ BLANT BARN
OG UNGE I NORGE
Røe L, Andersen LB, Fredriksen PM
Seksjon for idrettsmedisin,
Norges Idrettshøgskole, Oslo
Det generelle kravet til daglig fysisk aktivitet
har endret seg de siste årene. Mennesker har
i større grad blitt stillesittende, noe som har
medført økt bekymring for barns inaktivitet.
Det er grunn til å tro at høy daglig fysisk aktivitet og veien til og fra skolen vil danne
grunnlaget for aktivitetsvaner i voksen alder.
Formålet med denne studien var objektivt å
måle fysisk aktivitetsnivå og aktivitetsmønster
til barn og unge i Norge. Videre ble det sett på
forskjeller i fysisk aktivitetsnivå med tanke på
aktiv eller passiv skolevei. Metode: MTI aktivitetsmonitor ble benyttet for måling av fysisk
aktivitetsnivå i en uke. Type transport til skolen ble rapportert i eget skjema. 287 barn fra
hele landet i alderen 8-18 år oppnådde gyldige data. For statistiske analyser ble lineær
regresjons modell og ANOVA med Bonferroni
post hoc test benyttet. Statistisk signifikans ble
satt til p≤0,05. Resultat: Guttene har et generelt høyere fysisk aktivitetsnivå enn jentene
(p<0,0001), men forskjellen blir mindre ved
økende alder. I tillegg ser man forskjell i fysisk
aktivitetsnivå mellom ulike aldersgrupper
(p<0,0001). Over halvparten av utvalget har
en aktiv skolevei og disse har et høyere fysisk
aktivitetsnivå over hele måleuken (p=0,011),
enn de som har en passiv skolevei. Skiller
man ukedag og helg, gjelder dette kun på
ukedagene (p=0,038). Diskusjon: Det er en
forskjell i det fysiske aktivitetsnivået både
mellom kjønn og alder, hvor jentene og de
eldste barna har et lavere fysisk aktivitetsnivå.
Tiltak for økt fysisk aktivitet bør derfor settes
inn mot de nevnte gruppene. Barn med en
aktiv skolevei har et høyere fysisk aktivitetsnivå på ukedagene. Det er derimot ingen forskjell i fysisk aktivitetsnivå i helgen, noe som
kan tyde på at en aktiv skolevei har positiv
betydning for fysisk aktivitetsnivå resten av
dagen.

5 ÅRS OPPFØLGING AV PASIENTER
OPERERT FOR ØVRE LABRUMSKADE
I SKULDER
Schrøder CP, Skare Ø, Gjengedal E,
Uppheim G
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), Oslo
Innledning: Behandling av øvre labrumskader
(SLAP) er omdiskutert. Ved isolerte SLAP skader har vi ved LDS valgt å stabilisere labrum
uavhengig av alder og årsak til skaden. For å
kunne vurdere verdien av behandlingen er
pasientene fulgt prospektivt. Materiale og
metode: I tidsrommet 1998 – 2001 ble 109
pasienter (112 skuldre) operert med fiksasjon
av øvre labrum inkludert. 59% av pasientene
hadde subacromial smerte preoperativt.
Tjuefire pasienter var langtids sykmeldt preoperativt. Pasientene ble undersøkt av uavhengig observatør etter 2 med utfylling av
Rowe-score. Ved samme undersøkelse etter 5
år møtte 96 pasienter (98 skuldre). Total oppfølgingsandel på 94%. Median alder: 43
år(range 20-66), 39 kvinner og 70 menn.
Oppfølgingstid: 63 mnd (48-97). Resultat:
Gjennomsnittlig Rowe-score preoperativt:
61.7(34-93), ved 2 år: 90.5(41-100) og ved 5
år 91.5(29-100). Endringen fra preoperativ
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score til score ved 2 år og til 5 år er begge signifikante (p<000.1). 83.0% rapporterte en fornøydhet på nivå excellent/good ved 2 års
kontroll. Ved 5 års kontroll rapporterte 83,9%
excellent/good. Tolv pasienter (10.7%) er
innen 5 års kontroll reoperert: Fire med acromionreseksjon, to med refiksasjon av SLAP,
tre med bicepstenodese, to med artroskopisk
kapselutløsning og en med supraspinatussutur. Av de 24 preoperativt langtids sykmeldte
er 23 tilbake i arbeid. Pasienter over 40 år har
større grad av både pre- og postperativ smerte subacromialt, men alder har ingen betydning for Rowe score og pasientfornøydhet.
Konklusjon: Operativ stabilisering av pasienter med SLAP skader gir gode langtidsresultater uavhengig av alder og preoperativ sykmelding. Forklaringen på den signifikante bedring i Rowe score kan skyldes den operative
stabiliseringen av labrum, pasientens forventning til inngrepet, rehabiliteringen eller mest
sannsynlig en kombinasjon av disse.

BEHANDLING AV SPINOGLENOIDALE
CYSTER; TRADISJONELL DEKOMPRESJON ER IKKE NØDVENDIG
Schrøder CP, Skare Ø, Gjengedal E
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Bakgrunn: Internasjonalt har det vært enighet
om at symptomatiske cyster i den spinoglenoidale notch bør opereres med dekompresjon.
Dette er blitt gjort enten med åpen cyste eksisjon, nåleaspirasjon eller ved artroskopisk
dekompresjon av cysten. Labrumskadene som
finnes i tilslutning til disse cystene er
ikke rutinemessig blitt stabilisert. Vår hypotese
var at dersom labrumskaden ble reparert, ville
cysten resorberes uten dekompresjon.
Materiale og metode: Fra 1998-2005 ble førtito pasienter med ganglioncyste i den spinoglenoidale notch operert med debridement på
brusk-bein overgangen under labrumavløsningen og deretter ble labrum fiksert med Suretac
eller suturanker. I samme periode ble 2553
skulderartroskopier utført. Gjennomsnittsalder
var 43 år (range 23-68), 35 menn og 7 kvinner.
Sju pasienter hadde klinisk og/eller radiologisk
atrofi av infraspinatus muskelen og en hadde
atrofi av teres minor. Alle pasienter har vært til
MR undersøkelse, i gjennomsnitt 15 måneder
etter operasjonen. Klinisk undersøkelse inkludert Rowe score er utført for alle pasientene i
gjennomsnitt 26 måneder postoperativt.
Resultat: Cysten er forsvunnet hos trettisju
(88%) av de førtito pasientene. Fem pasienter
har fortsatt tegn på cyste, men gjennomsnittlig
reduksjon på 90% sammenliknet med den initiale. Disse fem var helt smertefrie og meget fornøyd med resultatet. Fire av de sju pasientene
med infraspinatus atrofi fikk tilbake styrke og
muskel tonus. Cysten var komplett resorbert
hos alle sju og alle anga smertefrihet.
Gjennomsnittlig Rowe score økte fra 60 preoperativt til 95 postoperativt (p< 0.001). Tjuetre
pasienter vurderte resultatet til utmerket, sytten
til godt og to til passe. Konklusjon: I henhold til
MR kontrollen vil de aller fleste spinoglenoidale cyster vil forsvinne dersom labrumskaden
repareres. Til tross for at cysten forsvinner, er det
kun halvparten av pasienter med atrofi av infraspinatus muskulaturen som får tilbake styrke og
muskelmasse. Den subjektive vurderingen av
resultatet etter behandlingen er høy, også for
dem som ikke får normal infraspinatus. Det ser
altså ut til at det er unødvendig å evakuere cysten og dette gjør inngrepet enklere og tryggere.

RISIKO FOR FOTBALLSKADER PÅ
NATURGRESS OG KUNSTGRESS I
NORWAY CUP 2005/2006
Soligard T, Andersen TE, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Introduksjon: Studier gjort på sammenhengen mellom spilleunderlag og skaderisiko i
fotball har gitt tvetydige resultater. Mye av
forskningen er gjort på andre idretter enn fotball og på eldre typer kunstgress. Flere har
uttrykt bekymring for økt skaderisiko knyttet
til den pågående storstilte satsningen på
kunstgressbaner i Norge, men ingen har hittil
undersøkt skaderisikoen på nyere typer kunstgress i barne- og ungdomsfotball. Formålet
med studien var derfor å sammenlikne skaderisikoen på naturgress med kunstgress i ungdomsfotball. Metode: Undersøkelsen er en
prospektiv kohortstudie, hvor vi registrerte
skader i 2 528 av 4 092 11er-kamper under
Norway Cup 2005 og 2006, dvs. spillere i
alderen 13-19 år av begge kjønn. Før hver
kamp delte dommeren ut et skaderegistreringsskjema til hver av laglederne. Rett etter
kampslutt ble skadekortene samlet inn av
dommeren. Skader ble definert som alle skader, smertefulle tilstander, eller fysiske ubehag som oppstod i løpet av kampen, uavhengig av om spilleren måtte forlate banen
eller ikke. Resultater: Skaderegistreringen
avdekket totalt 1 522 skader, det vil si en samlet skadeinsidens på 39,5 [95% konfidensintervall: 37,6-41,5] skader per 1 000 kamptimer. På kunstgress var skadeinsidensen 39,0
[32,6-45,4], sammenlignet med 39,6 [37,541,7] skader per 1 000 kamptimer på naturgress. Etter justering for alder og kjønn var det
ingen forskjell i skaderisiko mellom kunstgress og naturgress (OR: 0,99; 95% konfidensintervall: 0,75-1,30). I alt 11,3% av skadene medførte et forventet fravær fra
kamp/trening i minst en dag etter at skaden
inntraff, dvs. en insidens på 4,5 [3,8-5,1] skader per 1 000 kamptimer. Konklusjon: Det ble
ikke funnet noen forskjell i skaderisiko
mellom spill på naturgress og kunstgress i
ungdomsfotball.
Prosjektet er støttet økonomisk av FIFA. Senter
for idrettsskadeforskning er etablert ved
Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte
fra Helse Øst, Kulturdepartementet, Norges
Idrettsforbund og Olympisk Komité og Norsk
Tipping AS.

