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En epoke er over. Etter 23 år får du ikke lenger tilsendt tidsskriftet i papir-
utgave. Hovedårsaken til det er dårlig økonomi. Det ble etter hvert vel-
dig kostbart å redigere, sette, trykke og sende bladet ut i posten. Samtidig

gikk annonseinntektene kraftig ned. Derfor bestemte årsmøtene i FFI og NIMF
i fjor at tidsskriftet heretter bare skal komme i elektronisk versjon. Styrene har
diskutert forskjellige løsninger og kommet fram til at de to første numrene skal
settes som før av samme grafiker og sendes rundt til medlemmene som et pdf-
dokument. Da kan man enkelt skrive ut hele dokumentet hjemme. Vi ønsker
imidlertid raskt å komme over til en mer interaktiv modell hvor man kan klik-
ke på linker i teksten og komme direkte videre til referanser. Samtidig ønsker
vi å beholde muligheten til å skrive ut bladet i papirversjon.

I dette nummeret kan du få en forsmak på høstkongressen i Stavanger ved å
lese de frie foredragene. Direkte hjemkommet fra OL har Trine Stensrud
sammenfattet sitt doktorgradsprosjekt om astma og idrett og presenterer det
her. IOCs konsensusrapport omhandler det samme. Flertallet i redaksjonsko-
miteen har tilknytning til Nordstrand IF , men man trenger ikke være subjektiv
for å bli imponert over foreningens tilbud til funksjonshemmede. (Tips oss gjer-
ne fra andre steder av landet!). Vi presenterer også gode og lærerike referater
fra temadager, konferanser og kongresser. Med ”mange års røynsle” tar Kjeld
Malde oss med på sin vandring mellom ulike tilnærminger til behandling for
muskel-og skjelettlidelser.

Vi ønsker oss et spenstig tidsskrift, og vil gjerne vite hva dere lesere ønsker.
Send gjerne en mail til idrettsmedisin@gmail.com og si deres mening eller ta
kontakt for en prat under høstkongressen.

Hilde Moseby Berge
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Vel overstått sommer, og velkommen 
til den første elektroniske utgaven av
Norsk Idrettsmedisin.

Denne utgaven er i pdf. utgave og er sendt
til alle våre medlemmer som Legeforeningen
og NIMF har mailadressene til. Vi har dessver-
re ikke mailadressen til alle medlemmene, til
tross for at vi har bedt om dette i de siste
utgavene av tidsskriftet. Neste utgave av NI
(4/08) vil også bli tilsendt som en pdf. fil via
mailadressene. Styrene i NIMF og FFI arbeider

med å finne en best mulig elektronisk løsning på hvordan medlemmene skal få tilsendt NI, eller
om det legges som en link via hjemmesiden vår www.idrettsmedisin.org med en ”nøkkel”. 

Som det tidligere er informert om ønsker styret i NIMF å øke medlemstallet og å være mer
synlige i det idrettsmedisinske miljøet og media. Styret har nylig gjennomført to undervis-
ningskvelder for legestudenter med vektlegging på klinisk undersøkelse av skulder og kne. 68
studenter deltok, og det ble rekruttert 35 nye medlemmer til foreningen. Dagens Medisin var
til stede på den første kurskvelden, og det ble skrevet en artikkel om denne undervisningen i
tillegg til informasjon om NIMF, artikkelen stod på trykk i en av utgavene i september. Styret
takker NIMI for at de stilte lokaler til disposisjon, og vi takker også de legene og fysioterapeu-
tene på NIMI som vederlagsfritt stilte opp og hjalp til for å gjennomføre den praktiske under-
visningen. 

Årets høstkongress i Stavanger nærmer seg. Jeg har hatt gleden av å se fagprogrammet og
de frie foredragene som er sendt inn. Igjen er det et godt vitenskapelig nivå og bredde i det
som vil bli presentert under kongressen. 

Legeforeningens regler åpner ikke for tellende timer for deltagende leger så lenge det er
utstillere tilstede. Det kan søkes dispensasjon for èn kongress/kurs per år såfremt det er nød-
vendig med medisinsk teknisk utstyr, og at det ikke er noen økonomisk profitt fra utstillerne.
Utstillerne er en viktig faglig samarbeidspartner for legene og fysioterapeutene innen idretts-
medisinen, og utstillernes deltakelse er en økonomisk forutsetning for å få gjennomført denne
type kongresser. Det er beklagelig at Legeforeningen ikke åpner for dispensasjon for vår kon-
gress. NIMF sine medlemmer oppfordres til å profilere kongressen for kollegaer med vektleg-
ging av denne viktige faglige og sosiale møteplassen. 

Jeg ønsker DEG velkommen til Idrettsmedisinsk høstkongress 2008 i Stavanger.

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

Terje Halvorsen
leder NIMF

Forandringer på gang. Høsten 2007
vedtok styret i FFI at NFF skulle overta
faggruppens regnskapsførsel. Dette 

har fått konsekvenser på flere måter. For 
det første måtte vi flytte regnskapsåret, 
slik at det følger kalenderåret og ikke 01.10
– 30.09 som vi hadde tidligere (hvilket er
ganske uvanlig). . I overgangen blir dette litt
kronglete (15 måneder mellom årsmøte
2007 og 2008), men vi får god hjelp av NFF.
Som en konsekvens av dette må vi også 

flytte årsmøtet, så for første gang skal FFI ikke avvikle årsmøtet under høstkongressen.
Derfor har du heller ikke mottatt verken utlysning av eller sakspapirer før høstkongressen.
Vi har med andre ord ikke glemt det. Planen er å avvikle årsmøtet i forbindelse med 
vinterseminaret i Oslo i begynnelsen av februar. Vi håper og tror antall deltakere på års-
møtet vil bli omtrent det samme som tidligere år.

2007 var første gang vi arrangerte vinterseminaret som dagsseminar med workshops
og et begrenset antall deltakere. Dette var svært vellykket og styret har bestemt at vi skal
fortsette med slike dagsseminarer. I 2009 arrangerer vi et seminar i Oslo i februar og et i
Trondheim i mars. Hvis deltakelsen blir stor, er meningen å utvide antall seminarer og
arrangere disse på flere plasser i landet. Utlysning av seminarene 2009 kommer i okto-
ber/november. 

Kanskje du er en av dem som har savnet Sommerseminaret på Havna?? Jeg vet i alle fall
at det er mange som har vært med i FFI noen år (les ”eldre garde”), som har gode minner
derfra. Til dem og til alle dere andre som enda ikke har opplevd kombinasjonen Havna /
FFI, har vi nå en viktig melding: 12. – 14. juni 2009 arrangeres FFI’s sommerseminar på nytt
på Havna. Hotellet er klart, foreleserne er klare, er du? Sett av helgen allerede, så kommer
vi tilbake med annonse på nettsidene og på mail på vårparten 2009.

Håper vi sees i Stavanger i november ;-)
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Summary
The present thesis consists of five stu-
dies with the main objective to investi-
gate the effect of different climatic con-
ditions upon exercise capacity and
exercise-induced bronchoconstriction
(EIB) in subjects with diagnosed EIB
(reduction in forced expiratory volume
in 1 second (FEV1) ≥10% from before
to after exercise). In order to assess
exercise capacity measured by peak
oxygen uptake (VO2peak) and peak
minute ventilation (VEpeak), two different
exercise protocols were evaluated.  The
usefulness to diagnose EIB in medium
altitude by a competitive cross-country
skiing field test was compared to
assessment of methacholine induced
bronchial hyperresponsiveness (BHR)
in elite cross-country skiers. 

In the first study the possibility of mea-
suring VO2peak and VEpeak with an EIB-test
protocol was evaluated. A common step-
wise protocol (designed for assessing
VO2peak) and an EIB-test protocol (desig-
ned for provoking EIB) were compared for
determination of VO2peak and VEpeak in 40
healthy subjects. No difference in VO2peak

or VEpeak was found between the proto-
cols, and we concluded that an EIB-test
protocol may thus be used for both pro-
voking EIB and determine aerobic capacity.

The second, third and fourth study

were carried out to assess the effect of a
hypobaric environment (2500 meters
above sea level (masl)) (paper 2), a humid
environment (95% relative humidity)
(paper 3) and a cold environment (-18oC)
(paper 4) upon EIB and exercise capaci-
ty performed by the use of an EIB-test
protocol. Twenty subjects with diagnosed
EIB were included in each of the studies.
The three different climatic conditions
were compared to a normobaric, regular
indoor environment (200 masl, 20oC and
40% relative humidity). 

The hypobaric environment had no
effect upon EIB, whereas VO2peak was
reduced by 10.1%. EIB was reduced to
the half in the humid environment and
VO2peak increased 4.5%.  In the cold envi-
ronment EIB was increased and VO2peak

reduced by 6.5%.
VEpeak did not differ in any of the cli-

matic conditions but the running speed
was significantly reduced in the hypobaric
environment and in the cold environ-
ment while significantly increased in the
humid environment.

We concluded that a hypobaric envi-
ronment did not influence EIB but redu-
ced exercise capacity. A humid environ-
ment improved both EIB and exercise
capacity and a cold environment increa-
sed EIB and reduced exercise capacity in
subjects with EIB. 

In the fifth study a methacholine
bronchial provocation test, PD20methacholine

was compared to an exercise-field test
consisting of a cross-country skiing com-
petition in the assessment of asthma and
bronchial hyperresponsiveness (BHR)
among 24 elite cross-country skiers.

Nine out of 24 (37.5 %) athletes expe-
rienced a positive methacholine test
(PD20<8umol) whereas only two of the
24 subjects (8.3%) had a reduction in FEV
≥10% from before to after the exercise-
field test. A significant negative correlation
was found between age and bronchial
responsiveness, r = - 0.47, p=0.02.

It was concluded that the measure-
ment of BHR to methacholine is more
sensitive than exercise-field testing in
confirming the diagnosis of BHR or asth-
ma in elite cross-country skiers.  
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Astma og idrett
Ulike klimatypers effekt på anstrengelsesutløst astma
og arbeidskapasitet hos astmatikere
Artikkelen er basert på resultater fra et doktorgradsarbeid utgitt ved Norges idrettshøyskole, februar 2008.

TRINE STENSRUD

1.AMANUENSIS VED SEKSJON FOR IDRETTSMEDISIN, NORGES IDRETTSHØGSKOLE

MaritBjørgen.
FotoTrineStensrud.



INNLEDNING
Fysisk aktivitet som setter krav til høy
minuttventilasjon (VE) er den vanligste
enkeltfaktor som kan forårsake bronkial
obstruksjon og redusert lungefunksjon hos
astmatikere. Anstrengelsesutløst astma
(EIA) forekommer hos 70 – 90 % av
ubehandlede astmatikere (1;2). Begrepet
EIA og anstrengelsesutløst bronkial kon-
striksjon (EIB) benyttes om hverandre i
litteraturen og kan virke forvirrende. EIA
er en samlebetegnelse på symptomer
som eksempelvis pipende pust, kort pust,
tetthet i brystet og/eller mye hoste og
slimproduksjon under og spesielt etter
fysisk anstrengelse. Dette ledsages nor-
malt også av fall i lungefunksjon, målt ved
forsert ekspiratorisk volum første sekund
av utpusten (FEV1). EIB er et fysiologisk
mål på reduksjonen i lungefunksjon
(FEV1) fra før til etter anstrengelse.

Mekanismer
To hovedteorier står sentralt når det gjel-
der sammenhengen mellom fysisk aktivitet
og EIB, henholdsvis varmetap og væske-
tap fra luftveiene. All luft som pustes inn
skal varmes opp til 37oC og fullmettes
med vanndamp. I hvile skjer denne opp-
varmingen og fuktingen i nesen og i de
øvre luftveier. Ved økt VE under fysisk
aktivitet er det de nedre luftveier som i
stor grad tar over, og dette gir et økt
varme og væsketap i luftveiene hos ast-
matikere så vel som hos friske (3-7).

I løpet av de første 5-10 minuttene av
en fysisk anstrengelse dilaterer bronki-
ene, hovedsakelig pga. sekresjon av kate-
kolaminer og ofte finner man en økning i
flow variablene, FEV1 og peak expiratory
flow (PEF) både hos friske og astmatikere
(8;9). Hos astmatikere følges denne dila-
tasjonen av en bronkial konstriksjon og
reduksjon i FEV1 og PEF. Denne konstrik-
sjonen kan oppstå under langvarig fysisk
anstrengelse men oppstår vanligvis fra tre
til 10-15 minutter etter avsluttet arbeid,
for eksempel en 8 minutters anstrengel-
sestest (10).

Forekomst
Forekomsten av astma har vært økende
de siste to til tre tiår i den vestlige verden
(11;12), uten unntak for Norge (13;14).
Nylig rapporterte Carlsen og medarbei-
dere (15) at 11.1% av norske 10-åringer
har pågående astma og at 20.2% har eller
har hatt astma. Hos voksne er det rap-
portert astmarelaterte symptomer hos

6-11% av befolkningen i fire nordiske
land i alderen 20-44 år (16).  

Forekomsten av BHR og EIA blant topp-
idrettsutøvere er høyere enn i normalbe-
folkningen og har også økt de siste 20-30
årene, spesielt innen utholdenhetsidretter
(17-19). Det antas at gjentagende høyin-
tensiv utholdenhetstrening og konkurran-
ser i ugunstige omgivelser over flere år kan
være årsaken til økningen (20;21).  Inha le -
ring av kald, tørr luft er for eksempel sann-
synligvis årsaken til den høye forekomsten
blant langrennsløpere og skiskyttere (22).
På samme måte kan inhalering av organis-
ke klorforbindelser i svømmehaller forårsa-
ke BHR og EIA hos svømmere (23). 

Undersøkelser har tidligere vist at kald og
tørr luft forverrer lungefunksjonen under/
etter fysisk anstrengelse, og varm, fuktig luft
bedrer lungefunksjonen (24). Fysisk akti-
vitet/anstrengelse i ulike høyder ser ikke ut
til å ha noen ytterligere effekt på lungefunk-
sjonen hos personer med EIB (25;26).

Selv om fysisk aktivitet kan fremkalle
astmaanfall hos astmatikere, vektlegges
fysisk aktivitet som en viktig del av
behandlingen for barn og ungdom med
astma med det mål å bedre kondisjonen
og evnen til å mestre sykdommen. Ram
og medarbeidere (27) konkluderte med
at utholdenhetstrening gir den samme
treningseffekten hos barn og ungdom
med astma som hos friske, men verken
sykdomsaktiviteten eller lungefunksjonen
endres ved fysisk trening. Generelle
anbefalinger om fysisk aktivitet gjelder
også voksne astmatikere. Økt kondisjon
fører til bedre mestring av sykdommen,
og hever terskelen for EIA. I tillegg kom-
mer alle andre helsegevinster ved regel-
messig fysisk aktivitet som for eksempel
forebygging av andre livstilssykdommer
(28;29). En forutsetning for at astmati-
kere kan være fysisk aktive og drive med
idrett er i første rekke optimal behand-
ling. Dette krever igjen grundig legeun-
dersøkelse med lungefunksjonsmålinger
og adekvate provokasjonstester. 

Økt kunnskap om hvordan fysisk akti-
vitet og klima påvirker lungefunksjonen
er således viktig for å gi riktig medika-
mentell behandling og god treningsvei-
ledning til denne pasientgruppen.

Toppidrett og astma
Antiastmatiske medikamenter, både inha-
lasjonssteroider og langtids og korttids-
virkende ß2- agonister står på dopinglis-
ten og idrettsutøvere som skal konkur-

rere internasjonalt må på forhånd søke
World Antidoping Agency (WADA),
Anti doping Norge (ADN) eller det inter-
nasjonale særforbundet om tillatelse til å
bruke disse medikamentene. Ulike idret-
ter praktiserer dette forskjellig så det må
sjekkes opp med hver enkelt idrett hvor
søknaden skal sendes.

Til søknaden benyttes et forenklet fri-
taksskjema, Therapeutic Use Exemption
(TUE), som fylles ut av lege og som bør
ledsages av en attest fra en lungespesialist. 

Den internasjonale olympiske medisin-
ske komité (IOC - MC) har inntil siste
OL i Beijing krevd minst en positiv pro-
vokasjonstest for å dokumentere BHR
for å tillate bruk av ß2- agonister. God -
kjente provokasjonstester er metakolin-
provokasjon (PD20metakolin), anstrengelses-
test (EIB-test, idrettsspesifikk anstrengel-
sestest), Eucapnic Voluntær Hyperventila -
sjonstest (EVH-test) og mannitoltest
(PD15mannitol). En positiv reversibilitetstest
(økning på 12% eller mer i FEV1 fra før til
etter inhalasjon av ß2) er også godkjent av
IOC-MC for å tillate bruk av ß2- agonister.

Metakolinprovokasjon er et direkte
mål på uspesifikk BHR mens anstrengel-
sestesten, EVH-testen og mannitoltesten
er et indirekte mål på uspesifikk BHR.
Det har den siste tiden vært en pågå-
ende diskusjon om hvilke provokasjons-
tester som er best egnet for å diagnosti-
sere astma og /eller BHR blant idrettsut-
øvere og ulike studier konkluderer for-
skjellig. Mange av studiene har også klare
metodiske svakheter. 

HENSIKT
Hensikten med dette arbeidet var :
1. Å undersøke ulike klimatypers innvirkning

på anstrengelsesutløst bronkial konstrik-
sjon og arbeidskapasitet hos personer
med diagnostisert EIB.
A. Hypobart klima (redusert barometer-

trykk tilsvarende 2500 meters høyde))  
B. Fuktig klima
C. Kaldt klima

2. Å undersøke om en standard test proto-
koll for vurdering av EIB også kan brukes
til måling av peak oksygen opptak og
peak minuttventilasjon. 

3. Å sammenligne en metakolin provoka-
sjon med en idrettsspesifikk anstrengel-
sestest for diagnostisering av bronkial
hyperreaktivitet hos toppidrettsutøvere i
langrenn. 
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METODE
I den første studien ble to tredemøllepro-
tokoller sammenlignet for måling av mak-
simalt oksygenopptak; 1) EIB- protokoll (8
minutters maksimal løpetest uten oppvar-
ming), en protokoll designet for å provo-
sere fram anstrengelsesutløst astma, og 2)
en trinnvis løpsprotokoll designet for å
måle maksimalt oksygenopptak. Førti fris-
ke forsøkspersoner (FP) løp med begge
protokollene i randomisert rekkefølge.

I studie 2, 3 og 4 ble 20 FP med diag-
nostisert EIB inkludert (reduksjon FEV1

fra før til etter løp på ≥ 10%). FP løp på
tredemølle med en EIB protokoll i fire
ulike simulerte klimatyper i randomisert
rekkefølge. Alle forsøkene ble gjennom-
ført i et trykk og klimakammer som er
installert på Norges idrettshøgskole.
1. Normalt innendørsklima, 20oC og 40%

rel. luftfuktighet
2. Fuktig, varmt klima, 20oC og 95% rel.

luftfuktighet
3. Hypobart klima, redusert barometer-

trykk tilsvarende 2500 m.o.h., 20oC og
40% rel. luftfuktighet

4. Kaldt klima, -18oC og 40% rel. luftfuk-
tighet

Lungefunksjon (flow-volum) ble målt før
løp, umiddelbart etter og videre 3, 6, 10
og 15 min. etter løp i de ulike klimaty-
pene og videre 15 min etter inhalert
salbu tamol. Oksygenopptak, ventilasjon,
hjertefrekvens, pustefrekvens og oksy-
genmetning ble målt under løpetestene.

I studie 5 ble en metakolinprovokasjon
(PD20metakolin) sammenlignet med en idretts-
spesifikk anstrengelsestest (langrenn) for
vurdering av BHR. 24 landslagsløpere i lang-
renn, 8 kvinner og 16 menn, ble inkludert.

PD20 metakolin-testen ble utført ved at
forsøkspersonen inhalerte metakolin i
doblende doser inntil en reduksjon i FEV1

på 20% eller mer fra baseline (etter inha-
lasjon av NaCl) inntraff. Ved hjelp av et
semilogaritmisk regneark ble den eksakte
dosen av metakolin (benevnelse i µmol)
som ga 20% reduksjon i FEV1 (PD20)
beregnet. I denne studien ble BHR diag-
nostisert ved en PD20 metakolin på 8 µmol
eller lavere. 

Den idrettsspesifikke anstrengelses -
testen bestod av et langrenn, 7 km for
kvinner og 10 km for menn, med måling
av lungefunksjon før og videre 5, 10, 15
og 20 minutter etter avsluttet langrenn.
En reduksjon i FEV1 på ≥ 10% ble regnet
som en positiv test.

RESULTATER
Resultatene fra studie 1 viste at en EIB
protokoll både kan benyttes til provoka-
sjon av EIB og til å måle maksimalt oksy-
genopptak. Dette innebærer at antall test
dager kan halveres fra to til en, noe som
igjen medfører reduserte kostnader for
både pasient og helseforetak.

Videre viste resultatene fra studie 2, 3
og 4 at EIB ikke var endret etter løp i
hypobart klima, EIB ble forverret i kaldt
klima og var halvert i fuktig klima
sammenlignet med løp i normalt, innen-
dørsklima (se figur 1). Oksygenopptaket
var redusert i hypobart klima og i kaldt
klima med henholdsvis 10.1% og 6.5% og
økte med 4.5% i fuktig klima sammenlignet
med normalt, innendørs klima hos perso-
ner med diagnostisert EIB (se tabell 1).
Det ble ikke funnet korrelasjon mellom
reduksjon i FEV1 verken ved redusert
oksygenopptak i hypobart og kaldt klima
eller ved økt oksygenopptak i fuktig klima.

Resultatene fra studie 5 viste at en provo-
kasjonstest med metakolin var mer sensi-
tiv enn en idrettsspesifikk anstrengelses-
test for diagnostisering av bronkial hyper-
reaktivitet. Ni langrennsløpere (37.5%)
hadde en PD20metakolin ≤ 8 µmol. Fordel -
ingen av bronkial reaktivitet for metakolin
er vist i figur 2. To av 24 løpere (8.3%)
hadde en positiv anstrengelsestest (maksi-
mal reduksjon i FEV1 fra før til etter lang-
rennet på 10% eller mer). Begge hadde en
maksimal reduksjon i FEV1 20 minutter
etter målpassering. En av løperne med
positiv anstrengelsestest hadde også posi-
tiv PD20metakolin test på 5.79 µmol.

Den andre hadde PD20metakolin på 9.55
µmol. Resultatene må sees i sammen-
heng med om disse løperne var behand-
let med inhalasjonssteroider i månedene
før testen.

Resultatene viste også at BHR øker
med økende alder hos landslagsløpere i
langrenn.
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2OV peak  
(mL·kg-1·min-1) 

EV peak 

(L·min-1) 
HRpeak 
(beat·min-1) 
 
RERpeak                                                

 
BFpeak  
(breath·min-1) 
Peak running speed 
(km·hour-1)                         

 

47.6 (44.3, 50.8)         42.7 (39.7, 45.8)*    46.5 (43.9, 49.9)     48.6 (45.5, 52.5)*     47.9 (45.0, 51.8)       44.8 (41.2, 48.4)* 

 

101 (89, 114)              105 (92, 119)            99 (86, 112)           100 (87, 113)            99 (86, 112)               95 (80, 110) 
 
187 (182, 192)            185 (180, 190)          186 (181, 192)        189 (186, 194)*       186 (181, 192)          187 (181, 192) 
 
1.03 (1.00, 1.07)         1.06 (1.02, 1.10)*     1.03 (1.00, 1.07)     1.00 (0.96, 1.03)      1.02  (0.95, 1.06 )      1.03 (1.00, 1.07) 
 
 46 (41, 51)                 47 (43, 51)               46 (41, 51)              43 (39, 48)*             46 (41, 51)                47 (42, 51) 
 
10.5 (10.0, 11.0)         9.5 (9.0, 10.5)*        10.2  (9.3, 10.7)      10.8 (10.0, 11.3)*    10.2 (9.5, 11.0)         9.7 (8.9, 10.5)* 

  
Variables Regular env. Hypobaric 

env. 
Regular env. Humid env. Regular env.      Cold env, 
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Table 1. Peak oxygen uptake ( peak), peak minute ventilation ( peak) peak heart rate (HRpeak) peak respira-
tory exchange ratio (RERpeak), peak breathing frequency (BFpeak), and peak running speed during exercise in
hypobaric conditions (2500 masl), in humid conditions (95% relative humidity) and in cold conditions (-18oC)
compared to measurements in regular indoor conditions (200 masl, 20oC and 40% relative humidity) (n=20).

