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Jeg takket etterhvert ja til redaktørjobben da det ble klart at jeg fikk med meg en
dyktig redaksjonskomite: Nylig avtroppet leder i FFI, Bjørn Fossan, og kollega og
forsker Thor Einar Andersen. Sammen har vi jobbet effektivt for å få til første
nummer og det har gått kjempefint takket være så mange sporty forfattere som

har svart ja til å skrive og som har levert artikler på rekordtid. Vi er stolte av inn-
holdet vi presenterer! Først ut er en litteraturgjennomgang av hva vi faktisk vet om
PRICE-behandling og en praktisk beskrivelse av hvordan herrelandslaget i fotball
følger dette. De kommer også med et godt tips om hvor det er best å kjøpe isposer!
For alle som ikke fikk med seg foredraget om betydningen av bone-bruise på MR
så kan vi gi dere en forkortet versjon av original-artikkelen her. Den nye spalten
”Mange års røynsle” er inspirert av et dikt jeg fikk av kollega Bente Aschim ved
avslutningen av veiledningsgruppa mi i allmennmedisin. Jeg hadde hele tiden etter-
lyst best mulig behandling og gjerne best dokumentert også og var frustrert over
hvor mange metoder som ble benyttet med vekslende hell. Vi må fortsette å strebe
etter å treffe best mulig, men selv uten dokumentasjon har vi noe å lære av erfarne
kollegers praksis gjennom mange år. Traksjonsperiostitt er temaet denne gang og
ortopediingeniøren kommer også med sine råd ved samme tilstand i sin nye spalte.
For de som lurer på hva helseteamet rundt et landslag egentlig driver med så 
får de svar på det i et spennende reisebrev fra langrennslegen. I vrimmelen av 
treningstilbud har vi valgt å se på hva BOSU-trening kan brukes til. Begeistrede 
fargerike fysioterapeuter gjorde meg nysgjerrig på kinesiotaping og her får vi vite
mer om denne behandlingsmetoden.Til slutt avrunder jeg med kasuistikker fra
sidelinjen.

Neste nummer kommer også i papirutgave, men fra høsten av er vi over på nytt,
spennende format. Det er derfor kjempeviktig at alle tar utfordringen på s. 25 og
sender oss e-mailadressen. Vi vil sette pris på alle typer tilbakemeldinger så vel-
kommen på nett!

Hilde Moseby Berge
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Jeg innleder denne lederen med å ønske
Hilde Moseby Berge velkommen som ny 
redaktør for tidsskriftet. Hilde er også

varamedlem i styret, slik at hun er allerede
presentert i forrige utgave. Jeg ser frem til bl.a.
hennes engasjement, positive innstilling og
evne til å strukturere sine arbeidsoppgaver.
Dette vil være viktige egenskaper i arbeidet
med å gjøre NIM ennå bedre faglig sett, skape
engasjement blant bladets medarbeidere og i
prosessen mot en nettbasert utgave.  

Jeg vil samtidig takke Erik Iversen og redaksjonsmedarbeiderne hans for det viktige arbei-
det de har gjort for NIM de siste årene. 

Det nye styret ønsker mer engasjement blant medlemmene, mer synliggjøring av NIMF
i idrettsmedisinske temaer og større aktivitet i selve styrearbeidet. Styret er i gang med å
utforme en strategi for å øke antall medlemmer i NIMF og øke antall deltakende leger på
høstkongressene. 

Sammen med styret i FFI er det satt ned et arbeidsutvalg som ser på rammene for frem-
tidige høstkongresser, dette arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2008. Arbeidet med å
gjøre NIM nettbasert er i gang, og vi planlegger at et nettbasert NIM vil være en realitet
om et halvt år. Dette medfører at vi må ha mailadresse til samtlige medlemmer snarest
mulig. 

Tidligere har det vært stor aktivitet i lokalforaene til NIMF/FFI, men dette synes ikke å ha
vært tilfelle de siste årene. Det var gledelig å delta på det første møtet i Idrettsmedisinsk
forum for Oslo og Akershus i februar i år. 