FYSISK FORM OG SOSIAL POSISJON
BLANT 9 -10 ÅRINGER I OSLO
Steene-Johannessen J, Kolle E, Andersen LB,
Anderssen SA.
Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Fysisk form er en viktig prediktor for god
helse hos barn så vel som hos voksne. Studier
viser blant annet at barn med dårlig fysisk
form har betydelig høyere forekomst av flere
risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer
enn barn i god fysisk form. Sammenhengen
mellom fysisk form, helse og sosial posisjon
hos voksne er kjent, men er i mindre grad studert blant barn. Derfor var hensikten med
denne studien å evaluere sammenhengen
mellom fysisk form og sosial posisjon blant
barn. Metode: Et representativt utvalg på 407
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9-årige skoleelever fra Oslo ble inkludert. Vi
målte maksimalt oksygen opptak (VO2 peak)
direkte ved en sykkeltest med progressiv
økende belastning til utmattelse. I tillegg ble
det gjennomført standardiserte tester for kartlegging av styrke og spenst. Sosial posisjon
ble definert som lav eller høy på bakgrunn av
skolens geografiske beliggenhet (henholdsvis
øst eller vest). T-test for uavhengige grupper
ble benyttet for å finne forskjeller i fysisk
form. P-verdi<0,05 ble regnet som statistisk
signifikant. Resultater: Preliminære resultater
viser at guttene i vest (n= 110) har signifikant
høyere verdier enn guttene i øst (n=119) ved
VO2 ml•kg-1 •min-1 (52,1±7,3 og 49,7±7,5,
p=0,017), antall situps (14±4,2 og 13±4,9, p=
0,023) og lengdehopp (cm) (129,5±15,7 og
119,5±20,5, p< 0,001). Jentene i vest (n=74)
har signifikant høyere verdier enn jentene i
øst (n=104) ved VO2 ml•kg-1 •min-1 (47,9±
5,8 og 42,2±7,0, p< 0,001), antall situps
(14±4,0 og 10±4,2, p< 0,001) og lengdehopp
(cm) (126,0±16,0 og 111,0 ±17,3, p< 0,001).
Diskusjon: Studien viser store ulikheter i
fysisk form mellom to geografiske områder i
Oslo allerede ved tidlig skolealder. Det er en
helsepolitisk målsetting å redusere de sosiale
ulikhetene i helse. Vår studie belyser viktigheten av målrettete helsepolitiske strategier
og tiltak rettet mot barn i lav sosial posisjon.

FOREBYGGING AV SKADER BLANT
UNGE KVINNELIGE FOTBALLSPILLERE: EN RANDOMISERT
KONTROLLERT STUDIE
Steffen K, Myklebust G, Olsen OE, Holme I,
Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Bakgrunn: Skadeforekomsten i fotball er høy.
Treningsprogrammet ”F-MARC 11” er et oppvarmingsprogram som er utviklet av FIFA for å
forebygge de mest vanlige underekstremitetsskadene i fotball; ligamentskader i ankel og
kne, samt strekkskader i hamstrings og lyske.
Mål: Analysere effekten av ”F-MARC 11” for
å forebygge skader i underekstremitetene
blant unge kvinnelige fotballspillere. Studiedesign: Randomisert kontrollert klinisk studie.
Metode: Kvinnelige fotballspillere (109 lag,
2020 spillere, 15,4±0,8 år) deltok, og lagene
ble randomisert til en treningsgruppe (n=58
lag, 1073 spillere) eller kontrollgruppe (n=51
lag, 947 spillere). Treningsgruppen benyttet
det skadeforebyggende programmet som
oppvarming til fotballtrening over en åtte
måneders periode. Programmet “F-MARC
11” er et 15-min treningsprogram bestående
av ti øvelser for å styrke muskulaturen i
underekstremitetene, stabilisere mage-, ryggog hoftemuskulaturen og forbedre balanse og
spenst med fokus på nevromuskulær kontroll
og bevisstgjøring av ”kne over tå”. Kontrollgruppen varmet opp med løping og balløvelser. Alle skader, trenings- og kampaktiviteter, samt compliance med treningsprogrammet ble registrert. Resultater: 396 spillere
(20%) pådro seg totalt 483 skader, noe som
svarer til en skadeinsidens på 3.6 (3.2-4.1)
per 1000 spilletimer. Det ble ikke registrert
noen forskjell i andel skadde spillere mellom
intervensjonsgruppen (n=204, 19%) og kontrollgruppen (n=192, 20%) (P=0.50). Der var
heller ingen forskjell mellom gruppene i
antall skader, skadeinsidens eller type skader.
Konklusjon: Programmet ”F-MARC 11” redu-
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serte ikke antall skader blant unge kvinnelige
fotballspillere. En kombinasjon av lav compliance og mangel på progresjon av øvelsene i
programmet er sannsynligvis de viktigste årsakene til dette.

RISIKO FOR SKADER PÅ NATURGRESS
OG KUNSTGRESS BLANT UNGE
KVINNELIGE FOTBALLSPILLERE
Steffen K, Bahr R
Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Bakgrunn: Fotballbanens hardhet, jevnhet og
friksjon mellom sko og underlaget er faktorer
som kan ha betydning for risikoen for skader.
Det bygges for tiden et stort antall kunstgressbaner, selv om det ikke foreligger publiserte
data på skaderisikoen på kunstgress. Mål:
Sammenlikne skaderisikoen mellom gress og
kunstgress blant kvinnelige unge kvinnelige
fotballspillere. Studiedesign: Prospektiv kohortstudie. Metode: Unge kvinnelige fotballspillere (2020 spillere, 109 lag, 15,4±0,8 år) deltok i registreringen gjennom 2005-sesongen.
Alle skader, trenings- og kampaktiviteter ble
over en 8-månedersperiode registrert, inkludert data på skader og eksponering på de
ulike underlagene. Resultater: Totalt 421 av
de 2020 spillere pådro seg minst en skade,
noe som resulterte i 526 skader og en samlet
skadeinsidens på 3,7 (95% KI 3,4-4,0) per
1000 spilletimer. Den relative risikoen for
akutte skader var lik på gress som på kunstgress både for kampskader (relativ risiko
RR=1,0 [0,7-1,2]) og for treningsskader (relativ risiko 1,0 [0,7-1,5]). For belastningsskader,
milde og moderate skader, slag- og strekkskader, samt for skader i over- og i underekstremitetene, samlet sett, kunne det registreres
en trend til færre skader på kunstgress.
Konklusjon: Det er lik skaderisiko på kunstgress og naturgress.

KAN SMÅ HODESKADER I EN FOTBALLKAMP SKADE HJERNEN? – EN PROSPEKTIV CASE-KONTROLLSTUDIE
Straume-Næsheim TM1, Andersen TE1,
McIntosh A2, Dvorak J3, Bahr R1
1
Senter for idrettsskadeforskning, Oslo
2
The University of New South Wales,
Australia
3
FIFA Medical Assessment and Research
Center (F-MARC), Zurich, Sveits
Bakgrunn: Tverrsnittstudier har antydet svekket hjernefunksjon blant fotballspillere.
Nikking av ballen har vært utpekt som årsak,
men hodetraumer er i senere undersøkelser
trukket frem som en mer sannsynlig etiologi.
Formål: Å undersøke om der er tegn til nedsatt hjernefunksjon etter hodetraumer i en
Tippeliga-kamp. Metode: Spillerne i Tippeligaen (86,7% deltakelse, N=548) gjennomførte forut for 2004- og 2005-sesongen en
nevropsykologisk test (CogSport basistest)
bestående av seks ulike undertester. En spiller
som fikk et hodetraume i en Tippeliga-kamp i
2004/05, ble fulgt opp med en nevropsykologisk test dagen etter (HT). Videoklipp fra hendelsene ble innhentet fra NRK og gjennomgått. Kontrollgruppen besto av tilsvarende
nevropsykologiske oppfølgingstester fra spillere som hadde spilt en Tippeliga-kamp uten
å være utsatt for et hodetraume (K, N=47).