Values are given as mean with 95% confidence intervals in parentheses.
* = significant difference between each climate and its respective regular environment

Figure 1. Lung function (FEV1) before and 3,6,10 and 15 minutes after exercise and 15 minutes after inha-
led salbutamol in a standardised regular environment (  ) , in a hypobaric environment (  ), in a cold environ-
ment (  ) and in a humid environment (  ) (n=20). Results are given as mean with 95% confidence intervals.  



KONKLUSJONER
1. Ulike klimatyper påvirker både EIB og

arbeidskapasitet på ulike måter. 
A. Et barometertrykk tilsvarende 2500

m.o.h. påvirker ikke EIB hos perso-
ner med astma. VO2peak og SpO2 er
signifikant redusert i et hypobart
klima. Disse resultatene indikerer at
personer med EIB, på samme måte
som ikke astmatikere, kan delta i

idrettslige aktiviteter som klatring,
skigåing og fotturer i mellomstore
høyder. Imidlertid må det tas hensyn
til at lave temperaturer og tørr luft
kan føre til varme og væsketap og
forverre EIB.

B. Fysisk aktivitet i et fuktig klima bedrer
arbeidskapasiteten og beskytter mot
EIB hos personer med EIB. Resul -

tatene indikerer at for astmatikere
er varmt, fuktig klima det beste kli-
maet å være fysisk aktive i. Idretts -
utøvere med EIB vil sannsynligvis
prestere bedre i dette klimaet enn i
andre klimatyper.

C. Fysisk aktivitet i kaldt klima reduse-
rer arbeidskapasiteten og forverrer
EIB hos personer med diagnostisert
EIB. Disse funnene er viktige for å gi
riktig medikamentell behandling og
gode treningsråd i forbindelse med
trening og fysisk aktivitet for astma-
pasienter og idrettsutøvere med
astma. 

2. VO2peak og VEpeak er sammenlignbare
ved bruk av de to testprotokollene
både ved 10.5% og ved 5.3% helning
av tredemøllen. EIB-test protokollen
kan på denne måten brukes både til
provosering av EIB og måling av
arbeidskapasitet og gi nyttig informa-
sjon om både EIB og arbeidskapasitet. I
klinisk praksis kan dette spare en test-
dag, og forenkle diagnostisering og
monitoreringsprosedyrer for pasien-
ten/idrettsutøveren.

3. Metakolinprovokasjon (PD20metakolin) er
mer sensitiv enn en idrettsspesifikk
anstrengelsestest for å diagnostisere
BHR hos toppidrettsutøvere i langrenn. 
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Figure 2. PD20methacholine in 24 elite cross-country skiers. Dose of methacholine causing a 20% reduction in
forced expiratory volume in one second (FEV1), versus number of skiers.
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Nordstrand IF s Allsportsgruppe for
utviklingshemmede er et tilbud til barn
og ungdom i alderen 7 år og opp mot 20
år. Gruppen startet opp i 2003 etter ini-
tiativ og påtrykk fra foreldre i nærmiljøet
som ønsket et idrettslig fritidstilbud til
sine barn. Lions Club Oslo Nordstrand
bidro med praktisk hjelp og finansiering
av gruppen, som i dag er en inkludert del
av Nordstrand IF. Nordstrand IF var og er
meget positive til gruppen og hjelper der
de kan bistå. Ved oppstart var det rundt
10 deltagere fra nærområdet, men i dag
har medlemstallet økt til over 40 . Til høs-
ten ventes ytterligere nye medlemmer
og treningstiden må utvides. 

Deltagerne skal gjennom trening bli
inkludert i et idrettslig og sosialt felles-
skap som er naturlig for alle barn og ung-
dommer De skal lære seg ulike idretter, få
mulighet til å utvikle flere ferdigheter,
styrke og kondisjon. Treningen skal ha en
helseeffekt. Alle har hatt fin fremgang og
foreldre forteller om økte motoriske fer-
digheter. 

Det lages en aktivitetskalender for
hvert semester og det trenes målrettet
mot deltagelse i de ulike arrangemen-

tene. Noen av disse er: ViVil-lekene, lokale
håndballturneringer og friidrettsarrange-
ment, Østlandsserien i håndball, Barnas
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Toppidrett for barn og ungdom

med utviklingshemning
Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel. Det er viktig at personer som er lite fysisk aktive
stimuleres til økt aktivitet gjennom bedre tilrettelegging og utvikling av lokale idrettstilbud.
Regelmessig trening med moderat intensitet gir stor helsegevinst. Mange personer med utvik-
lingshemning har høy risiko for utvikling av overvekt, hjerte-karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes
type 2 og muskelskjelett lidelser. Trening sammen med andre gir også et sosialt fellesskap og
bidrar positivt til den mentale helsen. Etablering av gode treningsvaner fra barne- og ungdoms-
alder er viktig for å videreutvikle en sunn livsstil også i voksen alder.

KAJA GILTVEDT

FYSIOTERAPEUT OG TRENER

Henriette og Hanna gir alt på stafetten. Foto: Kristian E Kristoffersen. 
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ridderuke på Beitostølen Helsesports -
senter, en årlig familie høsttur på fjellet og
sommeravslutning i svømmebasseng. Det
arrangeres foreldremøter med ulike
temakvelder. Temaet ”kosthold for
idrettsutøvere” ble godt mottatt og var
tankevekkende for mange. Foreldrene
har også glede og nytte av å møte hver-
andre i et sosialt fellesskap slik som er
vanlig innen idrett. 

Hva kreves for å starte opp tilsva-
rende grupper i lokale idrettslag?
Kvalifiserte trenere, motiverte foreldre
og utøvere som ønsker et tilpasset tilbud
ut fra egen mestringsevne. Gruppen bør
danne et styre hvor man deler på
arbeidsoppgavene. Det tar tid å søke om
og få oversikt over ulike finansieringsord-
ninger. Det kan være vanskelig å få tildelt
passende treningstid i gymsaler og haller,

men god markedsføring hjelper. Stort
sett er dette et tiltak de fleste er positive
til og både finansiering og treningstid
ordner seg. Det er viktig ikke å miste
motet. For finansiering vil det alltid være
muligheter for å søke om støtte fra Lions
klubber. 

Nordstrand Allsportsgruppe håper at
andre idrettslag vil starte opp med lik-
nende barne- og ungdomsgrupper slik at
vi også kan treffe utøvere fra andre ste-
der i landet. De fleste utøveren vi har
møtt er voksne. Vår erfaring er at det er

få eller ingen idrettstilbud til barn og ung-
dom med utviklingshemning.

Fysioterapeuter rundt i distriktene
oppfordres til gjennom sitt lokale idretts-
lag å starte opp liknende tilbud eller 
invitere foreldre til å ta initiativet. Det gir
en ekstra motivasjon til å fortsette som
trener når man møter blide, trenings -
ivrige utøvere som trives og har det gøy
sammen. Både konkurransegleden og
ønske om å vinne er like stor som ellers
i idretten.

Ønsker du mer informasjon?  Ta kontakt med: 

Christian H Johansen Kaja Giltvedt
Foreldrekontakt Fysioterapeut og trener
chhjohan@online.no kgi@frambu.no 
91839282

TOPPIDRETT

Sammendrag

Hofte- og håndleddsbrudd er to van-
lige brudd relatert til benskjørhet
Lege Cathrine M. Lofthus viser i sin
avhandling ”Epidemiology of osteoporo-

tic fractures in Oslo, Norway” at fore-
komsten av hofte- og håndleddsbrudd i
Oslo fortsatt er høyest i verden, men
forekomsten har ikke økt de siste årene.
Den høye bruddforekomsten gjelder
ikke bare for etniske nordmenn, da studi-
en tyder på at den asiatiske innvandrer-
befolkningen i Oslo pådrar seg flere
brudd enn befolkningen i deres opprin-
nelsesland. 

Mange tror at årsaken til høy forekomst
av brudd i Norge er at det er glatt føre
om vinteren, men Lofthus viser at det ikke
er flere hoftebrudd om vinteren enn om
sommeren og at det ikke er sammenheng
mellom utetemperatur og antall brudd. En
forklaring på dette kan være at de fleste av
disse bruddene skjer innendørs. 

Som en del av forskningsarbeidet ble
det også målt benmasse hos unge pasi-
enter med hoftebrudd. Man fant da at
disse pasientene har økt tendens til ben-
skjørhet og at de fleste pådrar seg brudd

etter mindre ulykker som f.eks. enkle fall.
De unge hoftebruddpasientene er sykere
enn gjennomsnittsbefolkningen og har
mange risikofaktorer for benskjørhet og
brudd. Benmassemåling bør derfor utfø-
res hos alle unge pasienter med hofte-
brudd for å identifisere hvem som bør få
medikamentell behandling.

Alle pasienter innlagt på sykehus eller
poliklinisk behandlet for hofte- eller
håndleddsbrudd i en ettårsperiode på
slutten av 1990-tallet i Oslo ble registrert
i studien. Samtidig ble opplysninger i
sykehusenes journaler om de aktuelle
hoftebruddene sammenlignet med elek-
troniske diagnoseregistre lokalt og nasjo-
nalt. Sammenligningen viser at det til dels
er store forskjeller i opplysningene. Dette
betyr at konklusjoner som kun bygger på
data fra elektroniske helsedatabaser kan
bli feilaktige, og det må utvises varsomhet
når helsestatistikk skal utarbeides på slikt
datagrunnlag.

Cathrine Marie Lofthus
forsvarte sin medisinske doktorgrad 3. juni 2008 ved Aker universitetssykehus

"Epidemiology of osteoporotic fractures in Oslo, Norway"
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Det enkleste
er pistol.

En effektiv behandling av kroniske senelidelser.
Musearm, akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee eller  

plantar fasciitis behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk.
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Sveitsisk kvalitetsteknologi har utviklet det 
nye våpenet til behandling
av kroniske lidelser i sener og leddbånd. 
I Norge kaller vi metoden ”Trykkbølgebe-
handling”. Internasjonalt omtales metoden
med forkortelse ESWT og anses som et 
alternativ til kirurgi. Behandlingen genererer
kun mekaniske sjokkbølger inn i kroppen, 
og kan derfor gis av terapeuter med 
medisinsk faglig bakgrunn. Behandlingen
stimulerer og igangsetter en rekke virknings-
mekanismer med både umiddelbar og 
langtidsvirkende effekt.

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser 
at med anvendelse av har
metoden god klinisk effekt.*)**) For hen-
visning til ytterligere klinisk dokumentasjon
se www.enimed.no.

En vanlig prosedyre er at en pasient med 
kronisk lidelse ferdigbehandles ved 2-5 be-
handlinger med en ukes intervaller. Metoden 
har på kort tid fått god utbredelse i Norge. 
Årsakene til dette er at både klinikkene og 
pasientene er tilfredse med resultatene av 
behandlingen.

En rekke klinikker over hele Norge innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr nå 
trykkbølgebehandling med
-utstyr. På nettstedet www.ergomove.no
finner du oversikt over noen av dem.

Benyttes av 
Norges Skiforbund

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon, (+47) 41 68 48 48
www.enimed.no

*) FDA/PMA Approval, May 2007. PMA nr. P050004. Gerdesmeyer, J. Mineralstoffwechsel, Zeitschrift für Knochen –und Gelenker krankungen 11/2004. 
Cacchio, J. Physical Therapy vol. 86 nr. 5, 2006. 

**) Journal of Bone & Joint Surgery Am.  2008; 90:52-61.  doi:10.2106/JBJS.F.01494 - J.D. Rompe, J.Furia and N. Maffulli

Importør / distributør:

En ny, alternativ behandlingsmåte, Erstatter kirurgi eller bruk av kortison  
og medikamenter, Ingen bivirkninger, 3-5 behandlinger er ofte nok,  
Oppsiktsvekkende gode resultater, Kort behandlingstid og færre sykemeldinger
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Jeg startet min allmennmedisinske karriere
på Finnsnes i Lenvik kommune sommeren
1971. Riktignok hadde jeg arbeidet et
halvt år i Borås i Sverige etter eksamen, og
også gjennomført den sedvanlige turnus-
tjeneste. Først på sykehuset i Tønsberg ett
år og så et halvt år i Målselv våren 1970.
Militær tjeneste avtjente jeg i Kystartilleriet.
Men så begynte hverdagen på Finnsnes.
Fort oppdaget jeg at utdannelsen ved uni-
versitetet i Oslo hadde store mangler i
det allmennmedisinske felt. Siden jeg
hadde ansvar for en fødestue med nesten
en fødsel per dag, var det naturlig at
obstetrikk og gynekologi var noe av det
første jeg fant ut jeg måtte kurses i. Men
det andre store feltet som studiet ikke
hadde gitt mye lærdom i, var muskel- og
skjelettlidelser. Vi hadde 30 timer under-
visning ved Oslo Trygdekontor og til alt
overmål var det ikke obligatorisk eller
eksamensfag. Oppmøtet ble deretter.

Men kurs var det også den gang mange
og varierte av. Jeg tenker med glede tilbake
på kurs med Henrik Weber, nevrolog på
Ullevål, men allmennmedisiner i sin sjel.
Han lærte meg å raskt kunne undersøke
ryggpasienten. Og da som nå var mantraet:
kle av pasienten. Gjør en systematisk
undersøkelse av stående, gående og lig-
gende pasient. En annen viktig del av mitt
muskel-skjelett-armamentarium har vært
bøkene til Rene Caillet. I bokserien på 6
bøker er muskel og skjelettapparatet grun-
dig belyst. Og ikke minst, bøkene er fulle av
praktiske råd. Jeg har ofte kopiert fra
bøkene og gitt råd til pasientene. Jeg har
også til tider vedlagt kopier fra bøkene til
spesialister som jeg har henvist pasienter til.
Og enda bedre, kanskje?, sendt med kopi
fra behandlingsopplegget fra bøkene til
Caillet til fysioterapeuter eller andre
behandlere. 

Bildegivende diagnostikk
Da jeg satte meg ned ved skrivebordet på
Finnsnes den gangen i juni 1971, lå det en
ca en cm tykk bunke med røntgenrekvisi-
sjoner på rygger der. Disse var tilbakesendt
fra røntgenavdelingen i Tromsø med spørs-
mål om de fortsatt var relevante. Noen var
over ett år gamle. Jeg bestemte meg der og
da for å legge dem til side og regnet med
at pasientene ville komme tilbake for å
etterlyse hvordan det gikk. Så fikk jeg heller
vurdere pasienten igjen før hun eller han
ble henvist på nytt. Det ble ikke så mange
som ble henvist. 

Jeg har i alle år forsøkt å holde meg til
Henrik Wulffs fyndord. "Ikke rekvirer en
undersøkelse uten at spørsmålsstillingen er
klar og nytten er der". Hvilket betyr i klar-

Livet er en lang treningsøkt
MANGE ÅRS RØYNSLE

MED PIL OG BOGE

Det er den svarte prikken
midt i skiva du skal treffa,

nett den, der
skal pila stå og dirra!

Men nett der treffer du ikkje. 
Du er nær, nærare,
nei, ikkje nær nok.

Så lyt du gå og plukka upp
pilene,

gå tilbake, prøva på nytt.
Den svarte prikken tergar deg.

Til du forstår pili
som stend der og dirrar:
Her er og eit midtpunkt.

Olav H.
Hauge

Kjeld Malde
Kjeld Malde er spesialist i allmennmedisin og jobber ved Skolegaten legesenter i Grimstad.
Med i styre og stell i Legeforeningen siden tidlig 1970-tall. Bl.a. leder av Aust-Agder
Legeforening, med i fagutvalg og styret i APLF. Mens medlem av fagutvalget i APLF "Far" til
Fysikalsk medisinsk kurs opprinnelig på Gautefall, nå på Lillehammer. Innføring i manuell
terapi. Nå leder av Kvalitetssikringsfond 1. Interesser relatert til fysisk aktivitet: Jaktturer på
Finnmarksvidda årlig siden 1972. Hytte på fjellet og landsted ved sjøen.
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tekst at enhver blodprøve og ethvert bilde
bør ha en klar indikasjon. 

Det har skjedd mye med bildegivende
diagnostikk siden min datter født i 1971 var
en av de første som var til ultralydunder-
søkelse intrauterint på sykehuset i Tromsø.
På Finnsnes måtte vi bruke diagnosestasjo-
nens røntgenapparat for å fastslå fosterleie
eller eventuelle tvillinger når vi var i tvil
etter en klinisk undersøkelse. Nå reklame-
rer gynekolog Josef Ekgren (og sikkert
andre) med tredimensjonal ultralyd av gra-
vide. Eller var det firedimensjonal? CT, MR
og snart PET-scan er daglig i bruk og vil bli
vanligere og vanligere. Ultralydapparatene
er blitt mindre og mindre, og bedre og
bedre. Farge-Doppler gir svært god infor-
masjon om hjertelidelser. Før var det van-
skelig å tolke bildene, nå er det for en stak-
kars allmennlege vanskelig å tolke svarene
fra røntgenlegene. Tendensen går mot å ta
bilder først og undersøke pasienten etter-
på. I USA reklameres det i avisene for å
scanne hele kroppen, for "det kan jo være
noe galt du enda ikke har kjent noe til". Eller
kanskje man snart finner Ole Didrik
Lærums (nyre)sykdom. Den som er nøye
beskrevet anatomisk, klinisk og patofysiolo-
gisk, men som så langt ingen har fått diag-
nostisert. 

Behandlingsmåter
Jeg har et meget artig trebindsverk fra
århundreskiftet 18-1900: Bilz Naturlæge -
bok. Der beskrives datidens behandling
med bilder av ulike vannbehandlinger og til
og med sunnhetsgivende barfotgange i vått
gress og soving på åpne verandaer er flott
gjengitt i tegning. Kanskje ringen er sluttet
da det i dagens nyhetsbilde sies at "varme
er den eneste behandling ved akutte lave
ryggsmerter som er dokumentert". I min
tidlige karriere som allmennlege ble mange
lidelser i muskel- og skjelettapparatet
behandlet med røntgenstråler. Det være
seg osteokondrose i rygg eller artrose i
knær. Tendinitter i skulderen var også utsatt
for denne behandling. Jeg mistet pasienter
da jeg ikke ville henvise til røntgenstråling.

Det hadde jo så god effekt, hevdet pasien-
tene. Et privat røntgeninstitutt i
Kristiansand var nok et av de siste steder
slik behandling ble gitt, mens apparatene
ble slått av i Tromsø allerede tidlig på 1970-
tallet. Overlege Omre i Arendal viste at
bare det å legge pasientene under appara-
tet uten å gi stråler, ga god effekt i mange
tilfeller. Men nye apparater kommer stadig
til. Det har slått meg at når forsvaret finner
ny apparatur til bruk i krigsmaskineriet sitt,
kommer apparatet ofte til bruk i helsevese-
net. Den gang elektrisiteten kom, ble det
laget flere apparater for å helbrede ulike
lidelser. Museet til dr Sand Bakken i Flekke -
fjord har mange slike utstilt. Til hjelp for
impotens og annet. Magnetisme har noen
brukt. Jeg finner på nettet at en sykepleier
tilbyr "Alternaiv behandling med
Kvantemedisin Moss"( Ja, det står alternaiv).
En behandlingsmetode som er smertefri og
kan brukes mot alle plager og lidelser.
Kvantemedisin er en holistisk behandlings-
form. Flott, hva.? Jeg falt skikkelig for uttryk-
ket alternaiv behandling den gang det i
Utposten ble lansert av John Nessa.
Magnetisme har også vært brukt av mange.
Enten som en svær ring man kan sitte inni
eller som armbånd. 

Det kom gjennom årene kortbølge-
apparater, ultralydapparater, Reboks-appa-
rat, laser-stråler og for tiden er det trykk-
bølge-behandling, ESWT, som er in. 
Injeksjoner og også nåler uten injeksjon er
mye brukt i behandling av muskel- og skje-
lettlidelser. Akupunktur har blitt "stuerent"
mye takket være Kaadas port-teori. Det er
mulig mye av effekten av fysikalsk behand-
ling av ulik art kan ha akupunktur-effekt. En
periode skulle vanninjeksjoner løse nakkes-
lengsplager. Hvordan det er nå med slike
injeksjoner vet jeg ikke. En tannlege lanser-
te en teori som het Lock-foot. Og på
Ullevål arbeides det etter Feet-metoden.
Behandlingen av uklare muskelsmerter er
mest med Noritren, et trisyklisk antidepres-
sivum som har vel anerkjent effekt på
depresjoner og er adjuvant behandling ved
smerter. Henrik Weber forordnet Nozinan

ved akutte ryggsmerter. Og i disse dager
fremgår det at varme er det som er best
dokumentert av ikke-medikamentell
behandling ved akutt rygg. 

Jeg har i mange år brukt injeksjon av cor-
tison-preparat i Xylocain i diverse lokalisa-
sjoner. Gjerne ved senefesteirritasjon og
bursitt i skulder. Det er vel med dette, som
med mye annet, at metaanalyser ikke støt-
ter at denne behandlingen har effekt. Jeg
sier da som professor Steinar Hunskår sa
en gang om Rinexin når det gjaldt nese-
tetthet: "Jeg vet at EBM sier at det ikke vir-
ker, men det virker på meg." 

Jeg hadde nylig en pasient som hadde
fått injeksjon i alburegionen for formodet
tennisalbu på legevakt. Jeg spurte hvor
injeksjonen ble satt og pas. pekte på det
som for henne var det ømme punkt. Litt
distalt for radialis-hodet. Her var injeksjo-
nen satt av yngre kollega, men til liten nytte.
Jeg setter slik injeksjon inn mot radialisho-
det og tildels bak dette. Etter anbefaling fra
Caillet. Og også etter boken til Kirkesola og
Schelderup som beskriver triggerpunkter.
Pasienten syntes min injeksjon var meget
smertefull, men da jeg traff henne noen
dager etter var hun helt fin i albuen. 

Jeg synes ofte yngre kolleger setter injek-
sjoner på feil sted i slike tilfeller. Pasienten
beskriver jo ofte smertene noe mer distalt
enn der årsaken er. Som ved skuldertendi-
nitt å sette injeksjonen et stykke ned på
overarmen omtrent der deltoid fester seg.
Her må injeksjonen settes inn under acro-
mion etter min mening. Eller kanskje igjen
det er slik Henrik Weber prediket: den kan
like gjerne settes i rompa.

Fysioterapi
Jeg slutter aldri å undre meg over mange
fysioterapeuter. På et ryggkurs på Oppdal
var det en fysikalsk medisiner som sa at han
ønsket å ansette fysioterapeuter "før de var
blitt avhengig av en bestemt "skole" innen
fysikalsk medisin." Jeg synes nok mange dri-
ver med mye rart av behandling. Når pasi-
enter kommer med beskjed fra fysiotera-
peut (eller kiropraktor) om at jeg må rekvi-

Illustrasjonene er hentet fra boka ”Min Vand-kur,
prøvet gjennem mere end 40 Aar” og skrevet til
Sykdommens helbredelse og Sundhedens
Vedligeholdelse af Msgr. Sebastian Kneipp.
Utgitt i Christiania i 1922.
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rere røntgenbilde, ringer jeg av og til opp
for å høre hva de tror kommer ut av det.
Enda viktigere spørsmål er det om behand-
lingen endres etter at bildet er tatt. En av
denne ukens pasienter hadde fått beskjed
om at det måtte tas bilde av ryggen. Det
gjaldt kortvarige lumbale smerter uten
utstråling. Pasienten hadde ikke vært til meg
først, men gått direkte til fysioterapeut.
Som hadde utført undersøkelse av ham-
strings og leggmusklers styrke slik jeg forsto
pasienten. Lasuege eller en orienterende
nevrologisk undersøkelse var ikke gjort.
Hva bildet da skulle gi av informasjon hos
en 25 åring er meg en gåte. Kiropraktorer
er også røntgen-glade. Tidligere hadde de
gjerne eget apparat og hang opp bilder på
veggen slik at pasientene kunne se låsning-
ene? Men, som Weber sa, de hang aldri opp
bilder etter manipulasjon for å vise at nå
var endringen borte. 