For de av dere som deltok på banketten under Idrettsmedisinsk høstkongress 2007 i
Oslo informerte Bjørge Stensbøl om et nytt stipend pålydende kr.100.000 i forbindelse
med et prosjekt for Tromsø 2018 med arbeidstittel ”Et sprekere Norge”. De ønsker via sti-
pendet å bidra til at fagpersoner i det idrettsmedisinske miljøet kan bidra til økt fysisk akti-
vitet i befolkningen. Kriteriene for stipendet er under utarbeidelse og vil bli presentert i en
senere utgave av NIM. Jeg oppfordrer alle som er engasjert i dette temaet til å utarbeide
forslag til spennende prosjekter.

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

Terje Halvorsen
leder NIMF

FFI’s nettsider fremstår nå i litt ”ny
drakt”. NFF sentralt har lenge jobbet
med ny lay-out og dette er nå kommet

på plass. En nettside bør til en hver tid være
oppdatert; her skal du finne det du trenger
å vite om faggruppen, utlysning av fremtidi-
ge seminarer/kongresser, linker til spen-
nende fagstoff osv. Vi i styret skal gjøre vårt
beste for at sidene skal være oppdatert,
men vi vil selvfølgelig sette pris på om du
kan være med å gi oss tips/innspill som kan

være nyttige for mange. Vi mottar både ros og ris med takk ;-)
I midten av februar arrangerte FFI sitt vinterseminar. Det var et seminar hvor fjell og

hvite vidder var byttet ut med Oslogryta og et dagsseminar på en vanlig hverdag. Vi i sty-
ret var spente på hvordan dette ville bli mottatt og reaksjonene lot ikke vente på seg.
Seminaret var fulltegnet to uker før påmeldingsfristen var ute. Med forelesere som både
hadde god teoretisk forankring og lang klinisk erfaring, ble dette et nyttig seminar for kli-
nikerne og en seminarform styret ønsker å videreføre.

I 2008 overtar NFF FFI’s regnskapsførsel. Styret har i den forbindelse sett det nødven-
dig å flytte regnskapsåret fra 01.10 – 30.09 til 01.01 – 31.12, slik at vi er ”i takt med” andre
avdelinger/faggrupper. Dette innebærer at årsmøtet vårt må flyttes fra høstkongressen til
vinterseminaret hvert år. Vi har lenge vært nølende til dette, å bryte tradisjoner er aldri
lett! Men vi tror overgangen vil gå greit og til deg som savner årsmøteinnkallingen i sep-
tember: den kommer tre måneder senere i år!

For deg som har lyst på flere faglige påfyll utover våren, er mulighetene mange. I april er
det ryggkongress i Oslo. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere yrkesgrupper/fag-
grupper og komiteen har satt sammen et svært spennende tverrfaglig program. I juni
arrangeres NFF’s fagdager, hvor FFI har hovedansvaret for det faglige programmet. Klikk
deg inn i programmet, her er det mye spennende å velge i.

Det er i skrivende stund slutten av februar og jeg har allerede sett både snøklokker og
blåveis i levende live! Nyt våren og få med deg så mange detaljer som mulig, det gir masse
glede og ny energi ;-)

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI

Inger Holm
leder FFI
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Artikkelen gjennomgår det som finnes av
dokumentasjon på bruken av is, kompre-
sjon og elevasjon på akutte idrettsskader.
Det er kun hovedtrekkene fra undersø-
kelsene som blir presentert og ikke
detaljer fra hvert enkelt studie.

Hovedtyngden av forskning på is, kom-
presjon og elevasjon er utført på posto-
perative pasienter og kan derfor ikke
automatisk overføres til akutte idrettsska-
der (2). Derfor vil denne gjennomgangen
hovedsaklig presentere effektstudier på is
og kompresjonsbehandling av akutte ska-
der. Det medfører at dokumentasjonen
som finnes på bruken av denne typen
behandling ved andre lidelser, for en stor
del blir utelatt. Det er likevel viktig å
merke seg at studiene på postoperative
pasienter konkluderer med at isbehand-
ling alene er effektivt når det gjelder
reduksjon av smerte. Kompresjon ser
også ut til å redusere smerte hos posto-
perative pasienter og det påvises liten
forskjell i effekt ved bruk av både is og
kompresjon sammenlignet med kun
kompresjon på hevelse og smerter (17).