Resultat: Videogjennomgang avdekket totalt
229 hodetraumer i løpet av de to sesongene.
Totalt 46 av disse ble fulgt opp med nevropsykologisk test. Analyse av videoklippene
viste at de hendelsene som ble fulgt opp var
representative med hensyn til traumets alvorlighetsgrad. Sammenlignet med kontrollgruppen hadde hodetraumegruppen en større forskjell i reaksjonstid mellom basistesten og
oppfølgingstesten
på tre av de enkleste tes∇
tene. ( enkel reaksjonstid: HT=27,5 [±6,9]
ms (11,5%)
∇ mot K=6,5 [±3,0] ms (2,7%),
p=0,006. valg: HT=30,5 [±10,6] ms (7,9%)
mot
K=÷5,9 [±6,0]ms (1,5%), p=0,003.
∇
oppmerksomhet: HT=47,5 [±18,3]ms (9,3%)
mot K=÷3,8 [±9,6]ms (0,7%), p=0,014). På
individbasis hadde 6 (13%) i kontrollgruppen
mot 17 (33%) i hodetraumegruppen nedsatt
prestasjon på en eller flere tester (Kji-kvadrat
8,63, p= 0,035), men hele 13 av disse hadde
kun utslag på én test. Konklusjon: På gruppenivå var det målbare svekkelser i nevropsykologisk prestasjon ved testing etter et hodetraume i en fotballkamp, men utslagene var små
og begrenset til de enklere testene. Undersøkelser på individbasis viste at kun et fåtall
hadde nedsatt prestasjon på mer enn én test.

PÅVIRKER NIKKING OG HODESKADER
I FOTBALL SERUM-KONSENTRASJONEN
AV S100b? – EN PROSPEKTIV CASEKONTROLLSTUDIE
Straume-Næsheim TM1, Andersen TE1,
Dvorak J2, Bahr R1
1
Senter for idrettsskadeforskning, Oslo,
2
FIFA Medical Assessment and Research
Center (F-MARC), Zurich, Sveits
Bakgrunn: Det har vært hevdet at nikking og
hodeskader i fotball skal være skadelig for
hjernefunksjonen. Proteinet S100b er en markør på akutt skade av nervevev. Formål: Å
sammenlikne endringer i serumnivået av
S100b etter hodetraume i fotball, fotballkamp, hardtrening uten nikking og nikketrening med lav intensitet. Metode: Basalt
serumnivå av S100b ble målt hos spillere i
Tippeligaen (85,1% deltakelse, N=538). I
løpet av to sesonger ble det registrert 229
hodetraumer, og 66 ble fulgt opp med en
blodprøve en time etter hendelsen (B1). Hele
41 spillere avga en ny blodprøve 12 timer
etter (B12). I alt 49 spillere uten hodetraume
ble fulgt opp på tilsvarende måte etter en
Tippeliga-kamp (kampkontroll). Tre lag
(N=48) utførte i tillegg en hardtrening uten
nikking og en nikketrening med lav intensitet.
Serum S100b ble bestemt før første trening,
samt 1 og 12 timer etter hver trening.
Resultat: Basalt serumnivå var 0,054 ng/ml.
Alle gruppene∇hadde en signifikant stigning i
S100b på B1 ( B1: hodetraume: 0,066 ng/ml,
p<0,001; fotballkamp: 0,059 ng/ml, p<0,001;
hardtrening: 0,028 ng/ml, p<0,005; nikking:
0,023 ng/ml, p<0,004), men var tilbake til
normalnivå på B12. Det var en signifikant forskjell mellom kampgruppene (kampkontroll
og hodeskade) og treningsgruppene (hardtrening og nikketrening) både i absoluttverdier
og deltaverdier for B1, men ingen forskjell for
B12 (B1: kamp ∇
= 0,11 ng/ml, trening=0,076
ng/ml, p<0,001, B1: kamp=0,062 ng/ml, trening=0,026, p<0,001, B12: kamp=0,060
ng/ml, trening=0,047 ng/ml, p=0,16). Innad i
kamp- og treningsgruppen var det ingen forskjell mellom gruppene. Treningsgruppen
hadde 5 (5,8%) spillere med B1-verdi over

27

FRIE FOREDRAG
den etablerte grenseverdien for S100b, mot
39 (33,9%) i kampgruppen, men det var
ingen forskjell mellom kampkontrollgruppen
og hodetraumegruppen (kji-kvadrat=4,15,
p=0,519). Konklusjon: Serumnivået av S100b
stiger etter fotballtrening og kamp. Det er en
mulig additiv effekt av aktivitet med høy
intensitet og nikking, men små hodetraumer i
kamp ser ikke ut til å gi en ytterligere stigning.

SKLEROSERING AV
ACHILLESTENDINOSER
Torgalsen T1, Andersen TE1,3, Gjersing L1,2,
Risberg M1,2
1
NIMI, Oslo
2
NAR, Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo
3
Senter for idrettsskadeforskning,
Norges idrettshøgskole, Oslo
Innledning: Tidligere studier har vist meget
god effekt av ultralyd (UL)- veiledet injeksjon
av det skleroserende stoffet Polidokanol på
achillestendinose. Fra oktober 2005 har vi
inkludert alle pasienter som har fått skleroseringsbehandling ved NIMI for å dokumentere
både kortsiktig og langsiktig behandlingsforløp i ett større materiale, samt utvikle diagnostiske kriterier for skleroseringsbehandling.
Materiale og metode: I juni 2006 var 23 pasienter, med gjennomsnittsalder 49 år (27-71
år) inkludert og 12 pasienter var fulgt i 6
måneder. Inklusjonskriterier var smerter i
midtre del av akillessenen i over 3 måneder,
hevelse, palpasjonsømhet i midtre del av
senen, fortykket sene og neovaskularisering
evaluert med UL/ doppler. Pasienter med distale smerter i achillessenen ble ekskludert i
dette materialet. Kontraindikasjon var ruptur i
senen siste 3 måneder. Pasientene fikk inntil 5
injeksjoner med Polidokanol med 6 ukers
mellomrom i området med neovaskularisering under veiledning av UL/ doppler.
Pasientene blir evaluert før, under, og 6 måneder etter endt behandling med visuell analog
skala (VAS) for smerter og spørreskjema om
aktivitetsnivå (VISA). Resultater: Det er en
signifikant forskjell i VAS for smerter og VISA
achilles score fra baseline til 6 måneder (n=
12, p<0,05). Seks pasienter hadde VAS score
≤ 30 ved baseline. To pasienter fikk forbigående utslett ved innstikkstedet, ellers
ingen rapporterte bivirkninger. Konklusjon:
Pasientene som fikk skleroseringsbehandling
viste signifikant bedring i smerte (VAS) og
funksjon (VISA) (p < 0,05) fra baseline til 6
måneder etter første behandling. Diagnostiske kriterier for skleroseringsbehandling
diskuteres.

DOSE-RESPONS EFFEKT AV MEDISINSK
TRENINGSTERAPI HOS PASIENTER MED
LANGVARIG SUBAKROMIALT SMERTESYNDROM. KONTROLLERT STUDIE
MED 6 MÅNEDERS OPPFØLGING
Torstensen TA1, Østerås H2, Østerås BS3,
Haugerud L4, Harms-Ringdahl K5
1
Holten Institute, Lidingö, Sverige
2
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Rosenborg
Sportsklinikk, Trondheim
3
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim,
4
Moholt Fysioterapi, Trondheim
5
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
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Undersøkelsens formål/innledning: Det er
økende dokumentasjon for at trening er effektivt for pasienter med langvarige subakromiale smerter, men ingen studier har sett på hvilke øvelser eller trenings dose som er mest
effektive. Formålet med denne studien var å
undersøke effekten av intensiv høy dose (HD)
medisinsk treningsterapi versus et lav dose
(LD) treningsprogram. Metode: Sekstien pasienter med langvarig ensidig subakromial
smerte ble inkludert til denne multisenter studien hvor (n=30) ble randomisert til høy dose
(HD) medisinsk treningsterapi og (n=31) ble
randomisert til lav dose (LD) øvelses terapi.
Forskjellen mellom gruppene er antall øvelser
og antall repetisjoner i serier og behandlingstid hvor (HD) gruppen trente i ca 80-90
minutter og (LD) ca 20-30 minutter. Begge
grupper fikk 3 behandlinger over 3 måneder.
Pasientene ble undersøkt ved inklusjon,
avsluttet behandling og 6 måneder senere
hvor smerte, funksjon, muskel kraft og bevegelsesutslag ble målt. Forskjellen mellom
gruppene ble analysert med one-tailed
Indipendent-Sample T.test. Resultat: Det var
ingen forskjell mellom gruppene ved inklusjon. Fem pasienter falt fra under behandlingen (8%). Ved avsluttet behandling og 6 måneders oppfølging var det signifikant forskjell
(p<.05) mellom gruppene i favør av (HD)
medisinsk treningsterapi med mindre smerte,
bedre funksjon, økt bevegelighet og isometrisk muskel funksjon. Diskusjon og konklusjon: Et stort spørsmål er om mange fysioterapeuter i klinisk arbeide og forskning bruker
for lave treningsdoser og dermed ikke får en
positiv effekt av behandlingen. Studien viser
helt entydig at (HD) medisinsk treningsterapi
gir en signifikant bedre effekt sammenlignet
med (LD) øvelses terapi.