Da jeg satt i Fagutvalget i Allment
Praktiserende Legers Forening for mange

år siden, ble jeg inspirert av Svensk
Forening for Ortopedisk Medisin (SFOM)
og satte i gang kurs for å lære legene hva
manuell terapi innebærer. Opprinnelig het
det Gautefall-kurs, det går fortsatt og er nå
på Lillehammer. I Sverige har leger og fysio-
terapeuter i SFOM et felles forum. Det
burde vært dannet noe lignende i Norge.
Det er altfor lite samarbeide mellom disse
to yrkesgrupper når det gjelder den desi-
dert største pasientgruppen vi har.

Jeg ønsker
Mitt ønske ville være at fysioterapeuter (og
kiropraktorer, og gjerne naprapater, osteo-
pater og hva vi har av behandlere) under-
søkte pasienten ved første møte, at de kom
med sin vurdering av hva pasienten feiler
og tilbakemeldte dette til henvisende lege.
Samtidig hvilken behandling som ville være
aktuell. Gjerne også med tanker omkring
hvor mange behandlinger man burde gi for
å se om det var noen effekt. 

Jeg kunne også ønske meg atskillig mer
forskning omkring degenerative lidelser og
ikke minst undersøkelser som går over flere
år. 

Når jeg ser gjennom journaler på mange
av pasientene med muskel- og skjelettsyk-
dom, f.eks. ryggpasienter, ser jeg at det har
vært gjort mange utredninger, blitt tatt
mange røntgenbilder, og gjort utallige
behandlinger hos fysioterapeut. Men pasi-
entene kommer fortsatt for sine hofter,
skuldre, knær og rygger. Plages igjen og
igjen. Og henvises snart til ortoped, snart til
fysikalskmedisiner og snart til revmatolog.
Det går i ØMV gjentatt og gjentatt. Men
det har nok vært utbredt at behandlingen
må skje hos fysioterapeuten. Og ikke i peri-
odene mellom slik behandling. 

At livet er en lang treningsøkt var det få som
skjønte.

LIVET – EN TRENINGSØKT

Årsmøte
i Oslo og Akershus Idrettsmedisinske Faggruppe

(Lokalgruppe for medlemmer av FFI og NIMF)

Tid: Torsdag 16. oktober 2008, kl. 18 – 20

Sted: Olympiatoppen, Sognsvn. 228, Oslo

Agenda:

18.00: Velkommen - Bjørn Fossan

18.10: Fremre knesmerter; riktig diagnose en klinisk utfordring?! - Dr. Odd Arne Daljord
- en gjennomgang med vekt på klinisk relevant anatomi, funksjon og patologi                        
- diskusjon av illustrative pasienthistorier

19.00: Årsmøte i Oslo og Akershus Idrettsmedisinske Faggruppe
1. Årsmelding (se vedlegg)
2. Regnskap   (blir delt ut på møtet)
3. Valg
4. Eventuelt

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI
NORSK IDRETTS-

MEDISINSK FORENING
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THE DEVELOPMENT OF MAXIMAL OXYGEN UPTAKE
THROUGH TEENAGE YEARS

1Aspenes S, 2Welde B, 1Wisløff U
1Department of Circulation and Medical Imaging, Faculty of
Medicine, Norwegian University of Science and Technology,
Trondheim 
2Faculty of Education, Engineering and Nursing, Nord-Trøndelag
University College, Levanger

Aim: Maximal oxygen uptake (VO2maks) is an important parameter
with regard to mortality and morbidity in an adult population, but is
also regarded the most important parameter in endurance performan-
ces. The evolution of VO2maks through teenage years may define the
entrance level into adulthood, and the aim of this study is to investi-
gate this evolution. Method: VO2maks was measured in 546 adoles-
cent students between 13 and 19 years in a middle school and a
high school in Nord-Trøndelag, Norway. Written informed consent
was signed by all participants and their parents for those below 18
years. Standardized procedures were used to measure height, weight,
peak heart rate (HRpeak) and VO2maks. Students suffering from any
heart- or lung disease, or with disabilities preventing them from per-
forming a physical test on treadmill were excluded. Results: We
found no differences in height, weight, HRpeak or VO2maks between
ages within genders by independent samples t-test, except for a hig-
her HRpeak between 15 and 16 year old females and 16 and 14 year
old males. The males had on average 12.0 mL · kg-1 · min-1 higher
VO2maks (60.8 and 48.8, p<0.001) and 2 strokes higher HRpeak (201
and 199, p<0.01). Discussion and Conclusion: Surprisingly we found
no significant increase on any parameter with age. The high levels of
VO2maks might illustrate that the project was most attractive to fit ado-
lescents, and thus might have repelled some participants. Our fin-
dings suggest that both VO2maks and HRpeak remains relatively stable
through teenage years in a healthy adolescent population.

CAN SERRATUS ANTERIOR MUSCLE FATIGUE BE PREVENTED
IN COMPETITIVE SWIMMERS? A PROSPECTIVE RANDOMISED
INTERVENTION STUDY

Bak K, Madsen PH, Jensen S, Welter U
Scandinavian Sports Medicine Center, Parkens Privathospital,
Copenhagen, Denmark

Introduction: Scapular dyskinesis, which is mainly a result of imba-
lance between the trapezius muscle and the serratus anterior muscle
(SAM), is strongly associated with shoulder pain in overhead athletes.
In a previous study we showed that the SAM is increasingly suscep-
tible to fatigue during a training session in swimmers without previ-
ous shoulder pain. The purpose of the study was to evaluate the
effect of a SAM specific exercise programme versus a standard cuff
strengthening programme in a prospective intervention study. 
Material and methods: 58 competitive swimmers were allocated to
two treatment groups. The intervention group consisted of 34 swim-
mers (14 male, 20 female, mean age 16.2 (12-21) years) while the
control group was 24 swimmers (14 males, 10 females, mean age
16.3 (12-23) years). Nineteen swimmers (33%) dropped out, 10 due

to non-shoulder related injury and 6 swimmers stopped their career.
The drop-out was even in the two groups. The test battery included
observations of scapular dyskinesis during simple scaption (3 repeti-
tions) at four time intervals during one training session at three
observation times during the swimming season. Results: The inter-
vention group improved their test significantly more than the control
group by using 1.2 training sessions more than the control group
before showing signs of fatigue (p<0.001). The effect was already
seen at the second test in the mid-season. In the intervention group
8 swimmers had shoulder pain before intervention, and at the end
of the season a total of 10 had shoulder pain. In the control group, 
4 swimmers had shoulder pain at the beginning of the observation
period, and 4 were injured at the end of the season (NS). In both
groups half of the injured got rid of their injury during the observati-
on period. Conclusion: Scapular dyskinesis due to serratus anterior
muscle fatigue can be prevented by a specific intervention program-
me. In this material we could not document an effect of intervention
on shoulder pain. There was a high drop-out rate mainly due to
other injuries or career stop.

INJURY SURVEILLANCE IN MALE NORWEGIAN PROFESSIO-
NAL FOOTBALL – A METHODOLOGIAL STUDY

Bjørneboe J, Bahr R, Andersen TE
Oslo Sports Trauma Research Center, Norwegian School of Sport
Sciences, Oslo

Background: Since the 2000 season, an injury surveillance system
has been established to monitor injury risk and injury patterns in
male Norwegian professional football. Injuries have been registered
by club medical staff. Despite the frequent use of such systems
worldwide, the accuracy and completeness of medical personnel
registration has previously not been studied. The aim of the study was
to assess the accuracy of routine injury registration performed by
medical staff in professional football. Design: Injury survey, compari-
son of prospective medical staff recording and retrospective player
interviews. Methods: The team physiotherapists completed injury
registration forms on a monthly basis throughout the 2007 season
(January-October). Players were interviewed at the end of the season
(October/November) about all injuries that occurred from July
through September. Thirteen of fourteen teams in the male
Norwegian professional league, 300 of 317 A-squad, players were
interviewed. An injury was recorded when a player was unable to
take fully part in football training or match the day after injury.
Results: A total of 181 injuries were registered, 137 acute injuries
and 44 overuse injuries. Of these, 145 were reported by medical staff
and 128 by players. Ninety-two injuries (50.8%) were registered
using both methods, 53 (29.3%) by medical staff only and 36
(19.9%) by player interviews only. Of the acute injuries, 18 mild
(absence <7 days), four moderate (absence 8-21 days) and two
severe (absence >21 days) were registered by player interviews only
and of the overuse injuries, eight mild, four moderate were registered
by player interviews only. Conclusion: Prospective injury surveillance
by the medical staff reports the majority of injuries in male professio-
nal football. One fifth of all time-loss injuries, however, were not
reported by the medical staff.

Frie foredrag til

Stavanger 6. - 9. november 2008
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RISK OF INJURY ON ARTIFICIAL TURF
IN NORWEGIAN PROFESSIONAL
FOOTBALL

Bjørneboe J, Bahr R, Andersen TE
Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
Norway

Background: Artificial turf is in extensive use
in both grassroots and elite football in areas
with difficult climatic conditions. A Swedish
study found no evidence of increased risk of
injury on third generation artificial turf com-
pared to playing on natural grass in professi-
onal football (Ekstrand et al 2006). The aim
of the study was to compare the risk of acute
injury on third generation artificial turf to
natural grass in male professional football.
Methods: A prospective injury registration in
the male Norwegian professional league (N=
14 teams). Injuries and exposure were regis-
tered by team medical staff through the lea-
gue surveillance system during three seasons
(2004-2006). An injury was recorded when a
player was unable to take fully part in foot-
ball training or match. Results: A total of 776
acute injuries were recorded. The injury inci-
dence for matches on natural grass and arti-
ficial turf was 16.7 [95% CI: 15.1-18.3] and
15.1 [11.7-18.6] per 1000 match hours,
respectively (relative risk (RR): 0.91 [95% CI:
0.71-1.16]). During training the incidence
was 1.8 [1.6-2.0] per 1000 hours on natural
grass, and 1.7 [1.3-2.0] per 1000 hours on
artificial turf (RR: 0.93, [95% CI: 0.72-1.20]).
The risk of severe match injuries (absence
>21 days) was higher on artificial turf com-
pared to natural grass (5.9 vs. 3.6 injuries
per 1000 match hours; RR 1.63 [95% CI:
1.07-2.49]. The risk of mild match injuries
(absence <7 days) was lower on artificial turf
compared to natural grass (RR matches: 0.62
[95% CI: 0.41-0.93], training 0.64 [95% CI:
0.43-0.95]). Conclusion: No overall differen-
ce in the risk of acute injury was observed
between third generation artificial turf and
natural grass in male Norwegian professional
football. Severe injuries, however, appeared
to be more common and mild injuries less
common on artificial turf.

EXERCISE DEPENDENCE AND EATING
DISORDERS: A CHANGE OF FOCUS
FROM WEIGHT TO AFFECT REGU -
LATION? 

1,2Bratland-Sanda S, 3Martinsen EW,
4Rosenvinge JH, 1Rø Ø, 1Hoffart A, 2Sundgot-
Borgen J
1Research institute, Modum Bad Psychiatric
Centre, Vikersund
2Department of sports medicine, Norwegian
school of sports sciences, Oslo
3Institute of Psychiatry, Aker University
Hospital, Oslo
4Department of Psychology, University of
Tromsø, Tromsø

Exercise dependence is associated with
increased exercise amount and increased
risk of injuries. However there is a lack of
knowledge regarding the motivational
mechanisms behind exercise dependence 
Aim: To explore exercise dependence in
patients with longstanding eating disorders
(EDs) and non-clinical controls. Methods:

Adult female inpatients (n=59) from Modum
Bad Psychiatric Centre and 53 age-matched
controls participated in this cross sectional
study. Assessments included the Eating
Disorders Examination (EDE), Exercise
Dependence Scale (EDS), and MTI Actigraph
monitoring of exercise. Pearson’s correlation
and backward multiple regression was used
for statistical analyses. Results: Total exercise
dependence score was higher in patients
compared to controls (mean (SD) 55.8 (23.4)
versus 44.2 (15.7), p=0.006). In patients and
controls, strenuous physical activity (min•w-1)
was highly correlated to exercise dependen-
ce score (patients: r = 0.47, p = 0.005; con-
trols: r = 0.43, p = 0.001). No correlation
was found between moderate physical acti-
vity (min•w-1) and exercise dependence
score. Exercise dependence score was corre-
lated with EDE score in patients (r=0.58,
p<0.001), not controls (r=0.02, p=0.93).
Regression analysis showed exercise for
negative affect regulation, not for
weight/appearance, as the main explanatory
variable for exercise dependence score in
patients (adjusted value B = 5.1, 95%CI 3.7
- 6.5, p < 0.001, R2 = 0.58). In a similar ana-
lysis in the controls, exercise for negative
affect regulation (B = 2.5, 95%CI 1.1 - 3.9, p
= 0.001) and exercise for positive affect
regulation (B=1.7, 95%CI 0.2 - 3.3, p =
0.03) contributed most to the explained vari-
ance (adjusted R2 = 0.40). Conclusions:
Exercise dependence is confirmed as an
important issue in EDs. The main explanato-
ry variable for exercise dependence score in
patients with longstanding eating disorders
seems to be affect regulation, rather than
weight/appearance.

WHAT HAPPENS TO THE PELVIC
FLOOR DURING A PELVIC FLOOR
CONTRACTION?  – 4D ULTRASOUND
ANALYSES

1Brækken IH, 2Majida MM, 2,3Ellstrøm Engh
M, 1Bø K
1Norwegian School of Sport Sciences,
Department of Sports Medicine, Oslo
2Akershus university hospital. Department of
obstetrics and gynaecology, Lørenskog
3University of Oslo

Pelvic floor muscle (PFM) training is effective
in treatment of stress and mixed urinary
incontinence in women. However, to date
there is scant knowledge about mechanisms
of cure and improvement. Understanding the
action during a single PFM contraction is the
prerequisite for understanding possible long
term effects of training. The aim of the pre-
sent study was to evaluate functional aspects
of contraction using four dimensional (4D)
ultrasound. Method: A convenient sample of
17 healthy female volunteers was recruited
for the study. Three maximal PFM contracti-
ons were recorded by 4D real time ultra-
sound in standing on two separate occasi-
ons. Analyses were performed offline in the
axial plane of minimal hiatal dimensions
and in the mid sagittal plane. Intra-class cor-
relation coefficient (ICC, repeated measures)
with 95% confidence interval (CI) was used
to evaluate test-retest measurements and
Wilcoxon’s nonparametric test to compare
data. Results: During contraction the levator
hiatus (LH) area was reduced 25% from

resting area of 19.7cm2 (95% CI=16.8-22.7)
to 14.70cm2 (95% CI=12.82-16.58). The
reduction occurred mainly as a result of
shortening of the antero-posterior dimension
of the LH. The length of the puborectal mus-
cle shortened 21% during contraction, from
12.5cm (95% CI=11.1-13.8) to 9.70cm
(95% CI= 8.73-10.67). The back sling of the
puborectal muscle and the rectal ampulla
had a greater displacement than the bladder
neck (p>.004). The displacement was 2.8,
2.0 and 2.7 times greater in the cranial
direction versus anterior for the bladder
neck, rectal ampulla and back sling of the
puborectal muscle, respectively (p<.002).
ICC values for the tested parameters showed
fair to very good reliability. Conclusions: 4D
ultrasound is capable of measuring muscle
length shortening, reduction of LH, lift of
bladder neck, rectal ampulla, cervix uteri
and back sling of the puborectal muscle
simultaneously during a PFM contraction in
a reliable way. 

STRENGTH DIFFERENCES BETWEEN
GENDERS PERSIST AFTER ACL RECON-
STRUCTION

Di Stasi SL, Snyder-Mackler L 
University of Delaware, Newark, DE, USA

Preface: The University of Delaware (UD)
ACL Screening Examination is a valid clini-
cal tool used to identify two cohorts of ACL-
deficient patients, potential copers (PCs) and
non-copers (NCs). NCs require ACL recon-
struction (ACLR) to restore function and
improve the ability to return to sport (RTS).
The aim of this study was to explore gender
differences within NCs, both before and after
ACLR. Methods: 23 ACL-deficient patients (7
females, age: 33.7 ± 9.2; 16 males, age 27.7
± 9.6) were recruited for this study.
Quadriceps Index (QI) was evaluated using
the burst superimposition technique. NCs
were identified by number of giving way epi-
sodes, timed 6m hop (THP) score, Knee
Outcome Survey – ADLs (KOS-ADLs), and
Global Rating Score (GRS). Pre-surgical phy-
sical therapy included ten sessions of pro-
gressive strength training with or without
perturbation training. Post-surgical treatment
prioritized function in preparation for return
to sport (RTS). 23 subjects (8 females, 15
males) and 15 (5 females, 10 males) subjects
were used to evaluate gender differences in
QI and THP, respectively. 7 females and 16
males were used to evaluate gender differen-
ces in KOS-ADLs and GRS scores. Variables
were examined using repeated measures
ANOVA at screening, post-intervention, and
6 months after ACLR (α=0.05). Results: A
significant time by gender interaction was
found in QI scores (F=5.968, p=0.024). Post
hoc independent t-tests determined that
females were significantly weaker than
males at 6 months post-operatively
(p=0.017). Discussion: At UD, RTS criterion
includes achieving a QI value greater than
90%. Our 6-month QI data suggests that
females are not prepared to return to sport
safely (87.26%±4.11), indicating that fema-
les may respond differently to standard PT
after ACLR and that adaptations to current
practices may be indicated. 
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RESTORATION OF QUADRICEPS
STRENGTH IN THE EARLY PHASE OF
REHABILITATION AFTER ACL INJURY

Eitzen I, Moksnes H, Risberg MA
NAR, Orthopaedic Center, Ullevaal
University Hospital and Hjelp24NIMI, Oslo

Aim: Quadriceps muscle strength after ante-
rior cruciate ligament (ACL) injury has
shown to correlate strongly with knee functi-
on. Hence, to regain sufficient quadriceps
muscle strength is crucial in early ACL reha-
bilitation. There is, however, no consensus
on what is the optimal rehabilitation regime
in this regard. The aim of the present study
was to examine quadriceps strength deve-
lopment in newly injured ACL deficient sub-
jects following an intensive strength training
protocol. Material and methods: Seventy
individuals with average age of 25.6 (range
14-47) years with unilateral isolated ACL
rupture were included. Baseline quadriceps
performance was tested using isokinetic
muscle strength tests (Biodex 6000) at 60°
per second. Subjects completed a protocol
with open and closed kinetic chain exercises
in three series of six to eight repetitions, 12-
15 sessions during maximum five weeks,
before retest. Outcome measurements were
peak torque (PT) and total work (TW).
Analyses consist of dependent t-tests (signifi-
cance level p<0.05). Results: At baseline,
there were significant differences between
injured and non-injured leg for both PT and
TW (p<0.01). At retest, quadriceps muscle
strength had improved significantly (p<0.01)
on the injured leg compared to the uninju-
red leg, with an average improvement of
9.4% (PT) and 10.5% (TW). Retest values on
the injured leg were equivalent to baseline
values on the non-injured leg both for PT
and TW. Only one of the subjects experien-
ced complications that led to inadequate
compliance to the protocol. Discussion and
conclusion: Re-establishing sufficient quadri-
ceps strength may contribute to quicker
restoration of knee function. This study indi-
cated that an intensive strength training pro-
tocol in the early phase of rehabilitation
after ACL injury is well tolerated and leads
to considerable improvements in quadriceps
performance. For non-operative candidates
this may facilitate return to previous activiti-
es, whereas candidates for surgery may pre-
clude severe postoperative deficits through
maximizing their preoperative performance.

RADIAL EXTRACORPOREAL 
SHOCKWAVE THERAPY COMPARED
WITH SUPERVISED EXERCISES IN 
PATIENTS WITH SUBACROMIAL PAIN
SYNDROME: A SINGLE BLIND 
RANDOMISED STUDY

¹Engebretsen K, 3Grotle M, 2Bautz-Holter E,
4Sandvik L, 2Juel NG, 2Ekeberg OM, 2Brox JI
¹Department of Physical Medicine and Reha -
bilitation, Ullevaal University Hospital, Oslo
2Department of Orthopaedics, Section for
Physical Medicine and Rehabilitation,
National Hospital, Oslo
3FORMI, Division for neuroscience and mus-
culoskeletal medicine, Ullevaal University
Hospital, Oslo 
4Section for Biostatistics and Epidemiology,
Ullevaal University Hospital, Oslo

Subacromial shoulder pain is the fourth most
frequent localisation of musculoskeletal
pain. The exact source and mechanism of
the pain is unknown and different treatment
methods are used. A systematic review
concluded that surgery and exercises are
equally effective for the pain syndrome.
Previously published results showed a signi-
ficant difference between supervised exerci-
ses (SE) and placebo laser. There is moderate
evidence that low-energy (radial) extracorpo-
real shockwave therapy (rESWT) is not effec-
tive for treating the pain condition. No clini-
cal trials have compared rESWT with exerci-
se therapy for patients with shoulder pain. 
Objective: To compare the effectiveness of
(rESWT) with (SE) in patients with shoulder
pain. Design: A single blind randomised
study. Setting: The outpatient clinic of the
Physical Medicine and Rehabilitation
Department at Ullevaal University Hospital
in Oslo, Norway. Patients: 104 patients with
subacromial shoulder pain lasting at least
three months. Interventions: rESWT: one ses-
sion per week for four to six weeks, with
three to five tender points treated each sessi-
on. SE: two 45-minute sessions per week for
up to 12 weeks. Primary outcome measure:
The overall Shoulder Pain and Disability
Index (SPADI). Secondary outcome measu-
res: Pain (at rest, in activity), function (carry
a 5 kg bag, take down something from a
wall cupboard), active range of motion
(AROM), and work status. Results: At 18
weeks a significant difference (p = 0.047) in
SPADI score in favour of SE was seen (mean
difference 8.6 points, 95% CI for mean (-
16.5 to -0.6)). Significantly more patients in
the SE group were returned to work
(p=0.009). No significant difference was
found between the groups regarding pain (at
rest, in activity), function (carry a 5 kg bag,
take down something from a wall cupboard),
and active range of motion. Conclusion: SE
was more effective than rESWT for short-
term improvement in patients with subacro-
mial shoulder pain. 

ARE KNEES AT RISK IN SKI JUMPING?

¹Flørenes TW, ¹,²Nordsletten L, ¹,³Heir S,
¹Bahr R
¹Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
²Ullevaal University Hospital, Oslo, Norway,
³Martina Hansen Hospital, Baerum

Background: Little knowledge is available
regarding injuries to Nordic ski jumpers;
especially knee injuries. The aim of this
study was to assess the risk for serious knee
injuries over the last 4 seasons among top
level male and female ski jumpers. Methods:
Active male ski jumpers at the World Cup
level and female ski jumpers at the
Continental Cup level (highest level for
women) were interviewed at the season-
ending events of the 2007-08 winter season
in Lillehammer (Norway) and Schönwald
(Germany) regarding serious knee injuries
during the previous 4 seasons. A serious
knee injury was defined as one leading to an
absence from training and competition for
>28 days. Coaches and/or physical thera-
pists/physicians were interviewed regarding
athletes on the team roster, but not available
for interview during the events in question.
Results: A total of 76 male and 70 female ski

jumpers were interviewed. Of the 70 female
ski jumpers, 11 (16%) reported to have had
a serious knee injury. There were 9 ACL inju-
ries and 2 meniscus injuries. All of the knee
injuries had occurred during ski jumping,
competition or training. Among the 76 male
ski jumpers 6 (8%) reported a serious knee
injury, 5 cruciate ligament injuries (2 were
ACL injuries) and 1 patella tendon rupture.
One of the cruciate ligament injuries and the
patella tendon rupture did not occur during
ski jumping, but in other training activities.
Conclusion: Serious knee injuries are a pro-
blem in ski jumping, especially among fema-
le athletes. Furthermore, it is likely that the
present numbers underestimate the true inci-
dence of serious knee injuries, since only
active athletes were interviewed. Preventive
training programs similar to those used by
handball and football players should be used
by female ski jumpers.  