Det er gjennomført seks randomiserte
kontrollerte studier (RCT) av akutte
ankelskader med behandling av is alene
(2,3,4,5,6,7), mens det finnes ingen studi-
er på behandling av akutte muskelskader
med kun bruk av is. I tillegg viser littera-

For leger og fysioterapeuter som jobber med idrettsutøvere er akutte skader under trening eller
konkurranse en del av hverdagen. I slike situasjoner blir PRICE- (Protection, Rest, Ice, Compression,
Elevation) prinsippet vanligvis iverksatt som første behandlingstiltak. Kompresjon blir i klinikken
hevdet å være den viktigste faktoren av PRICE ved akutte skader, (1) men finnes det forskning som
støtter en slik påstand? I det følgende vil du få svar på hvilken faktor i PRICE- prinsippet som bør
prioriteres først, og hvilken dosering av nedkjøling som er mest optimal for å sikre utøveren effek-
tiv behandling og rask tilbakegang til trening og konkurranse. 

PRICE-prinsippet ved akutte idretts-
skader – hva er dokumentert?

KAJA SÆTRE1,2 & THOR EINAR ANDERSEN1,3,4

1HJELP 24-NIMI, 2MASTERGRADSSTUDENT IDRETTSFYSIOTERAPI, NORGES IDRETTSHØGSKOLE, 3SENTER FOR IDRETTS-
SKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE, 4NORGES FOTBALLFORBUND

Kompresjonsbehandling med elastisk tape.
Alle foto: Tom Laursen, Norges idrettshøgskole.

Isbehandling.



turgjennomgangen en del studier som
ser på den fysiologiske effekten ved bruk
av is, der det meste av forskningen er
utført på dyr. Gjennomgående er den
metodiske kvaliteten av studiene dårlig,
og det kan derfor være vanskelig å
sammenligne resultatene grunnet varie-
rende inklusjonskriterier og utfallsmål.

Det finnes tre RCT på bruken av kom-
presjon i akutt behandling av ankelskader
(7,10,11). To av disse studiene sammen-
ligner bruken av intermitterende kom-
presjonsbehandling med bruken av elas-
tisk bandasje på akutte ankelskader. Den
intermitterende behandlingen ble utført
ved hjelp av et automatisk luftfyllende
hjelpemiddel- ”Intermittent Pneumatic
Compression Device”(IPC). Det er i til-
legg utført en studie som ser på bruken
av kompresjon ved akutt muskelskade i
lår eller legg (9).

Det finnes ingen studier som har hatt
som formål å se på den isolerte effekten
av elevasjon ved akutte skader, men elev-
asjon er ofte brukt i kombinasjon med
kompresjon eller is.

Is
Det er to hovedhensikter ved behandling
med is. I akutt fase er det først og fremst
den smertedempende effekten ved at kul-
den reduserer nerveledningshastigheten i
overfladiske nervefibre som er formålet
(19). Ved å dempe smertene tilrettelegger
man for å komme i gang med øvelser og
trening på et tidligere stadium (20).

Den andre hensikten med isbehandling
er å redusere temperaturen i skadet vev
til 10-15 grader. Dette er ansett som en
optimal temperatur for å redusere meta-
bolsk aktivitet uten å samtidig forårsake
celleskade (21). Ved å redusere tempera-
turen i vevet minskes forbruket av ATP
som igjen fører til redusert O2 etter-
spørsel. Dette gjør at vevet overlever i
lengre tid med mindre tilgang på O2. Som
et resultat blir mengden nekrotisk vev
redusert og tilhelningsprosessen forkor-
tet (22).

Det har blitt gjennomført en rekke for-
søk på hva som skjer ved temperaturre-
duksjon i dypereliggende vev ved isbe-
handling. Disse er hovedsaklig gjort på
dyr og med ulike målemetoder som gjør