VURDERING AV ET AKTIVT REHABILITERINGSPROGRAM PÅ RISIKO FOR
OSTEOPOROTISKE BRUDD OG LIVSKVALITET HOS OSTEOPOROSEPASIENTER - EN PILOTSTUDIE
Torstveit MK, Hakestad KA, Axelsson Å,
Høglund JB, Nordsletten L, Risberg, MA
NAR, Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus, Oslo /NIMI, Ullevål stadion, Oslo
Bakgrunn: Det er i økende grad blitt fokusert
på aktiv rehabilitering som en av de viktigste
faktorene når det gjelder å forebygge osteoporotiske brudd. Type trening, samt frekvens
og varighet av aktiviteten som er nødvendig,
er imidlertid fortsatt høyst usikkert.
Hovedhensikten med denne pilotstudien var
å evaluere et aktivt rehabiliteringsprogram på
risiko for osteoporotiske brudd, samt livskvalitet for osteoporosepasienter. Metode: Seks
kvinner (60,6 ± 6,4 år) med radiusfraktur og
lav benmineraltetthet (BMD) (t-score <-1,5)
ble inkludert. Intervensjonen bestod av tre
måneders aktiv rehabilitering (2 x 60 minutter/uke). Pre- og posttest inkluderte måling av
antropometriske data og BMD med dobbel
røntgen absorpsjonsmetri (DXA), funksjon
med 6 minutter gang test (6MWT), aktivitetsnivå med PASE, samt livskvalitet med SF-36.
Sammenligninger mellom pre- og posttest ble
gjennomført med Wilcoxon Signed Ranks
Test. Resultater: Vi fant en økning i BMD i
femur neck (1,9%) og femur trochanter
(2,5%) fra pre- til posttest (p<0,05). Ingen signifikante forskjeller ble funnet i noen av de

andre målestedene. På 6MWT forbedret deltakerne sin ganglengde med 25 meter og selvrapportert smerte ble redusert med 12,5 mm.
Endringene i de åtte deltestene av SF-36 varierte fra -1,7 til 8,3 poeng hvor de høyeste scorene ble oppnådd på fysisk rolle og fysisk
funksjon. Sammenlignet med et norsk normalmateriale, hadde våre deltakere høyere
score på emosjonell rolle (94,4 ± 10,1 versus
74,5 ± 38,5) (p<0,05) og tendens til høyere
score på fysisk rolle og sosial funksjon.
Diskusjon og konklusjon: Endring av BMD i
hoften kan tyde på at intervensjonen har hatt
en større effekt på hofte enn på rygg, armer og
helkropp. Det var en tendens til bedret funksjon og livskvalitet etter intervensjonen.
Inklusjon av flere pasienter og lengre intervensjon er nødvendig for å kunne undersøke
den reelle effekten av aktiv rehabilitering på
risiko for brudd og livskvalitet.

ENDRING I FUNKSJON VED INDIVIDUELT TILPASSET SPESIFIKK TRENING
HOS KVINNER MED VEDVARENDE
BEKKENLØSNING ETTER FØDSEL
Unsgaard-Tøndel M, Vasseljen O,
Woodhouse A, Fladmark A, Mørkved S
Institutt for samfunnsmedisin, Det
Medisinske Fakultet, NTNU, Trondheim
Vedvarende rygg-/bekkensmerter etter svangerskap er et stort helsemessig problem. I klinikken tilstrebes isolert aktivering av m. transversus abdominis (Tr.A). Et individuelt tilpasset behandlingsprogram som inkluderer spesifikke stabiliseringsøvelser anbefales i europeiske retningslinjer for behandling av bekkenløsning. Denne typen intervensjon stimulerer både global og lokal muskulatur og det
er uvisst hvilke behandlingselementer som er
mest effektive. Formålet med denne studien
var utprøving av ultralyd ved vurdering av
utvikling i evne til isolert lavterskelaktivitet i
dyp bukmuskulatur ved spesifikk stabiliseringstrening hos kvinner med vedvarende
bekkenløsning. Ultralyd ble brukt både som
biofeedback i innlæring av isolert kontraksjon
og som evalueringsverktøy. Metode: Single
subject experimental ABA design. 17 kvinner
med vedvarende rygg-/bekkensmerte minst 3
måneder postpartum ble inkludert. Funksjonsendringer ble målt med Disability Rating
Index (DRI), Active Straight Leg Raise, VAS
smerteintensitet, vaginal trykkregistrering,
ultralydavbilding av aktivitet i dyp bukmuskulatur, ganghastighet. Testtidspunkt: Baseline
første 4 uker, intervensjon 16 uker, ny baseline påfølgende 4 uker (ukentlige registreringer
i hele perioden), sluttregistrering 3 måneder
etter avsluttet intervensjon. Intervensjon:
Relæring av strategier for anticipatorisk motorisk kontroll, stimulering av muskel-sene-fascieslynger som stabiliserer korsryggs-bekkenovergangen, tøyning og manuell terapi ved
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behov. Individuell behandling en gang per
uke, pluss hjemmetrening. Resultatene for 13
pasienter er gjengitt i figuren nedenfor og viser
at gjennomsnittsscore på Disability Rating
Index var lavere etter gjennomført intervensjon
hos alle. Sekundære effektparametre og sist
inkluderte pasienter ferdigstilles i løpet av høsten. Foreløpige kvalitative og matematiske definisjoner på en isolert m. transversuskontraksjon er prøvd ut og under bearbeiding.

FRISKMELDT FOR IDRETTEN??
FRISK I FORHOLD TIL HVA??
– EN KASUISTIKK
Ødegaard TT
NIMI Ullevål, Oslo
Bakgrunn: Bløtdelskader i kneet som involverer fremre korsbånd(ACL), sideligamenter og
menisker er vanlige skader innenfor idrett og
mosjonsliv. Skadene representerer behov for
rehabilitering uansett om skadene fører til operasjon eller ikke. Forskning viser mange ulike
tilnærminger i rehabiliteringsfasene, men en
aktiv og styrt rehabilitering ser ut til å gi gevinst
(Risberg, m fl.2004). Rehabilitering og operasjonsteknikker på ACL skader har endret seg
drastisk de siste 25 årene, akkurat som de økte
kravene innenfor idretten. Et standardisert
rehabiliterings program er fortsatt mangelvare,
og spesielt vanskelig er avgjørelsen om trygg
tilbake gang til idretten. Det finnes ”guidelines” i litteraturen, hvor sammenligning med
”frisk side” er ansett som et meget viktig kriteri. Etter noen år med klinisk erfaring opplever
jeg at fokuset bør være mer rettet mot dominant/ikke dominant ben. Dette ønsker jeg å
belyse gjennom en kasuistikk. Kasuistikk: Ung
mann i slutten av 20 årene ryker sitt ACL under
skikjøring og oppsøker helsepersonell.

Pasientens største ønske og mål er å kunne
komme tilbake til skikjøringen. Han blir informert og instruert i preoperativ trening med
fokus på styrketrening for hovedsakelig
m.Quadriceps og Hamstrings samt funksjonell
trening/nevromuskulær trening. I denne fasen
vil funksjonell testing avgjøre om pasienten er
en ”Coper” som ikke trenger operativt inngrep
eller ei. Finnes det tilstrekkelige sviktepisoder
vil pasienten anbefales en stabiliserende ACL
operasjon. Pasientens fokus er; når er jeg klar
og friskmeldt? Diskusjon: Kriteriene i litteraturen for friskmelding av ”en Coper” er bla 80%
av maksimal styrke sammenlignet med frisk
side(Moksnes mfl.2004). Et av kriteriene for
friskmelding for opererte gruppe er minimum
90% av maksimal kraft sammenlignet med
frisk side (Shelbourne mfl.1990). Vitenskapen
viser også at dominant side er 10-15% sterkere
i de ulike aktiviteter på friske individer. Klinisk
erfaring synliggjør at dominant ben hos et og
samme individ endrer seg fra aktivitet til aktivitet. Eksempelvis er denne omtalte skikjøreren
dominant høyrebent ved spark av ball, men
ved sats/stem/hink er han venstredominant.
Dette er etter min erfaring og mening, veldig
viktig å ta hensyn til i en rehabilitering og spesielt ved avgjørelse om friskmelding eller ei.
Klinisk, solid norsk forskning (Holm mfl 1995,
Moksnes mfl 2004) har dokumentert enkle og
meget effektive testmetoder som vi enkelt kan
gjennomføre i vår kliniske hverdag. Dette er
både styrketester og funksjonelle tester. I min
mening og erfaring må vi fokusere mer på
sammenligningen av skadet ben og dominant
ben i hver enkelt aktivitet/test. Faren ved å utelate dette fokuset er at vi kan friskmelde knepasienter med 20-30% redusert kapasitet i styrke/funksjon. Konklusjon: Gjennom en kasuistikk vil jeg presentere etablerte, gode, kliniske
tester som bør ligge til grunn for friskmelding
etter kneskade. Fokuset under denne testingen

bør rettes langt mer mot dominant ben i aktuell test enn frisk side. Presentasjonen vil inneholde videoklipp.