INJURIES TO WORLD CUP SKI AND
SNOWBOARD ATHLETES - DATA
FROM TWO WORLD CUP SEASONS

¹Flørenes TW, ¹,²Nordsletten L, ¹,³Heir S,
¹Bahr R
¹Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo,
Norway, ²Ullevaal University Hospital, Oslo,
Norway, ³Martina Hansen Hospital, Baerum,
Norway

Background: We have limited knowledge re -
garding the injury profile of skiers and snow-
boarders competing at the elite level and
inadequate data to suggest how injuries may
be prevented. The FIS Injury Surveillance
System was therefore established prior to the
winter season 2006-07. Objective: To com-
pare the injury risk and injury pattern betwe-
en the different FIS disciplines (alpine, frees-
tyle, snowboard, ski jumping, Nordic comb-
ined and cross country). Design/setting:
Athletes from selected World Cup teams in
the six disciplines were interviewed towards
the end of the 2006-07 and 2007-08 winter
seasons regarding injuries they had sustained
during the season. Questions were asked
regarding body part, injury type, severity
(number of days out of training/competiti-
ons), as well as the specific diagnosis.
Coaches and/or physical therapists/physici-
ans were interviewed regarding athletes on
the team roster not available for interview.
Results: A total of 709 injuries were recor-
ded among 2117 athletes, 49% (n=350) in
World Cup events (including official training
and World Championships) and 27%
(n=194) in other training activities on snow.
There were a total of 506 (71%) time-loss
injuries, where 199 (28%) lead to an absen-
ce of >28 days and 195 (28%) with no time
loss from training/competition. Alpine, frees-
tyle and snowboard accounted for 190
(27%), 165 (23%) and 237 (33%) of all inju-
ries, respectively. The number of time-loss
injures per 100 athletes per season was 29.8
[95% CI: 25.4-34.9] in alpine, 28.4 [23.7-
34.0] in freestyle and 37.8 [32.3-44.1] in
snowboard, while the Nordic events had
15.8 [10.1-24.8] time-loss injuries per 100
athletes per season in Nordic combined,
13.6[9.5-19.6] in ski jumping and 6.3 [4.3-
9.2] in cross country. For the most severe
injuries (>28 days) there were 11.4 [8.8-
14.7] injuries per 100 athletes per season in
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alpine, 15.1 [11.8-19.4] in freestyle and
13.8 [10.7-17.8] in snowboard. Conclusion:
The injury frequency of elite ski and snow-
board athletes is alarmingly high. 

BORRELIOSIS (LYME-DISEASE) IN A 
FE MALE BIATHLON TOP ATHLETE. 
A CASE

Freberg, BI
The Norwegian Biathlon Union, Oslo.
Rehabiliteringssenteret Hokkund Kurbad,
Hokksund

Background: A female member of the Nor we -
gi an national biathlon team was late summer
2006 referred to a specialist in otolaryngology
due to general fatique and one sided ear irri-
tation that had lasted over some weeks. She
had initially been examined by her local phy-
sician who considered her condition to be
“flue like”. Serology findings indicated an
influenza type A. She tested negative on
Ebstein-Barr antibodies. The possibility was
raised that the condition could be due to a
Borreliosis. Supplementary serological exami-
nations were therefore performed, and treat-
ment with doxycycline 200 mg daily was
initiated. Borrelia antibodies showed elevated
levels. However, follow up serological tests 3
months later revealed negative Borrelia titer
levels. C-reactive protein tests during the peri-
ode all showed negative levels, the highest
measured value was 6.2 mg/L. Throughout the
whole period leuccocytes counts were in the
lower normal range. Ferritine was elevated to
a maximum of 94 ug/L; a significant rise of
her normal levels. An ECG showed sinus bra-
dycardia of 43 beats pr. minute. At the end of
the year she recovered, and resumed training
albeit at a low level. Discussion: The symp-
toms of Borreliosis can often simulate flu-like
symptoms like fever, chills and fatigue. Seve -
ral organs may be affected. The disease can
also resemble overtraining syndromes. The
disease may relapse after a lengthy remission
and some patients are misdiagnosed with
conditions such as Chronic Fatique Syndrome. 
Our athlete had during the summer season on
several occasions observed tick bites (Ixodes
ricinus), but she had not related this to her
condition. It is unknown whether the tick
bites were taken up with the physician at the
start of the symptoms. The athlete never
managed to return to her competitive level
and therefore gave up top sports. Conclusion:
Borreliosis can produce many different symp-
toms. Serological tests can only support the
clinical findings. If treatment is not commen-
ced as soon as an infection is suspected, the
progression of the illness may lead to serious
symptoms such as cranial-nerve facial palsy,
meningitis, heart problems and arthritis. 

SERRATUS ANTERIOR MUSCLE ACTIVI-
ATION DURING PUSH-UP EXERCISES
ON STABLE AND UNSTABLE BASE OF
SUPPORT IN PATIENTS WITH CHRONIC
SHOULDER PAIN

1Fredriksen H, 2Risberg MA
1Olympiatoppen, Oslo
2NAR, Orthopaedic Center at Ullevål
University Hospital, Norwegian Sports
Medicine Clinic (NIMI) and Norwegian
School of Sports Sciences, Oslo

The exercise push-up+ is commonly used in
rehabilitation programs to activate the serra-
tus anterior muscle (SA) and increase scapu-
lar control in patients with shoulder dysfunc-
tion. Recently, this exercise has been con-
ducted on different unstable surfaces to
enhance the SA activation. The aim of the
study was to compare SA-muscle activity
during the push-up with a plus (push-up+)
exercise on stable and unstable bases of sup-
port in patients with chronic shoulder pain.
Methods: Forty patients (44 shoulders) with
chronic shoulder pain were randomized into
two groups, performing; 1) one session of
push-up+ exercises with their hands on the
floor (stable group), or 2) one session of
push-up+ exercises with their hands in slings
(unstable group). Both groups performed arm
elevation in the scapular plane before and
after the session of push-up+ exercises.
Muscle activity from the SA, upper trapezius
(UT) and lower trapezius (LT) muscles were
recorded during the push-up+ exercises and
during arm elevation. The magnitude of SA
muscle activation during the push-up+ exer-
cises and the magnitude of the SA, UT and
LT muscle activation during three phases of
arm elevation were quantified from EMG
records. Non-parametric tests were used to
compare results within and between the
groups. Results: During the push-up+ exerci-
ses there was a significantly higher EMG
activation of the SA muscle in the stable
group compared to the unstable group (p=
0.007). The activation of the SA, UT and LT
muscles increased in both the stable and
unstable group through 30-60 degrees and
60-90 degrees of arm elevation after the
push-up+ exercises, and changes in muscle
activation were not significantly different
between the two groups. Discussion and
conclusion: This is the first study to compare
SA activation during push-up+ exercises on
stable and unstable bases of support in a
patient population. The higher activation of
SA on a stable base of support is in agree-
ment with studies in normal populations.

OVERWEIGHT/OBESITY IN 11-YEAR-
OLDS AND ASSOCIATIONS WITH
GUIDELINES FOR PHYSICAL ACTIVITY
AND FRUIT AND VEGETABLE INTAKE

1/2Grydeland M, 1Bjelland M, 3Bergh IH, 1Lien N,
3Ommundsen Y, 1/4Klepp K-I, 2Anderssen SA
1Department of Nutrition, Faculty of
Medicine, University of Oslo, Oslo
2Department of Sports Medicine, Norwegian
School of Sports Sciences, Oslo
3Department of Coaching and Psychology
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
4Norwegian Directorate of Health, Oslo

Background: The HEIA-project is designed to
promote a healthy weight development
among school children (11-13-year-olds)
through an intervention program aiming to
increase physical activity (PA) levels and
promoting a healthy diet. Purpose: The pur-
pose of the present paper is to describe
baseline prevalence of overweight/obesity
among children in the HEIA-project as defi-
ned by an international standard. In addition
we examined the associations of weight sta-
tus and guidelines for PA and intake of fruits
and vegetables (FV). Methods: 1479 children
(11-year-olds) recruited from seven counties

in the eastern part of Norway participated.
Weight and height were measured according
to standard procedures. PA and FV were
measured by one question for each behavior
by self report. Associations were assessed by
chi-square. Results: Descriptive statistics
showed that 14.1% of the 11-year-olds were
characterized as overweight/obese (14.5% of
the girls, 13.8% of the boys). A total of
75.0% of the sample met the guidelines for
PA and 11.5% for FV intake. When categori-
zed into two groups; those who met the
recommendations for PA (> 1 hour a day)
and those who didn’t, preliminary analyzes
showed no significant differences between
individuals of normal weight (76.0%) and
overweight/obese (69.4%). There were signi-
ficantly more overweight/obese than normal
weight children that met the recommendati-
ons for intake of FV (“5 a day”), respectively
10.8% and 15.9%. Adjusted final analyzes
will be presented at the meeting. Conclusion:
A rather high prevalence of overweight/obe-
sity was observed. Preliminary findings sho-
wed that there were no observed differences
in meeting the guidelines for PA between
overweight/obese than normal weight chil-
dren according to these rough measures, but
there were differences in FV intake. The rat-
her low number of participants fulfilling the
recommendations for FV intake implies that
there is a large potential to improve this
during the intervention. 

ULTRASOUND GUIDED STEROID
INJECTION IN PATIENTS WITH ADHE-
SIVE CAPSULITIS OF THE SHOULDER. 

1Harstad H, 2Schrøder CP, 1Prestgaard T,
1Haugen S, 1Wormgoor MEA og 2Bryne BK
1Spesialsykehuset for rehabilitering -
Rikshospitalet HF, 3291 Stavern
2Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Adhesive capsulitis (painful stiff shoulder) is
a benign, but long lasting painful condition.
There is not a clear consensus on efficient
treatment. Intra-articular corticosteroid injec-
tions are commonly given to alleviate symp-
tom, but the results have been variable. It
has been assumed that capsular and liga-
ment changes are mainly localised in the
superior and anterior part of the shoulder, in
the rotator interval. The aim of the study was
to evaluate the clinical effect of ultrasound
guided steroid injections in the rotator inter-
val combined with an intra-articular injecti-
on in patients with adhesive capsulitis.
Material and method: 90 patients with adhe-
sive capsulitis were included. The injections
were guided by ultrasound into the rotator
interval and the glenohumeral joint. Night
pain measured by Visual Analogue Scale
(VAS) and passive humeroscapular Range of
Motion (ROM) were assessed. Treatment was
terminated when the patient was satisfied
with his condition at a median of 35 days
(16-126). An additional follow up by inde-
pendent observers at a median of 314 (35-
650) days after the injection, included clini-
cal assessment, evaluation according to
WOSI and EQ-5D and patient satisfaction.
Results: The majority of patients reported a
significant relief in night pain at the first fol-
low-up. Night pain (VAS) was reduced from
57.5 prior to the injection to10 at 35 days
after. Passive abduction improved from 50º
to 72.5º and passive external rotation from
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15º to 25º. At the second follow-up approxi-
mately 1 year after the injection, 57% of the
patients had completely normal ROM and
were pain free. 77% of the patients reported
that they were very satisfied with the treat-
ment, 21% were satisfied and 2% were not
satisfied. Discussion/Conclusion: The good
outcome of this trial compared to other stu-
dies may be explained by more accurate
position of the needle guided by ultrasound,
the injections into the rotator interval, or a
combination of both. To further analyze the
significance of the needle placements, a ran-
domised controlled study is recommended.

NON-COPERS HAVE GREATER PAIN-
RELATED FEAR OF RE-INJURY AFTER
ACL RUPTURE

Hartigan E, Snyder-Mackler L
University of Delaware, Newark, DE

Introduction: Two different cohorts emerge
soon after ACL rupture based on functional
ability. Potential copers (PCs) demonstrate
greater ability to dynamically stabilize the
ACL-deficient knee during athletic tasks
compared to non-copers (NCs). Furthermore,
psychological hindrances such as fear of re-
injury may also be greater in NCs compared
to PCs. The Tampa Scale of Kinesiophobia
(TSK-11) can be used to assess pain-related
fear after ACL injury. The purpose of this
study is to examine whether the TSK-11 sco-
res of NCs differ from PCs after ACL rupture
and six months after ACL reconstruction.
Methods: A validated screening tool was
used to classify PCs and NCs based on func-
tional hops, questionnaires, and number of
knee give-ways during daily activities. TSK-
11 scores were obtained for 54 NCs and 39
PCs after ACL rupture and six months after
ACL reconstruction. A repeated measures
ANOVA was used to determine whether the
TSK-11 scores were different between
groups over time. Post-hoc independent and
paired t-tests were used if significance was
found. Results: There were significant diffe-
rences in TSK-11 scores over time (p<0.001),
with no time by group interaction (p=0.275),
though there was a trend towards a group
main effect (p=0.055). Independent t-tests
indicated that NCs demonstrated greater fear
after ACL rupture (p=0.024) with no differen-
ce between the groups six months after ACL
reconstruction (p=0.064). Paired t-tests indi-
cated that there were significantly improved
scores in both groups from pre-operative to
six months after ACL reconstruction (PC:
decreased 13.6 points, p=0.002; NC: decre-
ased 8.5 points, p= 0.012). Discussion:
Functional deficits present in NCs may be
influenced by the increased amount of pain-
related fear. These psychosocial issues
should be evaluated and appropriately
addressed to maximize functional return.

FOUR-STRAND HAMSTRINGS 
TENDON AUTOGRAFT COMPARED
WITH PATELLAR TENDON-BONE
AUTOGRAFT FOR ANTERIOR 
CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUC-
TION. A RANDOMIZED STUDY WITH
10 YEARS FOLLOW-UP

1Holm I, 2Aune AK, 3Øiestad BE, 3Engebretsen L,

1Gunderson R, 3Risberg MA
1Rikshospitalet University Hospital,
University of Oslo
2Volvat Medical Center, Oslo
3NAR, Orthopedic Center, Ullevaal
University Hospital, NIMI

Aim of the study: To compare the clinical
and radiological long term results following
ACL reconstruction with hamstrings tendon
grafts versus patellar tendon grafts. MATERI-
AL & Methods: Seventy-two patients with
subacute or chronic rupture of the ACL were
randomly assigned to autograft reconstructi-
on with four-strand gracilis and semintendin-
osus tendon (HAM group, n=37) or with
patellar tendon-bone (PTB group, n=35)
from the ipsilateral side. The groups were
similar in terms of age, sex, level of activity,
degree of laxity preoperatively, meniscal lesi-
ons found surgically and rehabilitation pro-
gram. The follow-up assessments were per-
formed 2 and 10 years postoperatively. The
outcome measurements used were;
Cincinnati knee score, Global function
(VAS), KT-1000 knee arthrometer, kneeling
pain (VAS), 3 single legged hop tests, and
isokinetic muscle strength tests. At the 10
year follow-up weightbearing, posteroanteri-
or radiographs in a semiflexed position were
taken to calculate the prevalence of osteoar-
thritis. The Kellgren & Lawrence classificati-
on was used, defining grade 2 or more as
osteoarthritis. Sixty-one patients (85%) com-
plied with the follow-up at 2 years follow-
up, 57 patients (79%) at 10 years follow-up.
Results: No differences were found between
the groups with respect to Cincinnati functi-
onal score, subjective results, KT-1000
arthrometer measurements or single-legged
hop neither at 2 nor 10 years postoperative-
ly. Except for knee flexion endurance (mea-
sured 240°/sec) at 2 years, no significant
muscle strength differences between the two
groups were found. Kneeling pain was signi-
ficantly less common in the HAM group
after 2 years. At 10 years the prevalence of
osteoarthritis was 55% and 69% in the HAM
group and PTB group, respectively (p=0.33).
Conclusion: After 10 years there were no
significant differences between the two
groups with respect to pain, instability, mus-
cle strength or knee function. There was an
insignificant higher prevalence of osteoar-
thritis in the PTB group. 

ACL REVISIONS, CLINICAL OUTCOME
AND REASONS FOR FAILURE

1Hortemo GS, 1Drogset JO, ²Viset A,
³Grøntvedt T
1Ortopaedic Department, St. Olavs Hospital
HF, Trondheim
²Department of Radiology, St. Olavs Hospital
HF, Trondheim
³Rosenborgklinikken AS, Trondheim.

ACL revisions are performed in two to ten
percent of all primary ACL reconstructions.
The clinical outcome after revision is uncer-
tain. This study is a comparison of the clini-
cal outcome between ACL revision and pri-
mary ACL reconstruction and a search of
reasons for failure. Between 1993 and 2003
ACL revision was performed on 70 patients
at our hospital. 57 patients attended the cli-
nical follow up examination. 52 patients,
with primary ACL reconstruction immediate-

ly following these revisions, were selected as
controls. The follow up examination contai-
ned clinical examination including KT-1000,
Tegner activity score, Lysholm knee score,
KOOS and X-ray of the knee. Twenty-four of
the 57 patients in the revision group had an
adequate trauma resulting in instability. X-
ray examination showed femoral canals pla-
ced too far anterior in some patients. There
was no difference in age, gender, left or right
side or time from injury to primary recon-
struction between the groups. Mean time
from primary reconstruction to revision in
the revision group was 44 months. The mean
time from the last operation to the follow up
examination was 7,5 years in both groups.
There was no difference in Lachmann test or
KT-1000 between the groups. Eleven patients
in the revision group and two in the primary
reconstruction group had a Pivot shift test >1
(p=0,013). Mean Tegner score was 4,6 in the
revision group and 5,0 in the primary recon-
struction group (n.s.). KOOS score was signi-
ficantly better in all subscales in the primary
reconstruction group. There was more severe
OA in the revision group (p=0.027). Forty-
two% had a rupture of the graft because of a
new adequate trauma. The ACL revision
group had slightly inferior clinical outcome
results compared to the primary ACL recon-
struction group. The ACL revision group had
significantly more severe OA.

FACTORS ASSOCIATED WITH DECREA-
SING EXERCISE DURING PREGNANCY

1Haakstad LAH, 2Voldner N, 2Henriksen T,
1Bø K
1Norwegian School of Sport Sciences, Dept
of Sports Medicine, Oslo
2University of Oslo, Norway, Dept of
Obstetrics and Gynecology. Rikshospitalet
Medical Center, Oslo

To date there is scant knowledge to explain
why pregnant women are more sedentary
than non-pregnant women. The aim of the
present study was to investigate how demo-
graphic and pregnancy related health factors
in addition to social modelling, attitudes and
barriers may influence exercise participation
in the 3rd trimester. Method: Healthy preg-
nant women (N=467) were successively
allocated from the application form for birth
at Rikshospitalet Medical Center, Oslo,
Norway. A questionnaire, including questi-
ons about demographic variables, physical
activity level, common pregnancy com-
plaints, social support, attitudes and barriers
towards exercise participation was distribu-
ted at gestation week 36. To address factors
associated with decreasing regular exercise
in the 3rd trimester, univariate and multivaria-
te odds ratios with 95% confidence intervals
were estimated using binary logistic regressi-
on analysis. Results: The results showed that
less than 11% were defined as regular exer-
cisers in the 3rd trimester. The most frequently
perceived barriers were: pregnancy com-
plaints, lack of time, to much effort to get
started and difficulties due to childcare.
Factors positively associated with regular
exercise in the 3rd trimester were having less
weight gain, being primiparous and repor-
ting parental modelling with regard to exer-
cise during childhood. Pre-pregnancy physi-
cal activity was strongly related to exercise
at late gestation. No association was found
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between exercise in the 3rd trimester and
sociodemographic correlates, pelvic girdle
pain or urinary incontinence. Discussion
and conclusion: Most of the pregnant
women did not meet the present exercise
guidelines. Hence, the challenge is to incre-
ase and maintain physical activity levels
during pregnancy. In health promoting it
may be essential to emphasize that a suffici-
ent amount of exercise may be achieved in a
variety of ways, and that it is important to
select activities that are enjoyable, fits into
daily routines and for which high skills are
not needed. 

DIETARY INTERVENTIONS TOWARDS
OLYMPIC MEDALS –NORWEGIAN
SWIMMING PROJECT 2007-2008

Koivisto A
Department of Sports Nutrition,
Olympiatoppen, Oslo

Preface: The main goal of the project was to
influence the athletes’ awareness and ability
to use sports nutrition as an important tool to
optimize performance. The aim of the study
was to determine the nutritional status and
body composition of the Norwegian
National Team swimmers and hereby optimi-
ze their diets in regard to hydration strategi-
es, food choices and meal patterns.
Methods: 20 senior team swimmers partici-
pated in this project. Methods used to reach
the main goal of the project were: 4-day
weighed food record, 24-h recall, and mea-
surements of the sweating rate, dual x-ray
absorptiometry, blood samples. In addition
individual follow-up, nutritional lectures,
and repeated nutrition quizzes were perfor-
med. Results: The project revealed inade-
quate energy and carbohydrate intake, poor
food choices, unplanned recovery meals,
suboptimal body composition and limited
knowledge about sports nutrition. Discussion
and conclusions: There were great individual
variations in the study variables, interestingly
more among the females than males. The
project provided important information
about the status quo of the national swim-
ming team but more importantly it enabled
individual development in the critical areas
of performance nutrition.

SOCIOECONOMIC STATUS AND
SECULAR TRENDS IN OBJECTIVELY
MEASURED PHYSICAL ACTIVITY IN
NORWEGIAN CHILDREN

Kolle E, Steene-Johannessen J, Klasson-
Heggebø L, Andersen LB, Anderssen SA
Department of Sports Medicine, Norwegian
School of Sport Sciences, Oslo

Some uncertainties surround the associations
between socioeconomic status (SES) and
physical activity participation in childhood.
While some studies reveal a positive associ-
ation between SES and physical activity,
others find no, or an inverse association.
Furthermore, few studies have examined the
extent to which secular trends in childhood
physical activity vary by SES. The aim of this
study was therefore to describe secular
trends in objectively measured physical acti-
vity by SES among 9-year olds living in Oslo. 

Methods: Two cross-sectional studies were
conducted in 1999-2000 and 2005. The par-
ticipation rate was 70.9% and 91.4% in
1999-2000 and 2005, respectively.
Participants were identified by SES based on
whether the school they attended was desig-
nated high, middle or low according to the
mean income in the area. Physical activity
was measured objectively by accelerometry.
Univariate analysis of variance was used to
study the associations between SES and phy-
sical activity between the two time points.
Results: In girls, but not boys, we found sig-
nificant interaction between study period
and SES for overall physical activity (P =
0.007). Between studies, the physical activity
level among low-SES girls remained relative-
ly stable; however, an increase in overall
physical activity was seen among girls from
middle- and high-SES areas. A significant
interaction was found between study period
and SES for time spent in moderate-to-vigo-
rous physical activity (MVPA) (P < 0.001).
Among children from low-SES areas there
was a trend towards reduced participation in
MVPA, while children from middle- and
high-SES groups increased the MVPA partici-
pation. Conclusions: Our results suggest that
there has been significant investment in pro-
viding children with greater physical activity
opportunities. However, as these opportuni-
ties are not equal across SES tertiles; inter-
ventions are required to focus on the needs
of less-advantaged children.