det vanskelig å sammenligne (15).
Formålet med isbehandlingen er at tem-
peraturreduksjonen skal skje i dyperelig-
gende vev uten å forårsake frostskader i
huden. På grunnlag av dette gjennomfør-
te Bleakley og medarbeidere (2) en stu-
die der de sammenlignet to forskjellige
protokoller av isbehandling. Undersøk -
elsen viste at gruppen som fikk intermit-
terende behandling bestående av
10/10/10 intervaller med isbehandling,
hvile og isbehandling, hadde signifikant
mindre smerte ved aktivitet etter 1 uke
sammenlignet med gruppen som fikk
kontinuerlig isbehandling i 20 minutter.
Etter 4 uker var det derimot ingen signi-
fikant forskjell mellom gruppene. Dette
er per dags dato den eneste studien som
har sammenlignet to forskjellige proto-
koller for isbehandling. Teorien bak denne
type protokoll er at temperaturreduksjo-
nen er størst de første 10 minuttene, og
at det er lite temperaturreduksjon fra 10
til 20 minutter (15). Ved å påføre is i 10
minutters intervaller med pause på 10
minutter i mellom hver isbehandling opp-
når man størst mulig reduksjon i vev-
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stemperatur uten å påføre huden frost-
skader. Dyreforsøk har også vist at tem-
peratur- reduksjonen vedvarer i to timer
etter nedkjøling i 20 minutter (23). I
samme studie ble det vist at temperatu-
ren fortsatte å synke når is ble lagt på for
andre gang. I en studie utført på men-
nesker fant man også at temperaturre-
duksjonen i vevet vedvarte i 30 min etter
endt behandling (24). Det er vist at dette
igjen avhenger av mengde underliggende
fett, jo mer underhudsfett desto lengre
nedkjølingstid er nødvendig (25).

Andre effektstudier på isbehandling
rapporterer at is i kombinasjon med lette
øvelser er mer effektivt for å redusere
hevelse enn varme/kontrast ved akutte
ankel skader (4). Det ble derimot ikke
funnet signifikant forskjell mellom isbe-
handling og elektroterapi på hevelse og
smerte etter akutte ankelskader (3).

Bleakley og medarbeidere holder på
med en studie der de vil se på effekten
av å sette i gang med øvelser i kombina-
sjon med is fra første dag i behandlingen.
Målet med studien er å se om effekten av
å kombinere de to behandlingstiltakene
rett etter skaden vil føre til en raskere
oppstart med idrett eller tilbake til tidli-
gere aktivitetsnivå. Datainnsamlingen skal
etter planen avsluttes sommeren 2008.

Valg av type is
Utvalget av nedkjølingsremedier er stort,
og i dag brukes det meste fra frosne
grønnsaksposer til spray og frossen gelé.
Det hevdes at is som brukes til behand-
ling bør holde rundt 0 grader for å oppnå
best effekt uten frostskader (13). Det
betyr at smeltende is gir best resultat. Is
rett fra fryseren og industrielt framstilte
isposer holder ofte temperatur under 0
grader og frossen gelé kan holde en tem-
peratur så lav som -5 til -15 grader.
Denne typen nedkjøling kan forårsake
frostskader i huden og er derfor ikke å
anbefale. Is i sprayform gir kun overfladisk
nedkjøling, noe som ikke er tilstrekkelig
for å oppnå temperatur reduksjon i
dypere vev og har derfor liten effekt og
er kun lett smertestillende(15).

Beskyttelse av huden
For å unngå frostskader i vevet er det
vanlig praksis å legge en barriere mellom
huden og isen. Dette vil redusere ned-
kjølingseffekten og derfor gjelder det å
finne den metoden som gir størst reduk-
sjon i dyp vevs temperatur uten å påføre

huden frostskader. I en studie der de
sammenligner forskjellige typer barrierer
(26) ble det vist at temperaturen i huden
ble redusert minst hvis man brukte en
våt barriere. Sammenlignet med en tørr
barriere gir våt barriere en betydelig
bedre nedkjøling og kan anbefales. Det
var ingen forskjell mellom å bruke en våt
barriere og påføre isen direkte på huden,
men med en tørr barriere var reduksjo-
nen i vevstemperatur signifikant mindre.

Viktige praktiske konsekvenser
ved isbehandling
Nedkjøling reduserer styrken i plantar -
fleksjon (27). Det er også påvist at dette
fører til nedsatt prestasjon ved testing av
hopp og løpsaktivitet hos friske fotball-
spillere (28). Det er i tillegg påvist at isbe-
handling fører til nedsatt strekkrefleks (29)
som kan vedvare i opptil 30 min etter
avsluttet nedkjøling. Dette må tas i 
be traktning ved akutt skadebehandling
med is og umiddelbar gjenopptagelse av
idrettsaktiviteten. De tre nevnte effektene
av isbehandling kan føre til økt skaderisi-
ko hvis utøveren fortsetter trening/ kon-
kurranse etter behandling med is (15).