NESTEN DØD – OG VEIEN TILBAKE
TIL LIVET
En multitraumatisert pasients opplevelser av
akuttfase og rehabiliteringsperiode
Åsli SJ1, Karlsen R2
Blefjell sykehus, Kongsberg
2
Kongsberg Medisinske Treningssenter,
Kongsberg
1

I mai 2005 frontkolliderte pasienten på vei
hjem fra jobb. Det medførte nakkeskade med
perifere nerveskader som gav henne pareser,
talevansker og dobbeltsyn, stygge frakturer i
ve underarm, ve kne, hø ankel og omfattende
komplikasjoner. Hun lå flere uker i koma på
Ullevål Universitetssykehus, noen uker på
Sentralsykehuset i Vestfold og noen måneder
på Sunnaas sykehus. Etter det har hun hatt
god tverrfaglig oppfølging fra flere spesialister, fysioterapeuter i Kongsberg, logoped,
ortoptist m.m. Hun har også vært tilbake på
Sunnaas 2 ganger. Pasienten har kjempet seg
tilbake til livet med god hjelp, takket være et
godt nettverk. Hun ønsker å dele sine opplevelser med oss som helsepersonell, gi oss
noen tankevekkende innspill om hvordan det
er å være pasient, og å presentere det omfattende rehabiliteringsopplegget. Med så massive skader nytter det ikke med fysioterapi 2-3
ganger i uka og maks 1 time pr gang. Det kreves enorm egeninnsats fra pasienten, men
noen må legge til rette, motivere og styre opplegget. Pasienten har opprettholdt kontakt
med noen av sine medpasienter på Sunnaas
og ser at mange får dårlig oppfølging i hjemkommunen. Vi ønsker å vise at det går an hvis
man samarbeider.

Oppdatert dopingliste
Dopinglista er oppdatert med et nytt legemiddel: DuoTrav.
Dette er en type øyedråper som benyttes for å redusere trykket i øyet/øynene hos pasienter med glaukom ("grønn stær").
DuoTrav inneholder det forbudte stoffet timolol, og hører til klasse P2. Betablokkere.
Betablokkere er kun forbudt i konkurranse, og forbudet gjelder bare for enkelte idretter. Les hvilke idretter det gjelder her:
http://www.antidoping.no/t2.asp?p=61017#_P2._Betablokkere
Dopinglista - forbudte legemidler, inneholder en liste over legemidler som inneholder forbudte stoffer og som selges i Norge,
se: http://www.antidoping.no/t2.asp?p=61016
Oppdatert dopingliste finnes på www.antidoping.no
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Klinikeren´s hjørne
Anne Torkelsen er utdannet manuell terapeut fra Perth, Australia 2000. Hun er medeier og arbeider ved Forus fysikalske institutt i Stavanger. Hun har jobbet i Norges Fotballforbund med aldersbestemte landslag i flere år, og er nå ansvarlig for jenter 15, 16 og 17. Klinikerens hjørne handler
denne gang om en svært aktuell skadeproblematikk, nemlig skader i foten og metatarsene.

Som Manuellterapeut og medisinsk
ansvarlig for J-17 landslag i fotball de
siste 4 årene har jeg gjort meg noen
tanker om skader på unge spillere. Her
er noen av mine erfaringer fra skader
i foten /metatarsene.
Eksempel 1: Jente 18 år som trener
hardt for å komme inn i første elleveren i toppserien. Ringer for råd på
telefonen og sier at hun har "litt vondt
framme på ankelen" spesielt etter trening. Ingen traume, men smertene har
forverret seg de siste ukene. Hun blir
bedt om å komme inn på klinikken for
å dobbelsjekke at alt er ok. Ved nærmere anamnese viser det seg at hun
begynte å få smerter på treningsleir i
Spania- med harde baner, nye sko fra
klubben og dårlig intensitetsstyring.
Hun ville ikke nevne dette til treneren,
delvis pga milde/moderate smerter,
men også fordi hun ikke ville miste
plassen på laget. Etter hjem turen fikk
hun influensa og ble sengeliggende i
flere dager. Hun hadde dermed mindre smerter i foten i denne tiden. Da
hun returnerte på trening fikk hun
igjen økende ubehag og smerter.
Klinisk undersøkelse 4 uker etter
smerte debut bekrefter at ankelen har
full bevegelse og er smertefri. Hun har
ingen hevelse over metatarsene, men
er tydelig palpasjonsøm over andre
metatars. Røntgen bekrefter stressfraktur i andre metatars. Hun brukte
deretter krykker de neste 4 ukene,
hvor de første 2 ukene var totalt avlastet. Hun returnerte til toppserien 8
uker etter at diagnosen var bekreftet.
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Eksempel 2: Jente 15 år som skulle
spille kamp mot j-15 landslag. Møtte
til oppvarming og ved en tilfeldighet
så jeg at hun hadde tapet foten sin
grundig. Ved spørsmål om hvorfor
hun tapet, svarte hun "betennelse i
foten de siste 4 ukene". Hun hadde
vært til fysioterapeut som hadde
tapet foten hennes og hun hadde
klart å spille fotball i hele perioden.
En rask sjekk viste at hun tydelig var
palpasjonsøm over 2 metatars, og
hun ble bedt om å få sjekket dette
videre. Mistanken om stressfraktur
ble bekreftet ved røntgen og hun ble
avlastet på krykker i til sammen 7
uker før hun returnerte til fotballen.
Dette er bare noe få eksempler på
stressfrakturer i aldersbestemt fotball. 5. metatars, Jones frakturer og os
navikulare stressfrakturer er andre
eksempler på skader i aldersgruppen
15-17 år. Det undrer meg at det ofte
har tatt lang tid før skadene har blitt
oppdaget, men det skyldes sannsynligvis mange faktorer - jentene i disse
tilfellene hadde ikke sterke smerter,
og klart å trene med plagene sine. De
har selv liten erfaring med skader og
er forsiktige med å oppsøke hjelp.
Mange aldersbestemte lag, men også
lag i toppserien, har ikke medisinsk
støtteapparat. Treneren har ofte en
liten stall av spillere og vi ser spesielt
at de yngste spillerne (og de største
talentene) trener for hardt eller for
mye og pådrar seg derfor lett overbelastninger. Det finnes i dag mange
spillere i toppserien under 18 år.
Stressfrakturer kan også skyldes feil

biomekanikk eller skotøy, men vi ser
ofte på aldersbestemte landslag at
det er intensitetsstyringen og treningsmengden som virker til å være
den avgjørende faktoren.
En stressfraktur i foten, spesielt når
det kommer til 2. metatars, er kanskje
ikke betegnet som en særlig alvorlig
skade og den heler vanligvis på 4-6
uker med riktig immobilisering og
deretter fotballspesifikk rehabilitering.
Det er som kjent verre med 5. metatars frakturene hvor det ofte kreves
kirurgisk fiksasjon. Vi vet likevel fra
forskning at den viktigste risikofaktoren for akutte skader på underekstremitetene er tidligere skade. Michael
Owen hadde nettopp returnert fra
sin metatarsal skade da han rupturerte sitt ACL. Var dette tilfeldig?
Stjernespillere som
Beckham,
Gerard og Rooney har alle hatt frakturer i foten og har preget premier
league med sitt fravær. Kunne noen
av disse ha vært unngått?
Kan vi klinikere assistere trenerne
til å forebygge disse skadene? Kan vi
bli flinkere til å diagnostisere disse
skadene tidligere? Mine egne erfaringer fra denne aldersgruppen har
fått meg til å stole sterkt på min "kliniske" magefølelse og alltid undersøke videre eller konsultere med kollegaer om jeg er i tvil.
Fortsatt god fotballsesong!
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BOKANMELDELSE

Nå foreligger boka

Født til bevegelse
– om fysisk aktivitet og helse
Tove Brita Eriksen
Født til bevegelse
Om fysisk aktivitet og helse
164 sider
Pris: kr 229
ISBN: 82-450-0466-9
Fagbokforlaget 2006
Født til bevegelse tar for seg temaer om oppvekst,
utvikling, forbruk, livsstil, kropp, ernæring og fysisk
aktivitet. Hva trenger vi av mat, og hvordan forbrenner kroppen vår mat ut fra fysisk aktivitet og
det livet som leves? Hvordan kan natur og friluftsliv brukes som rekreasjonskilde, og hvordan kan vi
forhindre fedme og en inaktiv livsstil?
Eriksen ser på helse med bakgrunn i Verdens
helseorganisasjons (WHO) definisjon av helse og
i forhold til det norske, moderne samfunnet for
øvrig.
Boka tar for seg livsstilproblematikk i forbindelse med høyt blodtrykk, fedme, astma, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer, og det
blir gitt enkle tips om veiledning av inaktive
mennesker som ønsker å endre vaner i livsførselen sin. Sentralt i den faglige formidlingen står
sunnhetspsykologien som et element fra forskjellige vitenskaper.
Boka er beregnet på studenter i førskoleog allmennlærerutdanning og studenter i
idretts-, helse- og miljøstudier og gir en innføring i viktige temaer relatert til fysisk aktivitet og helse sett i et sosiokulturelt læringsperspektiv. Den tar for seg aktuell teori og
avsluttes med tips om veiledning, mat og trening.
Tove Brita Eriksen er idrettskandidat fra
Norges idrettshøgskole med hovedvekt på
treningsveiledning i et idrettspsykologisk perspektiv. Hun er også utdannet allmennlærer med tilleggsstudier
i musikk og musikkterapi og har arbeidet med idrettspsykologiske treningsoppgaver i flere sammenhenger.Tove Brita Eriksen
er i dag fast tilsatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo.
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BOKANMELDELSE