COMPARISON OF JUMPING TECHNI-
QUE BETWEEN ACL-INJURED AND
NON-INJURED ELITE HANDBALL
PLAYERS

Kristianslund E, Myklebust G, Bahr R,
Krosshaug T
Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sports Sciences, Oslo

About 35% of ACL-injured handball players
are unable to return to pre-injury level sport
participation. It is still unclear to what
degree the ACL-injured athletes returning to
sports regain symmetrical landings after
rehabilitation. Altered motion patterns and
side differences may predispose players to
new ACL injuries, and continued rehabilitati-
on may be required. Objectives: To compare
jumping technique between previously ACL-
injured and non-injured elite female team
handball players. Compare motion patterns
between legs in previously ACL-injured play-
ers. Methods: Knee kinematics from 240 Hz
3D motion analysis of a 30 cm maximal ver-
tical drop jump were measured for elite
female handball players, 16 with unilateral
ACL injury and 16 matched controls (age
25.3±1.2 (SEM) vs. 25.1±1.2 years, height
175.0±2.0 vs. 175.5±1.6 cm). Clinical joint
angles are reported at initial contact and
maximum vertical ground reaction force
(VGRF). Maximum knee flexion, peak VGRF
and time to peak VGRF and maximum knee
flexion are reported. Results: There was a
trend towards injured players displaying less
knee flexion (30.1±1.9º (SEM) vs. 34.7±1.8º
p=0.053) and valgus (-4.0±1.1º vs. -
1.0±0.8º, p=0.060) at initial contact. There
was no difference in internal rotation (-
4.3±1.4º vs. -2.1±1.6º p=0.21) at initial con-
tact or in flexion (54.3±2.6º vs. 56.9±1.5º,

p=0.42), valgus (-3.1±1.1º vs. -0.3±1.9º,
p=0.091) or internal rotation (3.3±1.2º vs.
3.0±1.4º, p=0.85) at maximum VGRF. No
differences were found between groups in
maximum knee flexion (80.7±3.5º vs.
80.0±2.4º, p=0.87), time to maximum knee
flexion (177±12 ms vs. 167±12 ms, p=0.50),
maximum VGRF (4.6±0.2 bodyweight (BW)
vs. 5.1±0.3 BW, p=0.33) or time to maxi-
mum VGRF (64±3 ms vs. 62±3 ms, p=0.67).
No differences were found between legs in
injured players. Conclusions: No significant
differences were found in jumping technique
between ACL-injured and non-injured play-
ers. The ACL-injured players, previously
shown to have significant strength differen-
ces between legs, display symmetrical moti-
on patterns.

INFLUENCE OF STRENGTH, ACTIVATI-
ON AND LAXITY ON FUNCTIONAL
HOP TEST SYMMETRY IN ACL DEFICI-
ENT PATIENTS

Lynch AD, Axe MJ, Snyder-Mackler L,
University of Delaware, Department of
Physical Therapy; Newark, DE, USA

Aim: Hop testing is used to classify ACL defi-
cient subjects as eligible for non-operative
management with a high likelihood of suc-
cess (potential copers) or those who have a
poor prognosis (non-copers). A minimum
70% strength (involved MVC/uninvolved
MVC) is needed to perform hop tests. The
aim is to determine the effect of strength
symmetry on hop symmetry. Methods: Burst
superimpositioning over an MVC was used to
measure strength. The functional hop series
as described by Noyes was used to measure
dynamic performance. 322 consecutive pati-
ents were tested accordingly. Hierarchical
regressions were used to determine the
effects of strength and activation on hop test
symmetry. Results: R2 values for the entire
sample, potential copers and non-copers
were calculated for the linear regression
using QI, CAR-I and MVC. When taking
three factors into consideration, there was a
statsistically significant effect on the hop
symmetry of the group as a whole and non-
copers individually. The R2 values for these
tests were small, ranging from .046 to .074
in the entire population. Discussion: The
screening tool used to classify ACL deficient
patients uses a hop test to help determine
patients who may successfully return to high
level sports non-operatively. The factors mea-
sured before hopping: strength and activati-
on ratios, and normalized strength values,
account for a small, but statistically signifi-
cant amount of the variance in hop tests.
Accounting for a small range in the non-
coper group, suggests that these measures
are independent and contribute uniquely to
the determination of knee stability. The mea-
sured variables cannot be used to predict
hop test performance. An estimated 200,000
people will tear an ACL each year in the
USA. With accurate classification of ACLD
patients, conservative management can be
offered to potential copers pursuing non-
operative management, thus decreasing the
number of surgeries and competition hours
missed.
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COMPLIANCE WITH THE 11+ -A 
COMPLETE WARM-UP PROGRAM 
TO PREVENT INJURIES IN YOUTH
FEMALE FOOTBALL

1Nilstad A, 1Soligard T, 2Junge A, 1Bahr R,
1Andersen TE
1Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo,
Norway 2FIFA Medical Assessment and
Research Centre, Schulthess Clinic, Zurich,
Switzerland

Background: The effect of a prevention pro-
gram is dependent on compliance with the
intervention. However, few studies provide
sufficient information on compliance and bar-
riers associated with implementing injury pre-
vention programs in sports. Objectives: To
assess compliance with The 11+, to examine
the differences in injury risk among teams and
players with different levels of compliance,
and to assess attitudes towards injury preven-
tion among coaches. Design: The study was
part of a larger randomized controlled trial,
The 11+, which was designed to prevent inju-
ries among youth female football players aged
14-16 yrs. Methods: Compliance was registe-
red prospectively throughout one football sea-
son (March-October 2007). Weekly registrati-
on forms were completed by the coach, in -
cluding individual training and match exposu-
re, injuries, and compliance with the preven-
tion program. Standardized telephone intervi-
ews were conducted to assess coaches` attitu-
des towards injury prevention. Results: The 52
teams (n=1055 players) completed 43.8 ±21.8
sessions (range 11-104) with The 11+, and the
program was used in 77% of all match and
training sessions throughout the season. The
high-compliant players (n=352) had a mean
session number of 49.2 ±13.9, compared to
7.7 ±4.7 among the low-compliant players
(n=352). Players with high compliance had
35% lower injury risk compared to players
with medium compliance (RR: 0.65 [0.46-
0.91], p=0.011). For acute injuries, there was
a 39% risk reduction for high-compliant play-
ers compared to medium-compliant players
(RR: 0.61 [0.42-0.88], p=0.008). Of the coa-
ches interviewed (n=56), 53.6% had never
previously used an injury prevention pro-
gram. The belief that a 20-minute warm-up
program was too time consuming gave 87%
higher probability of low compliance with
the program (OR= 0.13 [CI 0.03-0.60],
p=0.009). Conclusion: Compliance with The
11+ was very good, and the injury risk for
players with high compliance was signifi-
cantly lower. Positive attitudes towards injury
prevention correlated with high compliance.

IS THERE AN ASSOCIATION BETWEEN
SWIMMING HALL EXPOSURE AND
RESPIRATORY SYMPTOMS IN COMPE-
TITIVE SWIMMERS?

1Päivinen MK, 2Keskinen KL, 1Tikkanen, HO
1Unit for Sport and Exercise Medicine
Institute of Clinical Medicine University of
Helsinki, Finland
2Finnish Society of Sport Sciences Helsinki,
Finland

Background: Competitive swimmers are
highly exposed to swimming hall environ-
ment. The aim was to study if there is an

association between the swimming hall
exposure and reported symptoms during
swimming in Finnish swimmers. The exposu-
re was classified in three categories: 1) long
term exposure as years of training, 2) short
term exposure in weekly training sessions
and 3) acute effects in different training
intensities by different requirements for ven-
tilation. Medical background and swimmers
opinions of air quality in swimming hall they
trained regularly were studied also. The asso-
ciation of swimming hall exposure on repor-
ted symptoms in elite competitive swimmers
was the main focus of this study. Methods:
Top swimmers (n=332) of the Finnish
Swimming Association registry (n=4578)
were asked to complete a structured questi-
onnaire on medical history, swimming back-
ground, swimming environment, and symp-
toms in connection to swimming. Two hun-
dred experienced swimmers, 107 females
and 93 males, with an average age of 18.5
(SD 3.0) years and a swimming training his-
tory of 9 (SD 3.8) years, completed the ques-
tionnaire. There were 61 different swimming
halls around Finland where these swimmers
trained. Results: Exposure to swimming hall
environment as training years or weekly trai-
ning amounts did not associate with repor-
ted symptoms. However different exercise
intensities did show higher frequency of
symptoms in hard and very hard intensities.
Medical history seemed to be the major risk
factor behind respiratory symptoms in com-
parison to exposure to swimming hall envi-
ronment. Opinions of air quality were good
in 82% of swimmers in these swimming
halls. Conclusions: Swimming hall exposure
did not seem to associate with asthmatic
symptoms in swimmers. However, high
intensity swimming was associated with the
asthmatic symptoms but it was not more
prevalent than in other endurance sports
athletes. The medical history showed that the
major risk factor was the family history of
asthma and allergy for reported asthmatic
symptoms. 

THE LONG TERM EFFECT OF TWO
DIFFERENT POSTOPERATIVE REHABI-
LITATION PROGRAM AFTER ANTERI-
OR CRUCIATE LIGAMENT RECON-
STRUCTION – A RANDOMIZED, CON-
TROLLED CLINICAL TRIAL WITH 2
YEAR FOLLOW UP

1Risberg MA, 2Holm I
1NAR, Orthopedic Center, Ullevaal
University Hospital, NIMI, Norwegian
School of Sport Sciences
2Rikshospitalet University Hospital,
University of Oslo

Backround: There is no consensus regarding
the optimal rehabilitation program after ACL
reconstruction and there are very few studies
on the long term effect of postoperative
rehabilitation programs after ACL reconstruc-
tion. Hypothesis: A 6 months neuromuscular
exercise (NE) program would have a signifi-
cantly prolonged better knee function com-
pared to a 6 months strength exercise (SE)
program 1 and 2 years after ACL reconstruc-
tion. Material and methods: Seventy-four
subjects were randomly assigned to either a
NE program or a SE program and tested pre-
operatively, at 6 months (after intervention),

1 and 2 years after ACL reconstruction.
Outcome measurements were: Cincinnati
knee score, VAS for pain and Global functi-
on, Short Form-36, 3 functional knee tests,
and knee extensor and flexor isokinetic mus-
cle strength tests. Results: There were no sig-
nificant differences between the NE and the
SE program 1 or 2 years after ACL recon-
struction for the primary outcome measure-
ment (Cincinnati knee score). But there were
a significantly improved knee function (VAS)
and reduced pain during activity (VAS) for
the NE group compared to the SE group, and
significantly improved knee flexor strength
for the SE group compared to the NE group
1 year after ACL reconstruction,. There were
no significant differences between the two
groups 2 years after ACL reconstruction.
Conclusion: There were significantly impro-
ved knee function (Global functional) and
reduced pain during for the NE group com-
pared to the SE group, and significantly
improved hamstring muscle strength for the
SE group compared to the NE group 1 year
after ACL reconstruction, but no significant
differences between the two groups at the 2
year follow-up. Clinical relevance:
Neuromuscular exercises should be included
after ACL reconstruction to improve knee
function early after surgery, but strength
exercises should also be included to enhan-
ce both quadriceps and hamstring muscle
strength. For long term results (2 years after
surgery) there seem to be small differences
between the two rehabilitation programs.

PELVIC GIRDLE PAIN IN PREGNANCY
– PREVALENCE AND ASSOCIATION
BETWEEN PAIN LOCATION, FUNCTI-
ON AND CLINICAL EXAMINATION

Robinson HS, Mengshoel AM, Vøllestad NK 
Institute of Nursing and Health Sciences,
Medical faculty, University of Oslo, P.O.Box
1153 Blindern, 0318 Oslo

Aim: To estimate and compare prevalence of
pelvic girdle pain (PGP) using two different
criteria for PGP; first self-reported pain loca-
tion alone and second together with positive
posterior pelvic pain provocation test (P4) in
gestation week 30. Furthermore to explore
the association between pain locations, self-
reported function and the active straight leg
raise test (ASLR). Methods: We used cross-
sectional data from a larger prospective
cohort study, combining questionnaires and
clinical examinations in gestation week 30.
Pain location was identified using pain dra-
wings (no pain, low back pain (LBP), PGP
and combined PGP/LBP). Self reported func-
tion was measured by disability rating index
(DRI). Clinical examination included P4 and
ASLR test, no predefined classifications were
used, and no conclusions were made.
Results: 326 pregnant women participated
and 283 were examined in gestation week
30. Based on pain drawings alone; 18%
reported no pain, 5% reported LBP, 52%
reported PGP and 25% reported combined
PGP/LBP. When positive P4 was included as
classification criteria, the prevalence of PGP
and combined PGP/LBP were reduced with
about 25%. Women with self-reported PGP
alone or combined PGP/LBP reported higher
DRI compared with no pain or LBP alone
(p<0.001). These differences in DRI increa-
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sed markedly (to 15 – 21) when positive P4
was included in criteria. There were 64% of
the women with combined PGP/LBP and
positive P4 that scored high on ASLR test
compared with 24% in the group with
combined PGP/LBP and negative P4.
Discussion and conclusions: The results indi-
cate that both pain location and positive
results of clinical tests (mainly P4) are of
importance or indicators for physical functi-
on in pregnant women. More research is
needed to see if these classifications also
have predictive value. Funding: The
Norwegian Foundation for Health and
Rehabilitation and the Norwegian Fund for
Post-Graduate Training in Physiotherapy.

PHYSICAL FUNCTION AND 
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH
HIP OSTEOARTHRITIS COMPARED TO
A MATCHED CONTROL GROUP

Rydevik K, Fernandes L, Risberg MA
NAR, Orthopaedic Center at Ullevål
University Hospital, Norwegian Sports
Medicine Clinic (NIMI) and Norwegian
School of Sports Sciences, Oslo

Background: There are limited studies that
have investigated physical function and
health related quality of life (HRQOL) in
patients with hip OA not eligible surgery.
Knowledge about physical function and
HRQOL among theses patients who are
candidates for rehabilitation is needed. The
purpose of this study was to investigate the
physical function and HRQOL in patients
with hip OA compared to a matched con-
trols. Methods: Twenty six cases (12 men
and 14 women, mean age 60 years) with
radiographically and clinically hip OA were
matched to 26 controls on age, gender and
strength training frequency and duration. To
include patients with hip OA, not eligible
for surgery, the Danielsson’s radiographic
criteria for joint space width (JSW) and
Harris hip Score (HHS) between 60-95
points were used. Minimum duration of
pain for the cases was set to three months.
Physical function was measured using the
isokinetic peak torque muscle strength tests
at 60°/s for the lower extremities, passive
hip range of motion (ROM) using a gonio-
meter, sub maximal aerobic capacity was
measured using the Åstrand’s test, walking
distance was measured using the 6 minute
walk test (6MWT) and HRQOL was measu-
red using the SF-36v2. Results: The cases
showed significantly lower knee extensor
muscle strength (16%) compared to the
control group (p=0.003). ROM was signifi-
cantly lower among the cases in all six arcs
of motion (p<0.003), except adduction
(p=0.63). The cases walked significantly
shorter during the 6MWT (p=0.01) and sco-
red significantly lower on six of the eight
subscales of the SF-36 (p<0.05).
Conclusion: Patients with hip OA were
found to have reduced physical function
and HRQOL. Based on these findings, it
would be of interest to study whether physi-
otherapy focused on quadriceps muscle
strength and hip ROM exercises for patients
with hip OA would result in increased phy-
sical function and HRQOL.

ARTHROSCOPIC TREATMENT OF POS-
TERIOR SHOULDER INSTABILITY

Schrøder CP, Bryne BK, Gjengedal E,
Uppheim G
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Posttraumatic posterior instability is rare com-
pared to anterior instability. The reported inci-
dence is 2-12% of all shoulder instability.
Both diagnostics and classification may be
difficult. A good classification system is lac-
king and this makes it hard to compare the
results from different studies. Arthroscopic
posterior stabilization has shown better
results than the open procedures. The aim of
the study was to evaluate our results after
arthroscopic posterior stabilization and com-
pare them with the results in the literature.
Material and method: This is a retrospective
study including 26 patients (27 shoulders)
with posterior instability operated from
2002-2006. The median age was 28.5 years,
21 male and 5 female. All patients an initial
trauma, 5 had hyper laxity, 2 had a volunta-
ry component and 5 patients had both ante-
rior and posterior instability. All but one
patient had a posterior labral tear. The treat-
ment consisted of labral repair and 11 pati-
ents had an additional capsular plication
and capsular shift performed. Resorbable
suture anchors were used in 25 patients,
resorbable tacs in 3. The patients were clini-
cally assessed by an independent examiner
at a median of 18 (7-59) months postoperati-
vely. Rowe score, WOSI-score and patient
satisfaction were registered. Results: Median
Rowe-score was 90.7(60-100). Median
WOSI-score was 473(0-1510). Subjectively
23/26 patients reported a stable shoulder.12
of 26 patients reported excellent shoulder
function, 10 good and 4 reported a fair result.
One patient was not back at work and 4 had
changed type of work. Of the 10 patients
under 20 years, 9 had a Rowe score of 100
and a low WOSI-score. Conclusjon: Our
results after arthroscopic treatment of posteri-
or instability are comparable to the results in
the literature. Young patients with a traumatic
posterior labral lesion have a good prognosis
with this treatment. The patient satisfaction
correlates well with the WOSI –score.

THE IMPACT OF WEIGHT 
REDUCTION ON CHILDREN’S 
FEET IN CZECH REPUBLIC

Sixtová P, Hlavá ek P, Chmela ová M, 
Šimo áková 
Tomas Bata University in Zlin, Faculty of
Technology, Czech Republic

Overweight and obesity is, nowadays, beco-
ming a global issue. Obesity as a disease
brings along a series of other diseases, i.e.
hypertension, skeletal and muscular system
affection, fat metabolism disorder and diabe-
tes mellitus. The emergence of children’s feet
deformation is caused by both improper
footwear and a series of other factors, one of
which being overweight. Obese children’s
organism is under a lot of strain due to high
weight, which can cause a series of serious
orthopaedic problems that can be carried
into adulthood. There are several rehabilitati-
on centres’ for obese children in the Czech
Republic where they reduce their body

weight under supervision of doctors, psycho-
logists and physiotherapists. During their
reduction stay, the children are given a balan-
ced diet and they are actively involved in
movement activities. In our experiment, 20
boys and 20 girls were observed, specifically
the change of their body weight and body fat.
The average body weight decrease was 6.3 kg
and 3.9% of body fat. Also, the subjects were
measured their peripheral feet dimensions
and using the foot sole impression box their
footprint and foot outline in order to assess
their foot arch. The data gained were statisti-
cally evaluated. A significant decrease of all
the observed peripheral feet dimensions was
ascertained after body weight reduction.

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE
AMONG SOCIAL BENEFIT RECIPIENTS
IN A PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM

1Solbraa AK, 2Martinsen EW, 3,4Loland NW
1Sogn og Fjordane University College Faculty
of Teacher Education and Sport, Sogndal
2Aker University Hopspital Department of
Mental Health, Oslo
3Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
4Oslo University College, Oslo

Background: Norwegian Health authorities
underline the importance of physical activity
(PA) programs for a vulnerable part of the
population. People outside working life are a
vulnerable group who often experience
health-related challenges. Aktiv på dagtid
(Daytime active) is a Norwegian PA program
aiming for those who are partially or perm-
anently out of work. The aim of this study
was to examine the development in health-
related quality of life (HRQOL), level of PA
and to what extent people received social
security benefits. Method: Women (n=34)
and men (n=11) (mean age 46 ± 12 years)
completed a questionnaire measuring
HRQOL (SF-36), level of PA (IPAQ) and type
of social security benefits. The questionnaire
was completed at registration, and after
three and seven months. Chi-square,
McNemar and one-way repeated measures
ANOVA were used to examine the changes. 
Results: The women had significantly higher
HRQOL in the SF-36 scales physical functi-
on (p=0.03), bodily pain (p=0.004), and vita-
lity (p=0.03) after seven months when com-
pared to baseline values. There were no sig-
nificant differences in level of PA or the
number receiving social security benefits.
For men, there were no significant differen-
ces in any of the parameters. Discussion and
conclusions: Findings for the women are in
line with previous research on PAs impact
on physical function, pain and vitality. A hig-
her commitment program might be needed
to significantly increase the level of PA,
especially as the baseline PA level was high.
A longer study period could be necessary to
detect changes in social security.

RISK OF FOOTBALL INJURIES ON
ARTIFICIAL TURF IN YOUTH FOOT-
BALL; DATA FROM THE NORWAY CUP
2005-2008

Soligard T, Bahr R, Andersen TE
Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
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Background: Artificial turf is in common use
in youth football worldwide, although little is
known about the injury risk on third-generati-
on artificial turf types. Objective: To compare
the injury risk on natural grass and third-gene-
ration artificial turf in youth football. Design:
Prospective cohort study. Participants: Girls
and boys (13-19 yrs) playing the Norway Cup
tournament, 2005-2008. Method: Referees
gave injury registration cards to each team
prior to each match, and collected these
immediately after. Injuries were defined as all
injuries, painful conditions or physical com-
plaints which occurred during the match,
even if the player was able to continue to
play. Preliminary results: A total of 2 015
injuries were recorded during 3 369 11 a-side
matches. This corresponds to an incidence of
39.6 ± 0.9 (SE) injuries per 1 000 match
hours, 39.4 ± 2.8 (193 injuries, 4 902 h expo-
sure) on artificial turf and 39.6 ± 0.9 (1 822
injuries, 45 960 h exposure) on natural grass
(RR: 0.99, 95% CI: 0.86-1.15). A total of 232
injuries (11.5%) were projected to result in
absence from play for at least one day. This
corresponds to an incidence of 4.6 ± 0.3 inju-
ries per 1 000 match hours, 4.5 ± 1.0 (n=22)
on artificial turf and 4.6 ± 0.3 (n=210) on
natural grass (RR: 0.98, 95% CI: 0.63-1.52).
On artificial turf there was higher risk of back
injuries (RR: 2.46, 95% CI: 1.41-4.27), but
lower risk of ankle injuries (RR: 0.58, 95% CI:
0.38-0.88) and lower extremity injuries (RR:
0.78, 95% CI: 0.64-0.95). Conclusion:
Overall, there was no difference in injury risk
between third-generation artificial turf and
natural grass in a youth football tournament.
However, both surfaces exhibited unique inju-
ry patterns that warrant further investigation.

THE 11+ - A COMPREHENSIVE WARM-
UP PROGRAM TO PREVENT INJURIES
IN FEMALE YOUTH FOOTBALL

1Soligard T, 1Myklebust G, 1Steffen K, 2Silvers H,
3Bizzini M, 3Junge A, 3Dvorak J, 1Bahr R,
1Andersen TE
1Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo,
Norway 2Santa Monica Orthopaedic and
Sports Medicine Research Foundation, Santa
Monica, USA 3FIFA Medical Assessment and
Research Centre, Schulthess Clinic, Zürich,
Switzerland

Background: The incidence of injuries in
youth female football is high, and injury pre-
vention is needed. Objective: To examine
the effect of “The 11+”, a comprehensive
warm-up program designed to reduce the
risk of injuries in female youth football.
Design: Cluster randomized controlled trial
with clubs as the unit of randomization.
Participants: 120 teams; 1 892 female play-
ers participating aged 13 to 17 years (1 055
players in the intervention group; 837 play-
ers in the control group). Intervention: A
comprehensive warm-up program to impro-
ve strength, awareness and neuromuscular
control during standing, running, planting,
cutting, jumping, and landing. Methods: The
intervention teams (n=65) were asked to use
“The 11+” as their warm-up in training
throughout the season (March-October
2007), while control teams (n=60) warmed
up as usual. Injuries and player participation
were registered weekly by the coaches. An
injury was recorded if the player was unable

to take fully part in the next training session
or match. Cox regression was used as the
analysis tool for the primary and secondary
outcomes. Results: During one season, 264
players injured their lower extremities, 121
players in the intervention group and 143 in
the control group (rate ratio: 0.71; 95% con-
fidence interval: 0.49 to 1.03). There was a
significantly lower risk of any injury (rate
ratio: 0.68; 95% confidence interval: 0.48 to
0.98), overuse injuries (rate ratio: 0.47; 95%
confidence interval: 0.26 to 0.85) and severe
injuries (rate ratio: 0.55; 95% confidence
interval: 0.36 to 0.83) in the intervention
group compared to the control group.
Conclusion: A comprehensive warm-up pro-
gramme designed to improve strength, awa-
reness and neuromuscular control prevents
injuries in female youth football.

MUSCULAR FITNESS IS ASSOCIATED
WITH METABOLIC RISK IN YOUTH

Steene-Johannessen J, Kolle E, Anderssen SA,
Andersen LB
Department of Sports Medicine, Norwegian
School of Sport Sciences, Oslo

In adults, low physical fitness is known to
contribute to the early onset and progression
of cardiovascular disease. Recent findings
have shown close relationship between
metabolic risk factors and physical fitness in
children and youth. Whilst these studies
mainly focus on the effect of cardiorespirato-
ry fitness (CRF), few studies have examined
the independent effect of muscular fitness
(MF). Purpose: To investigate the associations
of MF with clustered metabolic risk score in
youth. Methods: This cross-sectional study
included 2299 Norwegian 9- and 15-year-
olds. A continuous score representing a
metabolic risk profile was derived by com-
puting standardized residuals for HOMA
score, waist circumferences, triglycerides,
high-density lipoprotein cholesterol, and sys-
tolic blood pressure. MF was evaluated by
measuring lower limb explosive strength
(standing broad jump), upper limb muscle
strength (hand grip), abdominal muscular
endurance (sit-ups) and endurance of the
trunk extensor muscle (modified Biering-
Sørensen test). MF score was computed by
combining the standardized values of these
four tests. CRF was measured directly during
a maximal cycle ergometer test. Metabolic
risk, MF and CRF were analyzed as continu-
ous variables using multiple linear regression.
Results: Metabolic risk was inversely associa-
ted with MF, independent of CRF, and after
adjustment for age, sex and pubertal stage
(β= -.112, P<0.001). CRF was, independent
of MF, inversely associated with clustered
metabolic risk (β= -.337, P<0.001). However,
before adjusting for CRF/MF, the associations
of MF and CRF with metabolic risk were
almost equally strong (β= -.315, P<0.001; β=
-.443, P<0.001 for MF and CRF, respective-
ly). Conclusions: Both MF and CRF were
independently associated with metabolic risk
in youth. Whilst measuring CRF directly is
time-consuming and expensive, determining
MF is cheap and feasible. Our results suggest
that determination of MF might be a favou-
rable method when investigating the associa-
tion between physical fitness and metabolic
risk in large populations.

WHAT IS AN OPTIMAL TREATMENT FOR
LONG-LASTING PELVIC GIRDLE PAIN?

Stuge, B
Centre for Clinical Research, Ullevål
University Hospital, Oslo 

Preface: In some women pelvic girdle pain
(PGP) does not regress after delivery. The
knowledge about these women is limited
and studies concerning treatment are lac-
king. One study has shown significant positi-
ve effect of treatment for women with sub-
acute PGP postpartum. The present study
implemented, evaluated and further develo-
ped the previously studied treatment pro-
gram within the framework of a bio-psycho-
social model. The main aim of the present
study was to assess whether a multifactorial
treatment program could influence health
related quality of life (HQL) in women with
long-lasting PGP. Methods: A prospective
study with pre- and post design was perfor-
med. Fifty-seven women with PGP >1 year
postpartum were included based on specific
inclusion criteria. Data were collected by
questionnaires regarding sosiodemographic
factors, pain, disability, emotional distress
and HQL at baseline and at follow-up after a
treatment period of 6 months. Student paired
samples t-tests were used for changes within
the group. SPSS 14.0 and a level of 5% of
significance were used. Results: Mean (SD)
baseline HQL scores for the subscales of SF-
36 were: mental health 69(14), vitality
33(18), bodily pain 29(16), general health
55(25), social functioning 54(28), physical
functioning 48(17), role physical 15(64), role
emotional 65(41). After treatment significant
reduction in scores of bodily pain (p=0.001),
physical function (p<0.001), social function
(p=0.014) and vitality (p<0.001) were found. 
Discussion and conclusion: SF-36 revealed
that women with persistent PGP report low
HQL. Compared to a representative
Norwegian sample the women showed con-
siderably lower scores for all subscales of
SF-36, except for the subscale of mental
health. The women also showed consistently
lower scores than a previously studied sam-
ple of women with subacute PGP. Despite
long-lasting PGP, HQL may be improved
after an individualized treatment program
focusing on exercises for motor control and
cognitive behavior principles. 

ONE YEAR FOLLOW-UP OF PATIENTS
WITH ACHILLES TENDINOSIS TREATED
WITH SCLEROSING INJECTIONS 

1Torgalsen T, 1,3Andersen TE, 1,2Bølstad K,
1,2,3Risberg M
1Hjelp24 NIMI, Oslo
2NAR, Orthopedic Center, Ulleval University
Hospital, Oslo
3Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo

Introduction: Sclerosing polidocanol injecti-
ons targeting the area with vasculo/neural
ingrowth on the ventral side of the tendon
have previously been demonstrated to give
good clinical results in patients with chronic
painful midportion Achilles tendinosis. The
aim of this prospective cohort study was to
evaluate short- and long-term results among
patients with achilles tendinosis, receiving
sclerosing therapy at Hjelp24 NIMI.
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Methods: Ninetyfour patients, average age:
46.5 years (±13.0) were followed prospecti-
vely for one year. Inclusion criteria were
pain for more than 3 months, swelling,
increased thickness, tenderness, structural
changes, and neovascularisation verified by
US/ Doppler, all criteria in the mid or distal
portion of the Achilles tendon.
Contraindication was tendon- rupture during
the last 6 months. The patients received up
to 5 injections of Polidokanol at 6 weeks
intervals in the area with neovascularisation
under guidance of US/ Doppler. The patients
were evaluated before, under, and 6 and 12
months after the first treatment with a visual
analogue scale (VAS) for pain and the VISA
questionnaire for ankle function. Results:
Pain during activities (VAS) decreased signifi-
cantly from baseline (57.6± 22,3) to 6
months (29.9± 25,9) and 12 months (21.9±
28.0)( p<0.0001). VISA score increased sig-
nificantly from baseline (46.9±16,5) to 6
months (67.8±21,5) and 12 months
(80.4±22.0) )( p<0.0001). Eight patients were
treated with surgery during the follow- up
and were excluded from the analysis. No
side-effects were reported, except two pati-
ents with temporary rash at the injection-
site. Conclusion: Patients receiving sclero-
sing treatment showed highly significant
decrease in pain (VAS) and improvement in
function (VISA) from baseline to 6 and 12
months after the first treatment. 

PREVALENCE OF JUMPER’S KNEE AND
PATELLAR TENDON ULTRASOUND
CHANGES AMONG NORWEGIAN
ELITE JUNIOR VOLLEYBALL PLAYERS;
BASELINE DATA FROM THE OSTRC
PATELLAR TENDINOPATHY COHORT
STUDY

Visnes H, Tegnander A, Bahr R
Oslo Sports Trauma Research Center,
Norwegian School of Sports Sciences, Oslo

Background: Since previous research on the
causes of patellar tendinopathy is based on
cross-sectional and case-control studies, the
OSTRC cohort study is designed to prospec-
tively assess risk factors for patellar tendino-
pathy. Objective: To examine the prevalence
of jumper’s knee and ultrasound changes in
the patellar tendon in young elite volleyball
players. Design: Cross-sectional study.
Setting: Elite junior (15-18 yrs) volleyball
athletes attending a 3-year boarding school
program (ToppVolley Norge, TVN) in Sand,
Norway. Participants: 73 of 74 students.
Methods: All students were examined clini-
cally, as well as using grey-scale and color
Doppler ultrasound at the start of the school
year. The diagnosis of jumper’s knee was
based on clinical criteria alone. Results: A
total of 13 of 73 (18%) students had jumpe-
r’s knee, 11 in the patellar and 2 in the
quadriceps tendon. Prevalence was not diffe-
rent between boys (9 of 38) and girls (4 of
34; p=0.21), but increased with the number
of years of training at TVN (new students: 2
of 35, one year: 4 of 21, two years: 7 of 17;
p=0.007). The prevalence of players with
greyscale ultrasound changes in the patellar
tendon was higher (21 of 73), but did not
increase with the number of years at TVN
(new: 9 of 35, one year: 6 of 21, two years:
6 of 17; p=0.77). Nine of 11 students with a

clinical diagnosis of jumper’s knee had
hypoechoic changes in the patellar tendon,
8 of them combined with neovascularisati-
on. Among asymptomatic students, 11 of 59
had hypoechoic changes, in 4 cases combin-
ed with neovascularisation. Conclusions: The

prevalence of players with symptoms with
jumper’s knee increased with the numbers of
years of exposure to elite volleyball boarding
school training, while the proportion with
ultrasound changes remained unchanged.
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The information contained in the Consensus Statements in this booklet are subject to being updated by the original group 
of experts who wrote it. Such updates will be found as a footnote to each relevant Consensus Statement located on our 
IOC MC Website www.olympic.org/medical

The IOC Consensus
Statements 2003-2008

1. Asthma in Elite Athletes
2008

Participants

Arne Ljungqvist (Sweden) Chairman IOC Medical Commission

Kenneth D. Fitch (Australia) Professor, School of Sports Science, Exercise and
Health, University of Western Australia, Crawley Western Australia

Malcolm Sue-Chu (Norway) Respiratory physician, Department of Lung Medicine,
St. Olavs Hospital, University Hospital of Trondheim

Sandra D. Anderson (Australia) Principal Hospital Scientist, Department of Respiratory
and Sleep Medicine, Royal Prince Alfred Hospital, Camperdown NSW

Louis-Philippe Boulet (Canada) Respiratory physician, Professor, Institut de cardiologie
et de pneumologie de l’Université Laval, Hôpital Laval, Québec

Robert J. Hancox (New Zealand) Respiratory physician, Department of Preventive & Social Medicine, Dunedin
School of Medicine, University of Otago, Dunedin

Donald C. McKenzie (Canada) Sports physician, Professor, Division of Sports Medicine
and the School of Human Kinetics, The University of British Columbia, Vancouver, BC

Vibeke Backer (Denmark) Respiratory physician Department of Respiratory
Medicine L, Copenhagen University Hospital, Copenhagen

Kenneth W. Rundell (USA) Professor and Director, Human Physiology Laboratory,
Marywood University, Scranton, PA

Juan M. Alonso (Spain) Chair, Medical and Anti-doping Commission,
International Association of Athletics Federations, Monaco

Pascale Kippelen (United Kingdom) Respiratory Physiologist, Lecturer, School of Medical
Sciences, University of Aberdeen

Joseph M. Cummiskey (Ireland) Respiratory physician, Dublin

Alain Garnier (Switzerland) Medical Director World Anti-Doping Agency

1. Diagnosis of asthma in elite athletes

Respiratory symptoms such as recurrent breathlessness, cough, wheezing, chest tightness and excessive mucous 
production are common in athletes and may be suggestive of asthma. As these symptoms alone cannot be relied upon to 
make a diagnosis of asthma in an athlete and clinical examination may be normal, objective tests are required to confi rm 
the diagnosis. These tests would include spirometry (Forced Expiratory Volume in one second FEV

1
). Because athletes 

may have an FEV
1
 above the normal range, normal spirometry does not exclude variable airway obstruction. If airway 

obstruction is present, spirometry should be repeated after inhalation of a bronchodilator to test for reversibility. In the 
absence of airflow limitation, a bronchial provocation test, to establish the presence of airway hyperresponsiveness, is 
required. If the results of these tests are negative other disorders should be considered.

2. Treatment of asthma in elite athletes

The management of the athlete with asthma should follow current national or international guidelines (e.g. Global 
Initiative for Asthma-GINA). Currently, there is no evidence that management of asthma in athletes should differ from non 
athletes. However, some specific issues need to be considered for the high-level athlete.

The prevention and management of exercise induced bronchoconstriction (EIB) is a key issue in athletes. They may also 
be exposed to high levels of allergens and environmental irritants during training and competition. Dry/cold air may be 
a particular problem for some athletes.

The non-pharmacological management of asthma in athletes is important.This includes identifying and reducing exposure 
to asthma triggers whenever possible and especially during training. Warm-up may help to reduce EIB.

Drug treatment of asthma in elite athletes should follow standard guidelines with treatment individualised to achieve 
asthma control and the effects of treatment monitored. Any medications prescribed must comply with World Anti-Doping 
Agency (WADA) regulations.All beta

2
 adrenoceptor agonists (

2
 agonists) and in particular oral preparations are prohibited.

Inhaled corticosteroids and some inhaled 
2
 agonists can be used in accordance with the relevant section of the 

Therapeutic Use Exemption (TUE) Standard. Systemic corticosteroids are prohibited and also require a TUE.

Inhaled corticosteroids are the most effective drugs for long term control of asthma and prevention of EIB. Inhaled 
2

agonists are the most effective drugs for immediate inhibition of EIB and for relieving intermittent symptoms of asthma.
However, when used frequently, tolerance (or tachyphylaxis) to these effects develops rapidly. Athletes who use either 
short- or long-acting 

2
-agonists on a daily basis should be advised that their effectiveness to prevent EIB will partially 

diminish. Frequent use of 
2
 agonists may also increase the bronchoconstrictor response to exercise and allergens.

Strategies to avoid these problems could include restricting 
2
 agonists to infrequent use, use of alternative treatments 

for preventing EIB and ensuring adequate treatment of underlying asthma with inhaled corticosteroids. Long acting 
2

agonists should not be used as monotherapy.

Athletes should be offered asthma education in order to develop self management skills and ensure appropriate use 
of medication, including inhaler technique. Individualised action plans for the management of exacerbations, asthma 
monitoring and follow-up are important.

3. Environmental aspects of asthma in elite athletes

The major environmental factors which could influence airway function in elite athletes are allergens and ambient 
conditions such as temperature, humidity and air quality. Exposures of importance to the athlete include seasonal and 
perennial allergens, dry/cold air, chlorine derivatives in swimming pools, ozone and combustion derived pollutants, such 
as oxides of nitrogen and particulate matter. Because of the high minute ventilation during exercise, the effects of these 
exposures may be more marked in athletes than in non-athletes.

4. Training as a cause of asthma in elite athletes

Long-term intense endurance training may be associated with an increased risk of development of airway hyperrespon-
siveness and asthma in the elite athlete. Environmental factors, such as allergens, chlorine derivatives, pollutants or cold 
air exposure may contribute to the development of airway inflammation and functional changes. Their penetration into 
the airways will be enhanced by the high ventilation required during intense exercise. The changes in lung function and 
airway responsiveness may be at least partly reversible after cessation of long-term endurance training.

More research is necessary on how to prevent or minimise the adverse effects of long term training on the airways,
particularly the effects of environmental exposure on airway structure and function.

5. Past experience of 2 agonists use in elite athletes

Data are now available on athletes who seek approval to use inhale 
2
 agonists. These data arise from the recent Winter 

and Summer Olympic Games and from the International Association of Athletic Federations (IAAF) world championships 
in athletics. While most applications for the Games came from those competing in endurance sports this was not a 
universal finding in athletics. The geographical distribution of the applications closely relates to the reported prevalence 
of asthma in those countries. Over the last 5 years, there has been a significant increase in the proportion of athletes 
using inhaled corticosteroids in conjunction with a 

2
 agonist. A minority of athletes are now relying on a 

2
 agonist alone 

to manage their condition.

6. Future of 2 agonists in elite athletes

2
 agonists are likely to remain the most effective bronchodilators available in the foreseeable future. However, they may 

have a less important role in the management of asthma in athletes because EIB should be better controlled by use of other 
therapies. Such therapies are likely to target the production, release and effects of the mediators of bronchoconstriction.
Ideally,

2
 agonists should be reserved for occasional use and breakthrough symptoms.

Because of the widespread use and potential for misuse of inhaled 
2
 agonists by athletes, there was consensus to 

continue the strict control of the use of this class of drugs in sport.

Better strategies need to be developed to avoid the development of tolerance to 
2
 agonists.
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Fysisk aktivitet både på individ- og grup-
penivå ble belyst fra forskjellige perspek-
tiver. Programmet var lagt opp med 5-6
parallelle sesjoner med alt fra tøffe tre-
ningstimer til teoretiske foredrag og det
var i alt ca 190 deltagere. Hovedtemaene
var tiltak for barn, eldre og psykisk helse
og dagene ble åpnet av Eilin Eikeland
som kom rett fra lønnsforhandlinger for
NFF og UNIO. Deretter gikk det slag i
slag to dager til ende. 

Anita A. Aadland, seniorrådgiver innen
fysisk aktivitet i Helsedirektoratet holdt
åpningsforedraget. Hun gav blant annet
en oppsummering når det gjaldt effekt av
fysisk aktivitet i forebygging, behandling
og rehabilitering. Hun presenterte også
en ny manual med anbefalinger til tiltak
innen fysisk aktivitet, forebygging og
behandling. 

Fysioterapeut dr. philos Jorunn Lægd -
heim Helbostad tok i sitt foredrag opp
trening med vekt på muskelstyrke og
balanse. Pr i dag er dette det best doku-
menterte tiltaket i forhold til effekt på
forebygging av fall hos eldre som bor
hjemme. Hun tok også opp hvordan
fysisk aktivitet kan tilrettelegges for eldre.
Fysioterapeutene Tove Johnsen og Tore
Christoffersen tok i sitt treningsprogram
opp fysisk aktivitet som forebygging av
funksjonssvikt og viste også hvordan

eldre kan trene. Programmet er basert
på en australsk studie (Otago-øvelses-
programmet) som gikk over ett år og
hvor eldre trente to ganger i uken.
Resultatet viste at treningen reduserte
fall med 30 prosent. 

Professor Egil W. Martinsen er spesia-
list i psykiatri. I sin forelesning gav han en
oversikt over hvilken betydning fysisk
aktivitet kan ha i forebygging og behand-
ling av psykiske lidelser, med hovedvekt
på depresjon, angst og schizofreni.
Martinsen tok også opp hvilke former for
aktivitet som er mest gunstig for sinnets
helse. Motivasjon og mulige virkningsme-
kanismer ble også belyst. 

Blant egne FFIere holdt Odd Egil Olsen
sitt foredrag om forebygging av kne- og
ankelskader hos unge håndballspillere.
Dette budskapet kan ikke bli gjentatt for
ofte, og temadagene var en glimrende
anledning til å få spredt det glade bud-
skap om at forebygging faktisk nytter.
Igjen fikk han belyst at forebygging bør
starte tidlig, gjennom et strukturert opp-
varmingsprogram hvor hovedfokus bør
være på ”kne over tå”. Han la også vekt
på at utfordringen videre blir å imple-
mentere dette i trenerutdanninger på
nasjonalt og internasjonalt nivå på alle
aldersnivåer. Bjørn Fossan holdt også sitt
foredrag om eksentrisk trening som

behandling av pasienter med patellar
tendinopati. Dette er jo også viten som
har vært tilgjengelig en stund og hvor
temadagene var en ypperlig anledning til
å formidle dette til fysioterapeuter som
kanskje ikke jobber med dette til daglig.
Behandling av muskel- og skjelletskader
er jo det fysioterapeuter ”skal” kunne, og
i eksentrisk trening har vi jo faktisk et
regime som slår de fleste andre behand-
lingsalternativene. For ordens skyld:
Resul tatene fra studien til Fossan sin
gruppe viste altså at ingenting tyder på at
kirurgi gir bedre resultater enn eksentrisk
trening ved patellar tendinopati. Eksen -
trisk trening bør derfor prøves før kirurgi
med åpen teknikk.

Det var også flere fra egne rekker som
bidro under temadagene. Karin Rydevik
gav oss med stor innlevelse både en opp-
datering i stabiliseringstrening med stor
ball samt det siste innen trening for
coxartrosepasienter. Thomas Ødegaard
har lenge engasjert seg for problemstil-
lingen rundt sluttrehabiliteringen (fase 3),
og når utøveren er klar for idrettsakti-
vitet. I sin work shop ”rehabilitering av
ankel og kne” fikk han belyst dette på en
glitrende måte. Det var flere FFIere i
ilden: Kjersti Storheim gav hos en grundig
gjennomgang av de siste retningslinjene
for ryggbehandling, og hun kunne betryg-
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Referat fra temadagene for fysisk
aktivitet 5. og 6. juni 2008

Temadagene for fysisk aktivitet ble i år arrangert for 3. året på rad og ansvarlige for arrange-
mentet var NFF i samarbeid med NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi (FFI). Formålet med
temadagene var å inspirere fysioterapeuter til å endre sin praksis til å bruke mer fysisk aktivitet
og bevegelse. Målgruppen var alle fysioterapeuter i alle fagområder. 

AV JAN LØKEN

MANUELL TERAPEUT HJELP24 NIMI AS 



ge oss med at trening og øvelser har
effekt på subakutte og kroniske rygg -
pasienter. Retningslinjene gis ut av
FORMI og SHDir og kan lastes ned fra
www.formi.no. 

Spesialist i manuellterapi og idrettsfysi-
oterapi Hilde Fredriksen  ble tildelt årets
Fysiopartner pris for sitt prosjekt:"
Aktivering av m.serratus anterior hos
pasienter med kroniske skuldersmerter
ved øvelsen pushup på stabilt og ustabilt
underlag". Hilde fant at det var høyere
aktivering av m.serratus anterior ved
push ups+ på stabilt sammenlignet med
ustabilt underlag. Det ble også påvist økt

muskelaktivering av m.serratus anterior,
øvre trapezius og m. levator scapula. Her
var det ingen forskjell på stabilt og usta-
bilt underlag. Forskningen til Hilde
Fredriksen gir oss ny viten innen skulder-
rehabilitering og dermed et mer nyan-
sert bilde på nevromuskulær trening av
skulderen. FFI gratulerer med prisen.

Sist, men ikke minst bidro også ”for-
mann” Inger Holm med sin ekspertise på
fysisk aktivitet og artrose og hun kunne
forsikre oss om at fysioterapeuter fort-
satt har mye å tilføre hoftepasienten. 

I tillegg til de nevnte foredragsholderne
er det mange flere bidragsytere som for-

tjener honnør og som gjorde sitt til at
temadagene igjen ble en ”hit”. De to vik-
tigste suksessfaktorene tror jeg var å
samle det beste vi har av forelesere på
de enkelte feltene, samt sørge for bred-
de og variasjon i programmet. Bare på
den måten klarer man å nå det brede lag
av fysioterapeuter med interesse for
fysisk aktivitet.  

En stor takk til arrangementskomiteen
bestående av Krister Ness, Merete
Fosdahl, Kaare Øystein Trædal og Áslaug
Skúladóttir.
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Årsberetning Agder Idrettsmedisinske Forum (AIMF) 2007-2008
Styrets sammensetning 2007
Leder: Kirsten Sola, lege
Sekretær: Reinier van der Spek, fysioterapeut
Kasserer : Jo Østvoll, fysioterapeut
Styremedlemmer: Alexandra Hott Johansen, lege, Aleksander Sandnes, lege

Styrets sammensetning 2008:
Leder: Kirsten Sola, lege
Sekretær: Reinier van der Spek, fysiot.
Kasserer : Tom Ahmed, manuell ter.
Styremedlemmer: Aleksander Sandnes, lege. Erik Welhaven Løken, kiropraktor

Møter i Styret:
Styrets møter har bestått i planleggingsarbeid i forhold til fagmøtene, totalt 3 styremøter.

Fagmøter:
22. mars -07: ”Idrett og astma” med Thor-Øistein Endsjø, tilstede: ca 25

1. november -07: ”Treningsplanlegging” ved Lukas Udelhoven og Fred Koch. Årsmøte, valg av nytt styre, tilstede 30.