Mandom, mod och Morske Män
Anabole androgen steroider – medicinskt, rättslig och socialt
Gunnar Hermansson og Tommy Moberg
Mandom, mod och Morske Män. Anabole androgen
steroider – medicinskt, rättslig och socialt
Vidtfavnende bok om anabole androgene steroider
Sosionom Tommy Moberg og kriminalinspektør Gunnar
Hermansson vil fortelle alt de vet om anabole androgene steroider
(AAS). Her øser de av egen erfaring og relevant forskning, og går løs
på problemet fra en rekke vinkler. Boka er den første jeg har sett
som også prøver å gi konkrete behandlingsråd.
Forfatterne har gjennom mange år jobbet med problemer knyttet
AAS-misbruk. Hermansson har kartlagt handel og smugling av AAS
i den svenske Rikskriminalpolisen, mens Tommy Moberg både
gjennom forskning og behandling har hatt direkte kontakt med misbrukere av hormonpreparater. De er begge svært engasjert i saken,
og er opptatt av å få økt oppmerksomhet rundt AAS som et samfunnsproblem. Dersom denne boka blir lest, tror jeg de kan bidra
til debatt. De skriver for eksempel ganske tydelig om sammenhengen mellom AAS og aggressivitet.
Boka starter med en gjennomgang av AAS medisinske sider:
hvordan stoffene virker, og bivirkninger, også psykisk. Her nevnes
både de godt dokumenterte bivirkningene som sterilitet, akner,
gynekomasti, men også lidelser som man tror kan ha en sammenhenge med misbruket, for eksempel nedsatt immunforsvar og tilstand av kronisk verk. For behandlere og andre som ønsker å avdekke dopingbruk vil denne gjennomgangen være svært nyttig. Ulike
preparater er også listet opp med sine ulike navn, og slengnavn.
Professor Fred Nyberg ved Uppsala universitet er gjesteskribent
i et kapittel om hjernen til AAS-misbrukere. Her går han inn på
hjernens belønningssystemer og AAS innvirkning her. Gjennom forsøk på rotter har man funnet igjen de mønster man har sett hos
misbrukere. Menn som misbruker hormonpreparater benytter
oftere enn andre narkotiskerusmidler, og da særlig opiater og amfetamin. I følge Nyberg gjør AAS hjernen mer sensibel for narkotiske stoffer, og øker effekten av disse. Et steroidmisbruk vil lett kunne
lede inn i misbruk av andre stoffer, og narkotikamisbrukere vil gjerne benytte AAS for å øke effekten av de stoffene de tar.
Rotter på steroider viser også økt aggressiv oppførsel.
Bokas har mange konkrete eksempler, noe jeg setter pris på. De
som har hørt Tommy Moberg vet at dette er hans måte å argumentere på. Gjennom en rekke skjebner møter vi AAS-misbrukets
styggeste sider: depresjoner, psykoser, selvmordsforsøk, avhengighet, mangel på empati, sjalusi og forfølgelsesvannvidd, aggressivitet
som ender i forferdelige voldshandlinger. Historiene er sterke ikke
minst fordi de beskriver forandringen som skjer hos den enkelte i
og med misbruket. Eksemplene kommer fra Mobergs forskningsprosjekt fra 1996, voldshandlinger de har plukket opp i media, og
eksempler fra andre behandlere og forskere. Mobergs beskriver
hvordan misbrukeren føler seg psykisk på høyden når han står på
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kur, mens nedturen når
misbrukeren tar en
pause blir vanskelig å
takle. Det er først og
fremst disse psykiske
mekanismene som
gjør at misbruket
fortsetter.
Behandling av steroidmisbrukere vil
jeg påstå er et nytt
fagområde, i hvert
fall i Norge. Det er
derfor svært nyttig
med en bok som
på en grundig
måte går inn i disse
problemstillingene. Her er det
mange praktiske
råd om hvordan
man kan håndtere en behandlingssituasjon. Det gis også råd til kliniske
behandlere både om hvilke undersøkelser som bør foretas og om
hvilke medikamenter man kan vurdere å nytte for å lindre abstinenser i en avgiftningsfase. Boka gir også en oversikt over andre
medikamenter som brukes sammen med steroidene, og som
behandleren bør være oppmerksom på.
Forfatterne prøver også å gi svar på de vanskelige spørsmålene
rundt hvorfor noen ender i misbruk av slike medikamenter. Har
kommer man inn på ulike forklaringsmodeller som både gjelder
enkeltindivid, gruppe og samfunn. Som tittelen indikerer ser forfatterne spesielt på gutters manglende muligheter til å utvikle en sunn
mannsidentitet i dagens samfunn. Forfatterne er spesielt glad i
psykoanalytiske modeller, der en fraværende far gir opphav til et
skakk-kjørt mannsideal der ufølsomhet, aggressivitet og brutalitet
er viktige uttrykk. AAS blir for disse guttene et nyttig virkemiddel i
arbeidet med å forme sin manndom.
Boka tar også for seg idrett og doping, smugling, beslag, omfang,
annen forskning og juridiske spørsmål knyttet til doping i samfunnet.
Boka vil kunne fungere godt som en oppslagsbok, selv om oppsettet
kunne vært ryddigere. Det blir en del gjentakelser. Vi får også bære
over med at det av og til slurves litt, som når et kapittel om fysisk
avhengighet først og fremst handler om en undersøkelse av barn og
ungdoms holdning til doping.
Men først og fremst er jeg takknemlig for at disse to svenskene
har laget en bok som samler så mye relevant informasjon om dette
spennende og skremmende temaet.
Skrevet av Hilde Bjerkholt Jenssen
webredaktør i Antidoing Norge
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DVD-ANMELDELSE

Taping av idrettsskader
Kunnskap om hvordan man taper idrettskader er en
viktig for helsepersonell som jobber med idrettsutøvere. Taping er en kunst som det kreves en del trening for å mestre, men for å kunne trene må man ha
en ide om hvordan dette gjøres. En praktisk DVD
som demonstrerer taping av idrettsskader har vært
etterlyst fra helse, behandlings - og idrettsmiljøer i
lang tid.
Nå har senter for oppdragsforsking og kunnskapsbaserte tjenester (SOK) i samarbeid med NIH
Media og fysioterapeut og Dr. scient Grethe
Myklebust laget en DVD som omhandler nettopp
dette.
Grethe Myklebust er ansatt ved Norges idrettshøgskole som forsker ved Seksjon for idrettsmedisinske fag. I tillegg har hun i en årrekke arbeidet
som fysioterapeut på NIMI, og har lang erfaring
med idrettsskader som tidligere landslagsfysioterapeut for håndball-, fotball og nå sandvolleyballlandslagene.
DVDen er bygd opp med en enkel meny der
en kan velge å se hele filmen, eller hoppe til
akuttbehandling eller normal taping av ulike
kroppsdeler. Den har også et eget kapittel for
utstyr som er kjekt å ha tilgjengelig.
I tape-seksjonen går Myklebust igjennom
taping av fot, ankel, achilles, legg, kne, lår, rygg,
fingre, håndledd og albue. Hun viser taping i
detalj fra start til mål, og det er lett å følge
gangen i det.
I akutt skade delen vises behandling av skader
etter PRICE prinsippet for ankel- og kne skader samt bløtdelskader. Disse prinsippene kan
enkelt overføres til andre kroppsdeler.
I tillegg til dette får en også en rekke praktiske råd ved bruk av tape, hvordan den virker,
egenskaper ved god sportstape og hva en
bør ha tilgjengelig når en jobber med
idrettsutøvere.
DVDen har en spilletid på 49 minutter, og
vil være aktuell og nyttig for alle som driver
innen idrettsfysioterapi, jobber med lag,
eller for aktive som ønsker å lære mer om taping.
DVDen koster Kr. 285,- og kan bestilles på http://www.nih.no
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NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING, Dnlf
Styrets årsberetning 2005-2006