5. juni -08: ”Ultralyd som et diagnostisk hjelpemiddel, teori og praksis” v/ spes. fys. 
med. Herlof Harstad. Ultralyd-apparater til  praktiske øvelser ved Medinor/GE
Tilstede: 30

18. september -08:” Overtrening” og Luftveisprosjektet i forb. OL- i Bejing ved  Ola Rønsen,
Olympiatoppen, tilstede: 20.

Medlemstall pr 1.okt. -08: 30. Medlemstallet er stabilt siden oppstart av AIMF januar 2006. Største møteoppslutning hadde
vi på de 2 første møtene i 2006 med hhv 60 og 40 deltakere. Faggruppene leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og idretts-
fysiologer er representert ved møtene.
De fleste møtene organiseres av Salto og finner sted på Spicherens treningssenter i Kristiansand, i lokalene til UIA.
Ikke-medlemmer har adgang til møtene ved å betale en lav inngangsavgift.

Medlemmene er oppfordret til å delta på Høstkongressen i Stavanger.

Kristiansand, 25. sept.-08
Kirsten Sola, leder AIMF



Av Hilde Moseby Berge.

Studenter i 10. semester har lenge etter-
lyst ekstra undervisning i fysikalsk medi-
sinsk undersøkelse. Men til tross for at de
i høst skulle ut i praksis i allmennmedisin
hvor 18% av konsultasjonene skyldes
muskel / skjelettplager så får studentene
ingen gjenoppfriskning av fysikalsk medi-
sin i dette semesteret. Det er 2,5 år siden
undersøkelsesmetodikk stod på timepla-
nen og håndlaget ved praktisk undersø-
kelse blir deretter. Responsen var derfor
enorm da Norsk idrettsmedisinsk forening
i samarbeid med Seksjon for allmennmed-
isin ved Universitetet i Oslo annonserte
gratis ettermiddagskurs i august. I løpet av
en time hadde 72 av 105 studenter skre-
vet seg på liste og før påmeldingsfristen
gikk ut stod det 88 navn på listen. Vi måtte
derfor dele undervisningen på to dager
for å få nok plass og instruktører. Det
møtte opp henholdsvis 38 og 30 studen-
ter fordelt på to dager og tilsammen stilte
ni erfarne idrettsleger og idrettsfysiotera-
peuter opp gratis for å undervise. Norsk
idrettsmedisinsk forening ble kort introdu-
sert og vi fikk 37 nye studentmedlemmer
som ble lokket med gratis oppfrisknings-
kurs før eksamen neste år. 

Studentene ble raskt delt inn i grupper
hvor undersøkelsen ble gjennomgått i
plenum før studentene prøvde seg på
hverandre to og to. Noen hadde tydelig-

vis frisket opp kunnskapene på forhånd
og stilte godt forberedt, mens andre
måtte lete langt bak i hukommelsen for å
huske det de hadde lært tidligere.
Undersøkelse av både kne og skulder ble
gjennomgått i løpet av tre timer og det
ble derfor veldig komprimert. Noen
etterlyste nye kurs i undersøkelse av
andre kroppsdeler også, men det får vi
kanskje flette inn under eksamensunder-
visningen. Studentene var lærevillige og ga
klart uttrykk for at de syntes dette var vel-
dig nyttig. Nå venter vi på tilbakemelding
etter endt praksisperiode for å høre hvor-
dan de taklet undersøkelsene i møte med
pasienter. Øvelse gjør mester og praktisk
undersøkelse er et håndverk som må
læres og utøves, helst under gunstige
undersøkelseforhold. Vi tror pasientene vil
skjønne at disse studentene har tatt i et
kne og en skulder før og at det vil føre til
at pasienten raskere får riktig diagnose og
eventuelt målrettet behandling. I møte
med eksaminator og sensor vil studentene
også helt sikkert ha nytte av å kunne utfø-
re en systematisk undersøkelse for å få lov
til å kalle seg cand. med.  

NIMF planlegger å gjennomføre kurs
for alle studenter i 10. semester i Oslo
for to kull i året og deretter oppfrisk-
ningskurs før eksamen for alle medlem-
mer. I Trondheim og Bergen håper vi på
et lignende tilbud og vi er også i dialog
med Universitetet i Oslo for å sette av

penger på budsjettet til å lønne instruk-
tører så idrettsmedisin kan få den priori-
teringen den fortjener.

Alle fotos: Mari Rian Hanger, Dagens Medisin.
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Stor oppslutning om praktisk
undervisning for medisinerstudenter

Medisinerstudentene i 10. semester i Oslo var så ivrige etter å lære å undersøke kne og skulder
før de skulle ut i praksis at 65 % stilte opp på frivillig ettermiddagsundervisning. 

Kristin Engebretsen undersøker et kne. Tyyaba Anwar undersøker kneet til Martin Hoang.

Martin Hoang undersøker et kne.

Chris Lütken undersøker skulderen til Magnus B. Berge.
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STILLING LEDIG

HELSEPERSONELL
TIL OL OG PARALYMPICS

I VANCOUVER 2010
Det søkes med dette etter leger og fysioterapeuter som ønsker å delta i helse-teamene til OL og Paralympics i
Vancouver i 2010. Utvelgelsen skjer i et samarbeid mellom Olympiatoppen og de aktuelle særforbundene.

Helsepersonellet forutsettes å være autorisert som hhv idrettslege NIMF og idrettsfysioterapeut FFI. For fysiote-
rapeutene er også spesialitet i manuellterapi ønskelig, men intet absolutt krav. Det vil bli lagt stor vekt på
evnen til å jobbe i team.
Erfaring som lege/fysioterapeut fra internasjonale konkurranser er en fordel. 
Vennligst oppgi om du er aktuell kandidat for kun ett eller begge arrangement.

Merk:  
Også leger/fysioterapeuter som allerede er engasjert/ansatt i særforbund må søke for å komme i betraktning. 

For ytterligere informasjon:
Leger bes kontakte Ola Rønsen, tlf 419 00 363
Fysioterapeuter bes kontakte Bjørn Fossan, tlf 419 00 361

Send søknad med referanser innen 1/11-2008 til:
Ola Rønsen
Helseavdelingen ved Olympiatoppen 
Postboks 4004, Ullevål Stadion
0806 Oslo



Torsdag 4. september var det igjen klart for Redcord-konferan-
se på Thon hotell i Sandvika, nytt av året var workshops som ble
avholdt onsdag og fredag. 

Det var en fullsatt sal av fysioterapeuter og leger som var
møtt opp for å få med seg siste nytt innen temaer av relevans
for Redcord. På programmet sto norske og utenlandske forele-
sere. Størst forventning var det til Per Brodal - ”Neurac-en nev-
robiologisk innfallsvinkel” og Chris Ingersoll- ”Arthrogenic mus-
cle inhibition”.

Konferansier for dagen var overlege ved Toppidrettssenteret
Lars Kolsrud. Kolsrud innledet dagen med å fortelle at tanke-
gangen ved å bruke slynger/tau i treningen slett ikke var nytt.
Allerede i 1875 var det en tysk lege som konkluderte i sitt
arbeide at de som jobbet på seilskuter hadde best helse. Det
innebar klatring i tau, dra i tau og balansering på ustabilt under-
lag. Dette igjen var forløperen til den ”gode gamle gymsalen”
med tau, bom, ribbevegg og ringer som har klare likhetstrekk
med dagens Redcord.

Her er et sammendrag fra fire av de i alt syv foredragene som
ble holdt denne dagen.

Per Brodal,  Professor ved institutt for medisinske
basalfag- ”Neurac- en nevrologisk innfallsvinkel”
Hjernens arbeidsmåte er svært kompleks og man er langt unna
full forståelse. Hjernen er proaktiv, det vil si at den prøver å for-

utsi hva som kommer til å skje. Avhengig av  tidligere erfaringer
og forventninger tolkes informasjonen og ut fra det styres reak-
sjon/handling. Hjernen er ikke laget for objektiv registrering. I
motsetning til tidligere der man trodde at hjernen var pro-
grammert og statisk vet man nå at den er dynamisk og aktiv.
Den jobber for å opprettholde forutsigbarhet. 

Hjernens mange funksjoner ivaretas av en rekke nettverk.
”Smertenettverket” lokalisert i hjernebarken mottar informa-
sjon fra nociseptorer via ryggmargens dorsalhorn og thalamus,
amygdala og de andre nettverkene i hjernen. 

Nettverkene er plastiske- derav lær ingsevne og fleksibilitet.
Det gir større potensial men også økt sårbarhet. Viktige forut-
setninger for hensiktsmessige end ringer i nettverkene er foku-
sert oppmerksomhet, meningsfull oppgave og flere gjentagelser. 

Studier har vist at kroniske ryggpasienter har et endret kog-
nitivt nettverk. Til tross for at en vevsskade er tilhelet, stimuleres
smertenettverket via det kognitive nettverket og smerteopple-
velsen vedvarer. 

Hjernens indre modeller har lagret informasjon om hva som
skal til for å utføre handlinger. Det er påvist at etter knesmerter,
kroniske nakkesmerter og ryggsmerter endres den motoriske
kontrollen. Det kan skyldes en forstyrrelse av den indre model-
len. Forutsetninger for å da gjenvinne motorisk kontroll er sam-
ordning av alle nivå (kortikalt til spinalt), samt rask og riktig tolk-
ning av sensoriske signaler.
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Redcord-konferanse 4. september 2008

Redcord har etter hvert blitt et nyttig verktøy i hverdagen til stadig flere fysioterapeuter. Idretts ut øv -
ere landet over bruker det i forebygging og rehabilitering av skader samt for å forbedre prestasjoner.

MARI TYRDAL

FYSIOTERAPEUT HJELP24 NIMI AS

Even Lærum og Lars Kolsrud
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Brodal fremhever flere faktorer i behandlingsmetoden
Neurac som kan bidra til smertereduksjon og økt funksjon. Det
viktigste er etablering av tillit før behandling. Metoden frem-
tvinger fokusert oppmerksomhet. Utfordringen av det motoris-
ke systemet graderes og gjennomføres i en trygg setting. Man
får kraftig proprioseptiv stimulering samt at det er viktig med
opplevelse av mestring.

Bent Rønnestad, lektor på høgskolen i Lillehammer-
Effekt av vibrasjonstrening på styrke og spenst.
Vibrasjonstrening er ingen ny treningsform. Allerede på slutten
av 1800-tallet ble det eksperimentert med trening på vibra-
sjonsplater. I de senere år har det igjen blitt aktuelt og de siste
årene er det gjort en rekke studier. Resultatet av forskningen så
langt har vist varierende resultat.  

Vibrasjonstrening eller WBV ( whole body vibration) avheng-
er av to faktorer ; amplitude og vibrasjonsfrekvens. Ampli tude
kan variere fra 1 til 10 mm og vibrasjonsfrekvensen mellom 15
og 60 Hz. Det gir 450 ulike kombinasjoner. 

Undersøkelse av treningseffekt av WBV uten ytre motstand
på styrke og spenst har vist ulikt resultat. WBV sammenliknet
med vanlig styrketrening viser tydelig at styrketrening gir større
treningseffekt enn WBC alene. 

Derimot tyder det på at WBV med ytre motstand (tunge
vekter) gir større treningseffekt enn vanlig styrketrening. Flere
studier har vist en akutt økning av 1RM og effekt (W) både ved
bicepscurl og knebøy i Smith-maskin. Det avhenger derimot av
at vibrasjonsfrekvensen ligger mellom 40-50 Hz. Årsaken til det
tror man skyldes det lineære forholdet mellom vibrasjonsfre-
kvens og muskelspolens afferente signaler. Økte afferente signa-
ler gir økt eksitatorisk stimulering av motonevron og derav stør-
re kraftutvikling. Flere studier er i gang og vi venter spent på
resultatene!

Anne Fladmark, fysioterapeut, Redcord-klinikk
Trondheim og St.Olavs hospital
- Bildediagno stikk som verktøy i klinikken
Hun har i mange år jobbet med ultralyd som bildediagnostikk.
Metoden krever lang erfaring og mye trening. Den er svært
avhengig av en erfaren operatør for nøyaktig og riktig resultat.
Har man det, er ultralyd et godt verktøy. Det er rimeligere enn
CT og MR. Metoden er objektiv og nøyaktig  med god reliabi-
litet og validitet. 

På Redcord-klinikken i Trondheim brukes UL som et verktøy
for motorisk kontroll og læring. Man måler dynamisk og statisk
muskelkontroll, eventuell kompenserende muskulatur og atrofier.
Pasienten opplever det motiverende og oppnår bedre læring.

I redcord-sammenheng er det hovedsaklig samspillet og kon-
trollen av transversus abdominis, multifider og bekkenbunn man
ønsker å se på. Ultralyd brukes da for å få tak i riktig muskula-
tur og igjen trene denne.

Chris Ingersoll, professor of sports medicine ved
University of Virginia- ”Artrogen muskel inhibisjon
(AMI) -  Den begrensende faktor innen rehabilitering” 
Muskel inhibisjon er nedsatt evne til frivillig å kontrahere en
muskel. AMI er en kontinuerlig inhiberende refleks av muskula-
turen rundt et ledd. Dette kan oppstå som følge av skade eller
overbelastninger. Det er to typer AMI; presynaptisk og postsy-

naptisk inhibisjon. Ingersoll gikk i hovedsak inn på presynaptisk
inhibisjon. Det skyldes reduksjon av nevrotransmittere i presy-
naptisk terminal som igjen reduserer stimulering av antall
motornevroner for å utføre spesifikke oppgaver. 

Klinisk vil vi kunne identifisere AMI som muskelsvakhet. Det
kan gi oss et feil bilde og i verste fall lede oss vekk fra riktig vur-
dering og behandling av aktuelle skade.

AMI kan gi uhensiktsmessig artrokinematikk. Ved skade
responderer mange med erstatningsstrategier for å mestre
oppgaver. Det kan være strategier som på lang sikt kan øke risi-
ko for skader i ledd/leddstruktur. 

Å få tilbake kraften i en muskel etter skade er ikke det samme
som å trene styrke på friskt ben. Det neurale aspekt er ikke det
samme.

Ved University of Virginia brukes tester for kraft og funksjon
samt vurdering av H-refleksbane for å evaluere AMI.

Målsetningen ved behandlingen av AMI er å normalisere mus-
kelkontraksjonen, fjerne inhibisjonen og dermed unngå ytterli-
gere skade på ledd. Funksjonell progresjon med fokus på optimal
gjennomføring er viktig. Man ønsker å gjeninnføre samme strate-
gi for muskelaktivering som før skaden. Redcord og neurac kan i
disse tilfellene være et godt verktøy for å redusere AMI.

Ingersoll poengterte at det fortsatt er mange ubesvarte
spørsmål rundt AMI og dens betydning i rehabiliteringen. 

Fra teori til praksis 
Vi fikk med oss mye spennende teori rundt grunnlaget for
Redcord. Nå er utfordringen å innlemme teorien i vår kliniske
hverdag. Redcord har mange muligheter og er et godt verktøy
dersom man bruker det riktig. Men det forutsetter er god
anamnese, undersøkelse og ikke minst riktig bruk av slyngene.
Det er ikke bare å gynge i vei....

Chris Ingersoll

REDCORD-KONFERANSE
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I 2005 ble den første verdenskongressen
for idrettsskadeforebygging arrangert i
Oslo. Det var også første gang idretts-
medisinere fra hele verden var samlet for
å fokusere på forebygging av idrettsska-
der. Kongressen var en stor suksess, og
det ble tidlig bestemt at det skulle arran-
geres en ny kongress i Norge i 2008.

Dermed startet planleggingen av den
andre verdenskongressen, og allerede
tidlig i planleggingsprosessen ble det 
klart at enda flere forskere ville finne
veien til Norge og Tromsø. Nytt i 2008
var at det ble arrangert et kurs i forkant
av hovedkongressen. Pre-kongressen
”The Advanced Team Physician Course”
fant sted på Svinøya rorbuer i Lofoten.

700 FORSKERE FRA HELE
VERDEN OG MER ENN
180 PRESENTASJONER
Mer enn 700 deltakere fra 55 nasjoner
inntok ishavsbyen i juni i år for å diskutere
de nyeste forskningsresultatene innen
idrettsskader og skadeforebygging. 

Totalt ble det presentert mer enn 180
nye forskningsrapporter, og det var et
variert program for både forskere, fysio-
terapeuter og idrettsmedisinere.  

Konferansen hadde et bredt perspek-
tiv på forebygging av skader i ulike idret-
ter og av ulike skadetyper. Forsk -
ningsresultater som ble presentert viste
resultater fra studier på intervensjonsme-
toder, epidemiologi, risikofaktorer og ska-
demekanismer. 

I løpet av tre dager ble det holdt hele
fem oversiktsforedrag, 19 symposier, 21
ulike workshops, hele 187 frie foredrag og
postere, og viste seg å kunne inspirere til
ivrige diskusjoner i både pauser og under
mange av de sosiale sammenkomstene.

SKADEFOREBYGGING ER ET
SAMFUNNSANSVAR
Kongressen ble åpnet av Fredrik S.
Bendiksen, leder av organisasjonskomite-
en. Årets kongress hadde kommet i
stand i samarbeid med IOC, Norges
idrettshøgskole, Norges Idrettsforbund
og Kultur- og kirkedepartementet. Dette
samarbeidet har gjort det mulig for oss å
sette sammen et unikt faglig program i
internasjonal sammenheng.

Idrettspresident Tove Paule og IOC
representant Gerhard Heiberg, som i til-
legg var Ærespresident i organisasjonsko-
miteen, holdt også hver sin åpningstale.
Heiberg hadde med seg en hilsen fra
IOC president Jacques Rogge som talte
fra storskjerm. 

Det ble fort fremhevet i talene at kon-
gressen er svært anerkjent i forsknings-
miljøet og står vitenskapelig sterkt på
grunn av det store antallet inviterte fore-
lesere (76). Paule og Heiberg presiserte i
sine åpningstaler hvor viktig det er å fore-
bygge skader, men at samfunnet også har
et ansvar for utøveren etter skaden. For
en utøver betyr en skade som regel et
avbrekk fra idrett og kan i verste tilfelle
være slutten på en lovende idrettskarriere.

Rogge hyllet i sin tale Senter for
idrettsskadeforskning for initiativet og
arrangementet, og pekte på kongressen
som en viktig bidragsyter for idrettssam-
funnet. Det ble understreket at idretten
også i fremtiden kan regne med IOC
som samarbeidspartner når det gjelder
videre satsing på idrettsskadeforskning. 

SENTRALE TEMAER FRA
PROGRAMMET 
De fem oversiktsforedragene dekket
tema fra et nytt rammeverk for å under-
søke belastningsskader til ulike innfallsvi-
kler til skadeforebygging, som praktiske
modeller i idrett, biomekanikk og epide-
miologi, samt modeller for risikofaktorer.
De totalt 19 symposiene med 130 fore-

KATHRIN STEFFEN

JOBBER SOM FORSKER PÅ SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE

2nd World Congress on Sports Injury Prevention gikk
av stabelen i Tromsø i juni 2008
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drag konsentrerte seg om fire hovedte-
maer: 1) Forebygging av skader i enkelte
idretter som fotball, rugby, friidrett, rac-
ket- og skisport, 2) forebygging av spesi-
elle skadetyper (korsbåndsskader, ham-
stringsskader, sene- og belastningsskader
generelt), 3) metoder for å undersøke
skademekanismer og risikofaktorer, og 4)
strategier til suksessrik implementering
av skadeforebyggende tiltak og deres
oppfølging.

NORSKE STUDIER
Blant noen av de viktigste forskningsre-
sultatene som ble presentert var også
studier fra Senter for idrettsskadeforsk-
ning. Med varierende innfallsvinkler ble
forskning innenfor ski/snowboard, fotball
og håndball belyst. Presentasjonene fikk
mye oppmerksomhet og positive tilbake-
meldinger.

SNØSPORT
Etter to år med omfattende skaderegis-
trering i alle FIS disiplinene gjennom et
nyopprettet FIS Injury Surveillance
System viser resultatene så langt at ska-
defrekvensen i alpint, freestyle og snow-
board er høy, med alvorlige kneskader
som den mest hyppigste skaden, fulgt av
rygg- og hodeskader. Detaljert informa-
sjon om de mest vanlige skadetypene vil
sammen med analyser på skademekanis-
mer kunne bidra til utvikling og videreut-
vikling av effektive skadeforebyggende til-
tak i ski- og snowboardsporten.

FOTBALL
Et stort intervensjonsprosjekt i fotball
kunne vise til meget lovende resultater
ved introduksjon av teknikk, styrke- og
balanseøvelser satt sammen til et struktu-
rert 15-20 min oppvarmingsprogram.
Dynamiske fotballspesifikke øvelser kunne
redusere skaderisikoen i jentefotball med
en tredjedel. En omfattende compliance
undersøkelse viste også at spillere som
trente hyppig på oppvarmingsøvelsene
hadde en signifikant mindre skaderisiko
sammenlignet med spillere som hadde
halvparten så mange økter. 

Mye spenning var også knyttet til risi-
kofaktorstudier fra norsk fotball. Resul -
tater fra pågående kunstgress-studier i
Norway-Cup og i Tippeliga viste at den
totale skaderisikoen på kunstgress ser ut
til å være lik den på naturgress når en ser
på alle skadene under ett. Tre andre stu-
dier kom til at spillere med tidligere fot-
ballskader og nedsatt ledd- og muskel-
funksjon ved sesongstart, samt spillere
med et høyt stressnivå var spesielt utsatt
for nye skader. Resultatene påpeker vik-
tigheten av en godt rehabilitert skade og
et positiv og lite stressfylt treningsklima.

HÅNDBALL
Foreløpige resultater etter ett års testing
av spillere som tidligere har gjennomgått
ACL-rekonstruksjon har så langt gitt oss
viktig informasjon om fysiske svakheter
hos spillerne. Disse svakhetene øker
sannsynligvis risikoen for nye skader.

Videre har vi lovende resultater som indi-
kerer at vi i framtiden kan identifisere
utøvere med økt risiko for alvorlig kne-
skade. En bedre forståelse av risikofakto-
rer for skade kan optimalisere nåvæ-
rende skadeforebyggende program og
følgelig resultere i færre alvorlige kneska-
der og lavere kostnader for det offentlige
helsevesen.

FORSKNINGSFORMIDLING
Et annet sentralt tema på kongressen satt
fokus på formidling av forskningsresulta-
ter. Hvordan når vi best frem til utøvere,
trenere og helsepersonell med forsk-
ningsbasert kunnskap? Hvilke utfordring-
er står vi ovenfor i ungdomsidretten? 

Alle de nevnte resultatene understre-
ker viktigheten av å implementere skade-
forebyggende tiltak og trening i alle idret-
ter fra de kommende utøverne er små,
og for å nå dette målet må kunnskap om
skadeforebygging bli en forankret del av
trenerutdanningen på alle nivåer.

Senter for idrettsskadeforskning har
tatt initiativ til å utvikle en ny internettsi-
de for å gjøre dokumentert kunnskap
om idrettsskader og skadeforebygging
lett tilgjengelig for norsk idrett. Like før
kongressen ble internettsidene www.ska-
defri.no lansert. 

Mer om prosjekter i regi av Senter for
idrettsskadeforskning kan du lese på
deres internettsider www.klokeavska-
de.no og på kongressidene www.kloke-
avskade.no/no/Congress/Scientific-pro-
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gram-2008/. Alle abstracts er i tillegg til-
gjengelig og kan lastes ned fra British
Journal of Sports Medicine. 

DET SOSIALE PROGRAMMET
Det sosiale programmet under kongres-
sen var som ventet også på topp. Det ble
invitert til midtsommersamling på Senja, til
bankett, og til fjellturer med 24 timers lys
og sol. For noen av de langveisfarende del-
takerne ble Tromsø til og med et første
møte med snø. Bildet nede ble forresten
tatt kl. 2 på natten under strålende sol.

TREDJE VERDENSKONGRESS
OM IDRETTSSKADER I MONA-
CO i 2011 UNDER IOC-PARAPLY
Under banketten kunngjorde leder av
IOCs medisinske komité, Arne Ljungquist,
at IOC vil overta eierskapet til kongres-
sen etter årets kongress. Under IOCs
paraply vil kongressen kunne videreutvi-
kle seg og sikre et internasjonalt mang-
fold i arbeidet med å forebygge skader
blant idrettsutøvere. 

Ljungqvist fremhevet det viktige arbei-
det som er gjort i Norge på dette områ-

det, og at IOC nå overtar en veletablert
kongress som IOC anser som svært vik-
tig i framtiden. 

I denne forbindelsen må utnevnelsen
av lederen for Senter for idrettsskade-
forskning, professor Roald Bahr, som
medlem til IOCs medisinske komité
anses som en stor ære. 

– IOCs styre ønsker å beskytte utøver-
nes helse og for IOC er forebygging av
skader et viktig satsningsområde, sa sty-
remedlem i IOC, Gerhard Heiberg på en
pressekonferanse under kongressen.

Enda en gang har Norge vist at vi er
langt fremme innen forebygging av
idrettsskader og at vi kan arrangere store
kongresser. Mange timers arbeid med
forberedelser og planlegging, møter og
opplæring av driftige studenthjelpere,
men ikke minst fornøyde gjester har
absolutt vært verdt innsatsen. 

Vi ser allerede frem til den tredje ver-
denskongressen om idrettsskadeforebyg-
ging i Monaco i 2011, en kongress som
da blir arrangert av IOC i samarbeid med
Senter for idrettsskadeforskning.
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Puls - Sterk kropp
– bevegelser for livet
Enkle øvelser og gode råd til hjemmebruk ved muskel-og skjelettplager

Rønning AK.

128 s, ill. Oslo: NRK Aktivum, 2007. Pris NOK 299
ISBN 978-82-8178-247-1

Dette er en bok som ønsker å gi gode råd og veiledning for
å unngå muskel- og skjelettplager, trene dem bort eller lære å leve med dem. 

Den er rikt illustrert og viser hvordan man kan trene hjemme for å forebygge eller for å lindre
allerede oppståtte ”vondter”. Om plagene ikke gir seg er det imidlertid viktig å oppsøke riktig
terapeut. 

Boka er lettlest for mosjonister, helsepersonell og pasienter med interesse for en sunn og sterk
kropp.

Se mer utfyllende bokanmeldelse på http://tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1717282

Hilde Moseby Berge
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BOKANMELDELSE

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

Blir det noen debatt? Her kan du si din mening.
Vi har en gruppe fagmedarbeidere og andre som bidrar med artikler og stoff til bladet.Vi vet imidlertid at engasjementet hos
idrettsfysioterapeuter og idrettsmedisinere er stort, og vi ønsker å høre mer fra flere av dere. Her kan du lufte meninger, kom-
mentere artikler eller innlegg, og ellers diskutere det du måtte ønske. 

Innleggene må ikke være mer enn 500 ord eller 3000 tegn. Bruk ikke forkortelser som går utover ortografiske og gramma-
tikalske.
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Antidopingseminar for medisinsk støtte-
personell og trenere 5. desember
Som idrettslege eller idrettsfysioterapeut bør du ha god basiskunnskap om antidoping.
Antidoping Norges antidopingseminar er obligatorisk for alle som vil bli autorisert idrettslege
NIMF eller idrettsfysioterapeut FFI.

Av Hilde Bjerkholt Jenssen, Antidoping Norge

Dopinglista
Det er viktig å vite hva idrettsutøveren må gjøre for å unngå trøbbel på grunn av legemiddelbruk. Mange legemidler innehol-
der stoffer som står på dopinglista. Helsepersonell som jobber med toppidrettsutøvere bør ha god kunnskap om dette, for hva
gjør du den dagen din utøver for eksempel akutt har behov for en kortisonsprøyte? Vet du om du kan sette den, og hva du
eventuelt må gjøre i etterkant?

Dopingkontrollen
Har du noen gang tenkt over alt som kan gå galt på en dopingkontroll? Skrivefeil på skjema, skitne beger, korker som lekker…
Dopingkontrollen skal følge fastsatte kvalitetskrav, og slike ting skal ikke skje, men ting kan gå galt. Da må du vite hva som er
utøvers rettigheter – og plikter, slik at du kan veilede dine utøvere dersom de blir innkalt til dopingkontroll. 

Doping i samfunnet
Doping er dessverre en del av det samfunnet vi lever i. Anabole steroider blir brukt av unge gutter som ønsker seg en større
kropp. På kurset vil anabole steroider, bruk og konsekvenser, bli tatt opp som et eget tema av overlege Per Wiik Johansen, medi-
sinsk ansvarlig i Antidoping Norge.

Dopinganalysen
Hva skjer i utviklingen av analysemetoder? Peter Hemmersbach vil gi svar på dette. Han gir også en historisk gjennomgang av
dopingavsløringer. Peter Hemmersbach er en inspirerende foredragsholder. Laboratoriesjefen ved Norges laboratorium for
dopinganalyse ved Aker universitetssykehus er internasjonal ekspert på dette fagområde. 

Risiko ved kosttilskudd
Risiko ved bruk av kosttilskudd er dessverre et tema vi aldri kan bli ferdig med. I Sydney-OL i 2000 ble to utøvere tatt i doping
etter å ha brukt kosttilskudd som viste seg å være forurenset. Fremdeles er det slik at utøvere bør vise aktsomhet i bruk av
kosttilskudd. Dette er en næring som er dårlig kontrollert. Christine Helle ved Olympiatoppen vil snakke om dette temaet.

Ingen dom uten lov
Til grunn for Antidoping Norges arbeid og domsutvalgets avgjørelser i dopingsaker, ligger det et internasjonalt regelverk: World
Anti-Doping Code. NIF har harmonisert sine dopingbestemmelser slik at de er i tråd med det internasjonale regelverket.
Advokat Niels Kiær, Antidoping Norges prosessfullmektig i dopingsaker, vil fortelle om hvilke regler som gjelder, og hva som
saksgangen i en dopingsak. Visste du at utøvere fra nyttår kan utestenges for fire år ved første gangs regelbrudd?

Og hva med etikken?
Antidopingarbeidet er verdimessig forankret. Professor Roald Bahr ved Norges idrettshøgskole vil sammen med deltakerne
drøfte dette verdigrunnlaget. Og er nå alt helt svart-hvitt, eller finnes det gråsoner? Hva som skal settes på dopinglista er i alle
fall kontinuerlig gjenstand for debatt.

Antidopingseminaret holdes to ganger i året. Neste seminar holdes fredag 5. desember i Oslo. Se antidoping.no for hele pro-
grammet og påmelding. Pris: kr. 1000.

Ta kontakt med Gunnvor.Aase.Hole@antidoping.no dersom du har spørsmål!



I D R E T T S M E D I S I N  3 • 2 0 0 8 39

Sted: Clarion Hotel, Stavanger

Tid: Lørdag 8. november 2008 kl.17.00

Saksliste:

1.  Åpning ved leder Terje M Halvorsen

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 Ove Talsnes

7.  Årsberetning Forskningsfondet ved leder Kjersti Storheim

8.  Årsberetning lokalfora

9.  Norsk Idrettsmedisin ved leder Terje M Halvorsen

10.  Valg
a.  4 styremedlemmer
b.  1 medlem til redaksjonskomiteen for Norsk Idrettsmedisin
c.  2 medlemmer til forskningsfondets styre
d.  1 medlem til etisk råd
e.  Leder til NIMFs autorisasjonskomite
f.   Revisor for NIMF

11.  Innkomne forslag.

10.09.2008
Terje M Halvorsen
Leder

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/GENERALFORSAMLING 
I NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING 2008

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING
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Idrettsmedisin for leger og
fysioterapeuter – TRINN 1

1.-6. mars 2009

Læringsmål: Kursets formål er å gi legen og fysioterapeuten forståelse for idrettsmedisinske pro-
blemstillinger, sette dem i stand til å diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de hyp-
pigste idrettsskader med vekt på akutte skader. I tillegg sette dem i stand til å veilede vedrørende
doping og farmakologiske problemer i forbindelse med idrett.

Faglig innhold: Basal idrettsfysiologi; Treningslære; Kosthold hos idrettsutøvere;
Doping; Idrett og helse; Patofysiologi ved akutte idrettsskader: Idrettstraumatologi med vekt på diag-
nostikk og primærbehandling av akutte skader, undersøkelsesteknikk, behandling og rehabilitering.
Taping/ortoser, rygg/nakkeskader, skader i skulder, kneskader, legg/ankel/fotskader. Barn og idrett,
eldre og trening, kvinner og idrett - spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.

Kurstimer: 36t, inkludert kursprøve. Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening som
emnekurs for primærleger og er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettslege NIMF.
Kurset er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettsfysioterapeut FFI

Sosialt: Kursene på Oppdal er kjent for å være veldig sosiale. Hver dag er fire timer midt på dagen
avsatt til skiaktiviteter mm. Eller hva med en måneskinnstur inn i Gjevilvassdalen?  Vi besøker Opplev
Oppdal hvor de som ønsker det kan få utfordret bl.a. sin angst for høyder. Kvelden avsluttes med
middag rundt langbordet.

MELD DEG PÅ! DETTE BLIR LÆRERIKT OG GØY!  

Kurskoordinator: Overlege, dr.med. Agnar Tegnander
Kurssted: Quality Hotell Oppdal
Kursavgift: Vil bli annonsert på hjemmesiden
Påmeldingsfrist: 5/1- 2008
Påmelding: http://www.oppdalsuka.org

OPPDALSUKA 2009
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Idrettsmedisin for leger og
fysioterapeuter – TRINN 2

1.-6. mars 2009

Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av Idrettsmedisin Trinn 1 for leger og fysioterapeu-
ter. Det skal gi en grundigere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger. Sette dem i stand til å
veilede om idrettsskadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse i forbindelse med idrett og reise
med idrettsutøvere. Legen skal etter kurset kunne være ansvarlig for den idrettsmedisinske service
for utøvere og lag på alle nivå, og fysioterapeuten skal kunne være det samme innenfor sitt fagfelt.

Faglig innhold: Testing og trening av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Temperatur og væs-
keregulering, høydetrening, reisemedisin og akklimatisering. Ernæringsfysiologi; Prestasjonsrettede til-
tak. Restitusjon, overtrening, astma og allergi i idrett, infeksjoner hos idrettsutøvere.
Idrettstraumatologi med vekt på belastningsskader, skadeforebygging. Hofter og lyskeskader, skader
i overekstremitetene. Idrettspsykologi. Plutselig død under fysisk aktivitet.

Kurstimer: 36t, inkludert kursprøve. Timene er søkt godkjent av Den norske Lægeforening som
emnekurs for primærleger og er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettslege NIMF.
Søkes også om godkjenning innen ortopedi og fysikalsk medisin mm.
Kurset er godkjent som tellende timer til autorisasjonen Idrettsfysioterapeut FFI

Sosialt: Kursene på Oppdal er kjent for å være veldig sosiale. Hver dag er fire timer midt på dagen
avsatt til skiaktiviteter mm. Eller hva med en måneskinnstur inn i Gjevilvassdalen? Vi besøker Opplev
Oppdal hvor de som ønsker det kan få utfordret bl.a. sin angst for høyder. Kvelden avsluttes med
middag rundt langbordet.

MELD DEG PÅ! DETTE BLIR LÆRERIKT OG GØY!  

Kurskoordinatorer: Overlege Ove Talsnes
Kurssted: Quality Hotell Oppdal.
Kursavgift: Vil bli annonsert på hjemmesiden
Påmeldingsfrist: 1/1- 2009.
Påmelding: http://www.oppdalsuka.org

OPPDALSUKA 2009
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Styret har bestått av:
Terje M. Halvorsen, leder
Knut Fjeldsgaard, kasserer/styremedl.
Ove Talsnes, sekretær/styremedlem
Eva Kristin Birkelund, styremedlem
Agnar Tegnander, styremedlem
Mona Nysted, styremedlem
Thor Einar Andersen, styremedlem
Hilde Moseby Berge, varamedlem
Torbjørn Furuseth, varamedlem

Styremøter
Det har vært avholdt fire styremøter, hvorav to fel-
lesmøter mellom styrene i NIMF-Dnlf og FFI. Et av
fellesmøtene ble gjennomført i forbindelse med
Tverrfaglig Ryggkongress i Oslo og et i tilknytning til
Høstkongressen i Stavanger. Møtekostnadene er
holdt så lave som mulig. 

Styrets fokus-/arbeidsområder
På det første styremøtet i 2008 ble det gjennom-
gått styrets arbeidsoppgaver iht. NIMF sine statutter.
Styret ønsker utover dette å øke arbeidsinnsatsen
for å øke medlemstallet i foreningen, øke delta-
kelsen av antall leger på høstkongressene, og å være
en sentral og synlig aktør ved beslutninger innen
det idrettsmedisinske fagområdet. 

Sekretariatsfunksjon
Ove Talsnes er styrets formelle sekretær. Marianne
Olsen påtok seg høsten 2007 medansvaret for
sekretariatsfunksjonen i NIMF, etter at hun avsluttet
sitt arbeidsforhold innen legemiddelindustrien. 

Forskningsfondet
Forskningsfondet ble under generalforsamlingen
2007 gjort om til en stiftelse. 

Stiftelsens styre blir nå stiftelsens høyeste organ.
Foreningene har dermed gitt fra seg styringsretten
til den nye stiftelsen. Styrets leder velges i general-
forsamlingene i FFI og NIMF etter samlet innstilling.
Ved evt. uenighet bemyndiges fellesstyremøtet å
velge ny leder. Stiftelsens årsberetning skal refereres
på de respektive generalforsamlingene. Endringer i
vedtektene kan endres ved 2/3 flertall fra FFI og
NIMF. Stiftelsens leder er Kjersti Storheim. 

Lokalfora
NIMF styret ønsker å stimulere til økt aktivitet i de
aktive lokalforeningene, og at det opprettes akti-
vitet i lokalforeninger som er passive. Det er sendt
brev til tilgjengelige kontaktpersoner i lokalfor-
eningene for å kartlegge aktiviteten, og for å kart-
legge hva styret evt. kan bidra med. 

Oslo og Akershus Idrettsmedisinske forening har
startet opp aktiviteten i 2008, og har avholdt 3
medlemsmøter i Toppidrettssenterets lokaler.  Det
er i tillegg aktivitet i Trøndelag, Agder og Østfold. 

Høstkongressen
Idrettsmedisinsk høstkongress 2007 ble gjennomført
i Oslo, på Holmenkollen Park Hotel. Overskuddet ble

NOK 498.243. Beløpet har blitt fordelt etter avtalte
nøkkel mellom NIMF, FFI, NI, Forskningsfondet, kom-
mende høstkongressarrangør (Trondheim 09). Under
banketten introduserte Bjørge Stensbøl en ny idretts-
medisinsk pris i forbindelse med OL 2018. Prisen er
et engangsbeløp pålydende NOK 100.000, og den
skal gå til den personen eller organisasjonen innen
idrettsmedisinen som har vist en betydelig innsats og
arbeid for å fremme idrettsmedisinen i Norge og for
å utvikle behandlingsmetoder til beste for idrettsut -
øvere. Detaljerte statutter er under utarbeidelse.

Nakke- og ryggdagene 2008
NIMF var med på å arrangere kongressen "Nakke-
og ryggdagene 2008" i Oslo.

Dette var den første tverrfaglige kongressen i
Norge og den samlet 450 deltagere. Arrangemen -
tet var vellykket både faglig og sosialt og en lig-
nende kongress er under planlegging i 2011. 

Utdanning
Høsten 2008 arrangeres det trinn 1 og 3 i Oslo, og på
Oppdal ble det i vinter arrangert trinn 1 og 2 kurs.
Høstkongressen i Oslo i 2007 ble gjennomført med
over 600 deltakere fordelt på leger, fysioterapeuter,
studenter, utstillere og andre deltakere. Overskuddet
ble meget godt, takket være god deltakelse av kon-
gressdeltakere og utstillere. Nycomed prisene ble til-
delt Tonje Flørenes og Håvard Moksnes, NIMI prisen
ble tildelt Sigmund A. Andersen, og Norsk Tippings
Idrettsmedisinske Pris ble tildelt Norsk Forsknings -
senter for Aktiv Rehabilitering (NAR) ved May-Arna
Risberg for deres forskningsinnsats de siste årene. 

Det er gjennomført to kveldskurs for legestuden-
ter i Oslo i august og september med vektlegging på
klinisk undersøkelse ved lidelser i skulder og kne.
Kursene har sin bakgrunn i ønsket om å profilere
idrettsmedisinen som fag blant legestudenter, og for
å rekruttere studenter til foreningen (og kommende
leger). Det var til sammen 68 studenter tilstede på
kursene, hvorav 35 meldte seg inn i NIMF. Dagens
Medisin var til stede på den første kurskvelden og
har skrevet en artikkel om NIMF og studentkurset. 

Æresmedlem
Fredrik Bendiksen ble utnevnt til Æresmedlem av
NIMF under banketten i forbindelse med høstkong-
ressen 2007 for fremragende innsats på et bredt felt
i norsk idrettsmedisin gjennom en årrekke. Fredrik var
bl.a. pådriver i etableringen av Norsk Idrettsmedisin
og redaktør gjennom flere år, han har profilert norsk
idrettsmedisin nasjonalt og internasjonalt, han var sen-
tral i etableringen av Senter for Idrettsskadeforskning,
han har vært leder for høstkongresser, han har vært
lege innen ulike idretter, flere av hans idrettsmedisin-
ske meritter er omtalt i NI nr 4 – 2007.

Økonomi
Økonomien i foreningen er god. Inntekter og kost-
nader er i hovedsak som budsjettert. Styret har
som målsetning å øke medlemstallet i foreningen,
noe som vil øke kontingentinntekten til foreningen.
Styret vurderer også å utgi ny utgave av vår emi-
nente bok innen idrettsmedisin. Redaktørene i for-
rige utgave er positive til dette, og vi arbeider med
en avklaring om hvilket forlag som evt. kan være
interessert i å være utgiver. Foreningens regnskap
blir fremlagt på generalforsamlingen. 

Norsk Idrettsmedisin
Erik Iversen trakk seg som redaktør under gene-
ralforsamlingen i 2007. Hilde Moseby Berge er
engasjert som faglig redaktør. Det foreligger en
redaksjonskomite med representanter fra NIMF
og FFI. Generalforsamlingen var enig i Felles -
styrenes beslutning om å gå over fra papirutgave
til nettbasert utgave av NI, dette ble gjort høsten
2008. Økonomistyringen til NI har vært delt
mellom representanter fra styrene i NIMF og FFI,
i tillegg til at Henrik Døvre har hatt ansvaret for å
skaffe annonsører. Styrene arbeider nå for en mer
samlet løsning hvor én person har hovedansvaret
for annonseringen og økonomien. Økonomien til
NI har vært dårlig, med etterslep av kostnader fra
tidligere drift. NIMF og FFI har iht NI sine statut-
ter måttet dekke underskuddet som har vært
opparbeidet. Med nettbasert NI og en god
annonseinngang, anses det at NI skal gå med
overskudd.  Regnskapet fremlegges på generalfor-
samlingen. 

Hjemmesiden
www.idrettsmedisin.org har utviklet seg til å være
en meget god hjemmeside for NIMF hvor bl.a. opp-
datert informasjon om faglige emner og kurs/kon-
gresser fremkommer. Ansvarlig redaktør Agnar
Tegnander har dessverre ikke anledning til å fort-
sette i denne rollen etter årets generalforsamling.

Idrettsmedisinsk råd, NIF
Idrettsmedisinsk råd, NIF er Idrettsstyrets rådgiver i
medisinske spørsmål og fungerer som et viktig
organ for kommunikasjon mellom NIMF-Dnlf og
NIF. Leder av NIMF og leder av FFI, henholdsvis
Terje M. Halvorsen og Inger Holm, er medlemmer
av rådet, i tilegg til tre representanter fra NIF (Lars
Engebretsen, Roald Bahr og Inggard Lereim).
Anders Solheim representerer Antidoping Norge.
Det er i perioden avholdt ett møte i Oslo.   

Internasjonalt arbeid
NIMF-Dnlf er medlem i FIMS og European
Federation of Sports Medicine (EFSM). Fore -
ningen er i tillegg medlem i Scandinavian
Foundation of Medicine & Science in Sports
(SFMSS). Sistnevnte eier og utgir Scandinavian
Journal of Medicine & Science in Sports. Jon Olav
Drogset er president, og Torbjørn Furuseth er sty-
remedlem. Kommende høstkongress i Stavanger
arrangeres i et samarbeid mellom den lokale kon-
gresskomiteen og SFMSS. 

NIMF-Dnlf har et samarbeid med American
College of Sports Medicine (ACSM) om at beste
frie foredrag under Idrettsmedisinsk høstkongress
vil bli presenter t som ”Norwegian Spor ts
Medicine Award” under ACSMs påfølgende årlige
møte. Vinneren får et reisestipend pålydende
kr.15.000 fra Nycomed, mens ACSM dekker kon-
gressavgiften. 

Medlemmer
Antall medlemmer i NIMF-Dnlf er 480 per 11.9.08. 

For styret i NIMF 2007-2008
Terje M Halvorsen, Leder

NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING, Dnlf
Styrets årsberetning for perioden 2007-2008
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KONGRESS KALENDER

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.

OKTOBER
12 – 18: Istanbul. Turkish Sports Traumatology, 

Arthroscopy and Knee Surgery Congress.
www.turkartroskopi2008.org

16 – 18: Luxembourg. EISCSA – SPORTMEDICA
CONGRESS 2008. Optimization of Physical
Activity. Implications for sports, prevention 
and rehabilitation. www.sportmedica.lu

25 – 27: Florence. International Symposium. Gene 
Doping in Sports. www.idrettsmedisin.org/
hendelser/international-symposium-on-
gene-doping-in-sports

NOVEMBER
6 – 9: Stavanger. 9th Scandinavian Congress of

Medicine and Science in Sports 2008.
www.scmss2008.org

18 – 23: Barcelona. Sports Medicine World Congress of
the Internacional Sports Medicine Federation.
www.femede.es/congressbarcelona08

2009
APRIL
5 – 9: Osaka, Japan. Isakos7th biennal congress.

www.isakos.com

MAI
28 – 29: Svolvær. 2nd Arctic Circle Shoulder Conference.

www.artroskopi.no/hendelser/2nd-arctic-cir-
cle-shoulder-conference

JUNI
24 – 27: Oslo. 14th annual Congress of the ECSS. 

Nature, nurture and culture. www.ecss.de

2010
JUNI
5 – 9: Oslo. ESSKA-kongressen. www.esska2010.com

MØTEKALENDER 2008

OKTOBER
16. Årsmøte i Oslo og Akershus idrettsmedisinske forening.
Kl. 18-20 i Olympiatoppens lokaler.

DESEMBER
5. Juleseminar i Østfold idrettsmedisinske forening.

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Begrenset antall plasser? - Vær rask med å bestille
annonse i Norsk Idrettsmedisin for 2009
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmedisin,
er nå inne i sitt 23. 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.

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.

Vi er avhengig av annonsører også til den elektroniske utgaven. Det er mulig vi blir pålagt begrens-
ninger i forhold til antall annonsører på nett så her gjelder det å være raskt ute med å tinge plass.
Til gjengjeld vil kanskje annonsen nå langt flere lesere.

Høres det interessant? Kontakt tidsskriftets annonseansvarlig:
DØVRE EVENT & MARKETING AS, PB 474 Sentrum, 4002 Stavanger.
Kontaktperson Henrik Døvre, tlf. 51550940, fax. 51550947, mobil 90593275,
e-post: kongress@online.no