Styret har bestått av:
Jon Olav Drogset, leder
Knut Fjeldsgaard, kasserer
Ove Talsnes, sekretær
Eva Kristin Birkelund, styremedlem
Agnar Tegnander, styremedlem
Ketil Egge, styremedlem
Terje Halvorsen, styremedlem
Mona Nysted, varamedlem
Thor Einar Andersen, varamedlem
Styremøter
I perioden er det avholdt fire styremøter.
Det er også avholdt to fellesmøter mellom
styrene i NIMF/Dnlf og FFI; ett i forbindelse
med Høstkongressen og et i Tønsberg i juni.
Møteutgiftene er holdt så lave som mulig.
Sekretariatsfunksjonen
Avtalen om sekretariat funksjon med
Nycomed opphørte 010105. Dette på
grunn av de nye reglene for samarbeid med
industrien i Legeforeningen. Styret har i året
som har gått selv tatt seg av disse oppgavene. Styret arbeider med å finne en annen
løsning på sekretariatsfunksjonen. Styret
planlegger også et par tiltak for å kompensere det økonomiske bortfallet som de nye
reglene har medført.
NIMF/Dnlfs årbok
Årbok for Norsk idrettsmedisinsk forening,
Dnlf 2002 med oversikt over foreningens
lover, statutter, råd og utvalg, navnelister over
hvem som sitter i de forskjellige råd og
utvalg er lagt ut på Lægeforeningens internettadresse:
(www.legeforeningen.no/idrettsmedisin).
Ny versjon av denne kom i 2006. ”PRINSIPP- OG ARBEIDSPROGRAM” for Norsk
idrettsmedisinsk forening er i 2005 lagt ut på
hjemmesiden.
Kvalitetssikring
På grunn av NIMF/Dnlfs spesielle struktur
med medlemmer fra mange forskjellige spesialiteter, må kvalitetssikringen hovedsakelig
innrettes mot foreningens forskjellige tilbud
om utdannelse. Dette gjelder først og
fremst kursene i idrettsmedisin.
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I 2005 er det arrangert trinn 1 og 3 kurs
i Oslo. I tillegg er det arrangert Trinn 1 og 2
kurs i forbindelse med Oppdalsuka i allmennmedisin.
Boken ”Idrettsskader” ble utgitt på engelsk i september 2003 sammen med en CD
med illustrasjonene. Boken utgis nå i flere
land og på flere språk.
Forskningsfondet
Overskuddet fra Høstkongressen i Bergen i
2005 ble på ca. kr. 207.000,-. Dette fordeles
etter avtalte nøkkel mellom Lokalforeningen, NIMF, FFI og Forskningsfondet.
Utdanning
I 2005 er det arrangert trinn 1 og 3 kurs i
Oslo. I tillegg er det arrangert Trinn 1 og 2
kurs i forbindelse med Oppdalsuka i allmennmedisin. Høstkongressen i Bergen er
vel overstått med ca. 450 betalende deltagere. På kongressen var det til sammen 48
abstracts hvilket var noe færre enn tidligere.
NIMI-prisen for beste publikasjon i et internasjonalt tidsskrift gikk til Odd-Egil Olsen og
medarbeidere for artikkelen ”Exercises to
prevent lower limb injuries in youth sports:
cluster randomised controlled trial” publisert i BMJ.
Økonomi
Økonomien i foreningen er brukbar.
Inntekter og utgifter er i hovedsak som budsjettert. I og med at avtalen med Nycomed
har opphørt, må utgifter de har dekket nå
dekkes av foreningen selv. Styret planlegger
også et par tiltak for å kompensere det økonomiske bortfall som Legerforeningens nye
regler har medført.
Foreningen har investert i boken
”Idrettsskader” og den er nå oversatt til flere
språk. Vi har allerede, gjennom den norske
utgaven, fått tilbake det meste av vår investering. Både den norske og de utenlandske
utgavene kan gi foreningen gode inntekter i
framtiden. Foreningens regnskap blir lagt
fram på årsmøtet.
Norsk Idrettsmedisin (NIM)
NIM drives av en redaktør og en redaksjonskomité bestående av fire medlemmer,
to fra NIMF/Dnlf og to fra FFI samt en referansegruppe.

Redaktøren har fra 2005 vært Erik
Iversen. Tidsskiftets økonomi er bra.
Tidsskriftet har egen bankkonto og vårt styremedlem Ove Talsnes hjelper redaktøren
med økonomistyringen. Regnskapet for NIM
blir lagt fram på årsmøtet.
Idrettsmedisinsk Råd, NIF
Idrettsmedisinsk Råd er Idrettsstyrets rådgiver i medisinske spørsmål og fungerer som
et viktig organ for kommunikasjon mellom
NIMF/Dnlf og NIF. Leder av NIMF/Dnlf, Jon
Olav Drogset, og leder av FFI, Bjørn Fossan,
har vært medlemmer av Idrettsmedisinsk
Råd, i tillegg til tre representanter oppnevnt
av NIF, Lars Engebretsen (leder), Roald Bahr
og Inggard Lereim. Anders Solheim representerer Antidoping Norge. Det er i perioden avholdt fire møter i Idrettsmedisinsk
Råd, samt et særforbundsseminar.
Internasjonalt arbeid
NIMF/Dnlf er medlem i FIMS og European
Federation of Sports Medicine (EFSM).
EFSM har som hovedmål å fremme undervisning innen idrettsmedisin, samt å arbeide
for å få idrettsmedisin godkjent som subspesialitet/spesialitet innen EU.
NIMF/Dnlf er dessuten med i
Scandinavian Foundation of Medicine &
Science in Sports. Scandinavian Foundation
eier og utgir Scandinavian Journal of
Medicine & Science in Sports. Jon Olav
Drogset er President Elect og Ketil Egge er
styremedlem i Scandinavian Foundation.
For å gjøre det attraktivt å presentere
aktuell norsk forskning på vår Høstkongress,
inngikk NIMF/Dnlf for noen år siden et samarbeid med American College of Sports
Medicine om at beste frie foredrag på vår
Høstkongress vil bli presentert som
”Norwegian Sports Medicine Award” på
ACSMs påfølgende Annual Meeting.
Vinneren får et reisestipend på 15.000 kroner fra Nycomed, mens ACSM dekker kongressavgiften.
Medlemmer
Antall medlemmer i NIMF Dnlf pr. 7. september 2006 er 475.
For NIMF-styret 2005-2006.
Jon Olav Drogset, Leder
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Vinterseminar

VINTERSEMINAR 1. – 4. FEBRUAR 2007, GEILO

Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI),
Private Fysioterapeuters Gruppe (PFG)
og Faggruppen for Manuellterapi (FFMT)
arrangerer for første gang felles seminar
1-4 februar 2007 på Bardøla Hotell, Geilo.

Vinterseminar 2007

Velkommen til vinterseminar!
Vi presenterer et faglig program med foredragsholdere internasjonalt anerkjente innen sine
fagfelt.Vi får presentert nyere klinisk relevant forskning og smertebiologi av betydning for
valg av behandlingstiltak med god anledning til spørsmål og diskusjon. I tillegg blir det lagt
opp til foredrag og diskusjoner med et kritisk blikk på noe av dagens praksis. Det blir med
andre ord et faglig innhold spesielt rettet mot deg som kliniker!
Det blir også kollegabasert veiledning, fagpolitiske diskusjoner, årsmøte for FFMT og PFG og
ikke minst får du muligheten til å treffe mange dyktige kollegaer i en både faglig og sosial
setting!
Kunne du tenke deg en tur med ski på beina? Det får du muligheten til! Ta med deg skiene
og se frem til en tur enten i alpinbakkene eller i langrennsløypa!
Gå ikke glipp av dette seminaret! Meld deg på så fort som mulig!
For mer informasjon, se www.vinterseminaret.no
Foredragsholdere
- Louis Gifford, BSc, Physiotherapist / Manual Therapist, private practice, Cornwall, UK.
- Dr Susan Mercer, Associate Professor, University of Queensland, Australia
- Kari Bø, Professor, Seksjon for Idrettsmedisinske fag, NIH
- Kjartan Vårbakken, Fysioterapeut, hovedfag UiB

Torsdag 1. februar
12.00 – 15.00 Kollegabasert samling
15.00 – 15.30 Registrering
15.30 – 16.30 Åpningsforedrag
16.30 – 17.00 Kaffepause hos utstillerne
17.00 – 18.00 Åpningsforedrag
18.00 – 18.30 Diskusjon / etisk refleksjon over åpningsforedraget / MT tilbake til kollegabasert samling
20.00
Middag
Fredag 2. februar
08.25
Go’ morgen
08.30 - 09.00
Forbundsleder: NFF i året som har gått og året som kommer
09.00 – 12.15 Fagpolitisk diskusjon tema / presentasjon av nytt kurs for privat praktiserende (Praksissertifikat) /
Årsmøter MT og PFG.
12.15 – 13.00 Lunsj / Registrering av nye seminar deltakere
13.00 – 13.15 Åpning av seminar ved faggruppe ledere
13.15 – 14.15 Physioterapist, BSc, Manual Therapist Louis Gifford; Chronic pain. If you know how it starts can it
be stopped?
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.30 Louis Gifford; Chronic pain: permanent or curable?
15.30– 16.00
Pause utstillere
16.00 – 16.45 Fysioterapeut m/ hovedfag fra UIB Kjartan Vårbakken; Fysioterapi ved smertefulle og hypomobile
hofteledd.
16.45 – 17.00 Pause
17.00 – 18.00 Praktisk forelesning med diskusjon: Kjartan Vårbakken del II
18.00
Oppsummering av dagen
20.00
Middag
Lørdag 3. februar
08.25
Go’ morgen
08.30 – 10.00 Praktisk forelesning med diskusjon: Dr Susan Mercer, Assosiated Professor Univesity of Queensland; 1.What is the anatomical basis for low back stabilisation? Do we focus too much on TRA
10.00 – 10.30 Pause utstillere
10.30 – 12.00 Praktisk forelesning med diskusjon: Louis Gifford; Subacute back pain case history. McKenzie and
muscle imbalance not required.
12.00 – 15.00 Lunsj og ski
15.00 – 16.00 Susan Mercer: Trigger points in myofascial pain syndrome:Are we diagnosing what we think we are?
16.00 – 16.30 Pause med utstillere
16.30 – 17.30 Susan Mercer 3: Are all intervertebral discs the same? Implications for physiotherapy.
19.30
Vorspiel
20.00
Middag
Søndag 22. januar
09.00
Go’morgen
09.00 – 10.00 Professor Kari Bø, Seksjon for Idrettsmedisinskefag, NIH: Skal all forskning endre praksis - fra
klinikk til forskning eller omvendt?
10.00 – 10.15 Utsjekking
10.15 – 11.00 Diskusjon / paneldebatt Kari Bø – Louis Gifford – Susan Mercer m.fl
11.00 – 11.30 Avslutning / evaluering / Lunsj

Nb! Det tas forbehold om endringer i programmet.

PÅMELDINGSSKJEMA VINTERSEMINAR 2007 FOR
FYSIOTERAPEUTER OG MANUELLTERAPEUTER
Program her: www.vinterseminar.no
Etternavn:

Fornavn:

Arbeidssted:

Adresse arbeidssted:

E-post:
Postnr: (arb.) Sted:

Telefon kontor:

Mobiltlf:

Profesjon, kryss av
Fysioterapeut

Manuellterapeut

Student

Annet (spesifiser):

HOTELLRESERVASJON, Kryss av for ønsket hotell nedenfor.
De som ønsker hotell må sende sin bestilling senest 10. desember til Døvre Event & Marketing.
Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall enkeltrom på Bardøla Hotell, tildeling hotell etter prinsippet ”først
til mølla”. Oppgitt pris dekker alle måltider fra middag ankomstdag til lunsj søndag. Boende Ustedalen Hotell spiser frokost på Ustedalen, lunsj og middag på Bardøla Hotell sammen med øvrige deltakere. Det blir satt opp transport mellom
Ustedalen Hotell og Bardøla Hotell etter frokost, retur etter avsluttet faglig program og til middag (ikke retur etter middag)
Hotell:

Enkeltrom

Pris

Dobbeltrom

Pris

Bardøla torsdag – søndag

5385,-

4485,00

Bardøla fredag-søndag

3590,-

2990,00

Ustedalen torsdag-søndag

5190,-

Ustedalen fredag – søndag

4040,-

Losji hytte, 4 soverom, 8 personer pr. hytte
Hytte Bardøla, pris pr. person inkl. dagpakker (uten middag)

torsdag-søndag

fredag-søndag

2990,00

1990,-

Hotell faktureres sammen med kursavgiften.
Dersom reservert losji ønskes avbestilt må dette gjøres til Døvre Event & Marketing senest 2 uker før ankomstdato.
Dersom dere har valgt dobbeltrom eller hytte vennligst fyll ut denne rubrikk:
Ønsker å dele rom med:
Ønsker å delta på kollegabasert samling torsdag kl 12:00

Pris kr 500,-

Deltakeravgift vinterseminar, Faktura tilsendes.
Deltakeravgift:

Ved bet. før 15.12

Ved bet. etter 15.12

Medlemmer PFG – FFI – FFMT

1500,-

1800,-

Medlemmer NFF

2000,-

2300,-

Ikke medlemmer

3000,-

3600,-

Studenter (Medlem NFF)

750,-

900,-

Beløp å betale

Dersom dere har valgt betalingsdato som gir redusert pris må faktura være betalt innen gitt dato.
Ved oversittelse av frist vil det bli tilsendt tilleggsfaktura.
Ved avbestilling innen 10.01 refusjon med fradrag av gebyr kr 500,Ved avbestilling etter 10.01 ingen refusjon.
Dagpakker og middag for ikke boende deltakere:

Antall

Pris pr. dag

Dagpakke, pris pr.dag (inkl. lunsj /kaffepauser)

350,00

Middag fredag kveld

350,00

Middag lørdag kveld

700,00
Dette påmeldingsskjema returneres i utfylt stand til:

DØVRE EVENT & MARKETING AS • PB 474 SENTRUM • 4002 STAVANGER
TLF. 51 55 09 40 • FAX: 51 55 09 47 • MOBIL: 90 59 32 75 • E-MAIL: kongress@online.no

NYE KRITERIER FOR GODKJENNING
SOM IDRETTSLEGE NIMF

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING

1) Søkeren skal være medlem av NIMF og ha norsk autorisasjon som lege.
2) Søkeren skal inneha en klinisk spesialitet.
3) Søkeren skal ha fullført Trinn I og Trinn II kurs i Idrettsmedisin, hvert på 40 timer
med avsluttende eksamen for hvert av kursene. Eksamen må være bestått
4) Søkeren må i tillegg ha 150 timer kurs/seminarer innen idrettsmedisinske emner.
Av dette skal søkeren ha deltatt på minst 3 Idrettsmedisinske Høstkongresser.
5) Søkeren må dokumentere gjennomgått antidopingkurs og deltagelse på en offisiell
dopingkontroll.
6) Søkeren skal ha hatt minst 200 timer pasientrettet praksis som laglege eller 200 timer
deltidsarbeid ved idrettsskadeklinikk med dokumentasjon for aktiviteten.

Halvor Bævre
Leder i Autorisasjonskomiteen NIMF

Innkalling til årsmøte/generalforsamling
i Norsk Idrettsmedisinsk Forening 2006
Sted:

Scandic Hamar

Tid:

Lørdag 4. november 2006 kl. 15.30-17.00

Saksliste:
1. Åpning ved leder Jon Olav Drogset
2. Valg av dirigent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett ved Knut
Fjeldsgaard
5. Fastsettelse av medlemskontingent ved Knut Fjeldsgaard
6. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin ved
redaktør Erik Iversen
7. Årsberetning Forskningsfondet ved leder Fredrik
Bendiksen
8. Årsberetning lokalfora

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING

9. Ny nøkkel for fordeling av overskudd fra
Høstkongressen ved leder Jon Olav Drogset
10. Æresmedlemskap
11. Valg
a. 3 styremedlemmer
b. 1 varamedlem
c. 1 medlem til redaksjonskomiteen for Norsk
Idrettsmedisin
d. Medlem og varamedlem til forskningsfondets styre
e. Varamedlem til etisk råd
f. 2 medlemmer til NIMFs kvalitetsutvalg
g. Leder til NIMFs autorisasjonskomite
12. Innkomne forslag.
Jon Olav Drogset
Leder

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmedisin, er nå inne i sitt 21. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.
Opplaget er på 2200 eksemplarer, og tidsskriftet sendes, i tillegg til leger og fysioterapeuter, også til
sykehus og høgskoler, samt sykepleiere innen aktivitets- og idrettsmedisin.
Vår redaksjonskomite har knyttet til seg en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innenfor viktige felt innen idrettsmedisin, noe som sørger for et innhold med høy kvalitet og aktualitet.
Høres det interessant? Kontakt tidsskriftets annonseansvarlig:
Hilde Fredriksen, Toppidrettsenteret, Pb. 4004 Ullevål Stadion, 0806 Oslo,
tlf. 24075716, e-post: Hilde.Fredriksen@nif.idrett.no

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

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

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

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

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

4-farger
7.000,5.500,4.000,3.000,2.500,2.000,UTGIVELSESPLAN 2006
Utgave Matr.frist Utgivelse
Nr. 4
01.11.05 15.12.05

Ferdig (år):....................................................................................
Melding om innmelding eller ny adresse sendes til:
FYSIOTERAPEUTER:
NFF v/Kristin Stormo
Pb. 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
kristin.stormo@fysio.no
__________________________________
LEGER:
NIMF v/Marianne Olsen
Pb. 112, 1401 Ski
mols@nycomed.com

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. Manuskriptveiledning kan fåes hos redaksjonssekretæren.
Tidsskriftet forbeholder seg retten til å lagre og utgi alt stoff i tidsskriftet i elektronisk form.
Artikler i tidsskriftet representerer ikke nødvendigvis redaksjonens holdninger.
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KONGRESS KALENDER
OKTOBER

MARS

25 – 28:

23 – 25:

Queenstown, New Zealand.
«The evidence mounts». 10th International
Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy.
Påmelding og info:
http://www.mckenzie.se/download/
2007reg_of_interest.pdf

16 – 18:

Trondheim. Årsseminar MT. Undersøkelse og behandling av nakkesmerter belyst fra ulike profesjoner.

Istanbul,Tyrkia.
EuroSpine 2006,Annual Meeting of the European
Spine Society. http://www.eurospine2006.org/

NOVEMBER
1 – 2:

Tromsø. Universitetet i Tromsø og Helse Nord
arrangerer regional forskningskonferanse innen
medisin og helse.Temaer: Rekruttering til forskning, etikk og nordområdesatsning.
For informasjon og påmelding:
http://www.helse-nord.no/category13399.html

2 – 5:

Idrettsmedisinsk høstkongress, Hamar 2006
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2006.no

9 – 12:

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

APRIL
19 – 21:

JUNI
2 – 5:

DESEMBER
13 – 16:

Las Vegas, USA. American Back Society. Advanced Diagnosis and Treatment of Neck and Back
Pain. Informasjon: www.americanbacksoc.org

Vancouver, Canada. Moving Physical Therapy
Forward.
Internasjonal kongress for fysioterapeuter. Arr.:
Word Confederation for Physical Therapy,
WCPT. http://www.wcpt.org/congress/

NOVEMBER
7 – 10:

2007
FEBRUAR
1 – 4:

Uppsala, vårmøte – Svensk Idrettsmedisinsk
kongress.Tema: Barn og idrett.
For informasjon: imf2007.se

Barcelona, Spania. 6th Interdisciplinary World
Congress on Low Back & Pelvic Pain.
For informasjon: info@worldcongresslbp.com

Geilo.Vinterseminar i regi av PFG,IFF og MT-gruppen.?Info og påmelding: www.vinterseminar.no
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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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3TAR 4RAC ER MEST KJENT FOR SINE TREDEMLLER MEN PRODUSERER I TILLEGG EN REKKE ANNET
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Vi ønsker alle en skadefri høst!

Returadresse:
NIMF
Postboks 112
1401 Ski