Kompresjon
Hovedformålet med kompresjonsbe-
handling i en akutt skadesituasjon er å
redusere hevelse og forhindre hematom-
utvikling (9,10,11). Kompresjon er ansett
som den best egnede behandlingen for å
redusere hevelse, fordi blødningen stop-
pes og forhindrer at overskuddsvæske
”lekker” ut i vevet (Wilkerson,1985).
Kompresjonsbehandling fører til en
økning i det hydrostatiske trykket i skadet
område som gjør at væske søker til
lymfe, blodårer og steder i vevet med
lavere trykk, med andre ord vekk fra det
skadede området (Rucinski, 1991).

I studien til Rucinski og medarbeidere
(10) ble to typer kompresjon (elastisk
bandasje og intermitterende kompre-
sjon) sammenlignet med kun elevasjon
på akutte ankelskader. Kompresjonen ble
lagt på innen 24 timer. Utfallsmål var
hevelse og undersøkelsen viste at begge
typer kompresjonsbehandling resulterte i
økt hevelse. Elevasjon alene førte der-
imot til signifikant reduksjon av hevelsen.
En annen studie sammenlignet samme
type kompresjonsbehandling som nevnt
over (11). Her ble også kompresjonen
lagt på innen 24 timer. Resultatene fra
denne studien viste signifikant mindre

hevelse og smerte og bedring av range
of motion (ROM) i gruppen med inter-
mitterende kompresjon. Etter 4 uker var
også funksjonen signifikant bedre i denne
gruppen. En tredje studie sammenlignet
kompresjonsbehandling med is (7). I
denne undersøkelsen ble kompresjonen
lagt med tillegg av lokal kompresjon for-
met som en U rundt laterale malleol. Det
ble ikke påvist signifikant forskjell mellom
is- og kompresjonsgruppene, men det
var en tendens til raskere bedring i kom-
presjonsgruppen som hadde lokal kom-
presjon rundt laterale malleol i tillegg til
vanlig elastisk bandasje.

Det er kun en studie gjennomført på
kompresjonsbehandling av akutte mus-
kelskader (9). I denne kliniske undersø-
kelsen ble kompresjonen lagt på innen 5
minutter etter akutt distensjonsstrekk
eller kontusjonsskade i legg eller lårmus-
kulatur, mens kontrollgruppen ikke mot-
tok noen form for behandling. Det ble
ikke påvist signifikante forskjeller mellom
de to gruppene i forhold til størrelsen på
hematomer eller rehabiliteringstiden.
Forfatteren selv diskuterer om kompre-
sjonen er lagt på raskt nok i etterkant av
skaden. Fordi en studie på kaniner viste at
et hematom utvikler seg allerede i løpet
av 30 sekunder, og hvis dette er tilfelle
hos mennesker, må kompresjonen i tilfel-
le legges på umiddelbart etter skadetids-
punktet for å ha noen effekt (8). En stu-
die som så på graden av ”delayed onset
muscle soreness” (DOMS) etter maksi-
mal eksentrisk styrketrening (12) viste
signifikant mindre hevelse, bedre ROM i
albuen og mindre DOMS ved konstant
bruk av kompresjonsbekledning i 5 dager
etter endt trening.

Kompresjonsgruppen viste også signifi-
kant mindre økning i serum Creatin
Kinase (CK), en markør for blant annet
nylig traume i skjelettmuskulatur. På
grunnlag av disse funnene konkluderte
forfatterne med at kompresjon er viktig i
akuttbehandling av bløtdelsskader.

Elevasjon
Elevasjon ser ut til å være viktig for å
forebygge utviklingen av ødem. I den tid-
ligere nevnte studien til Rucinski (10)
viste det seg at elevasjon var den eneste
behandlingsformen som reduserte øde-
met. I flere andre studier er elevasjon
benyttet ofte kombinert med andre for-
mer for behandling og det er derfor van-
skelig å si noe om den isolerte effekten
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av elevasjon (13). Selv om det ser ut til at
elevasjon reduserer ødemet på kort sikt,
vet vi ikke om dette er en faktor som
påvirker utfallet ved å redusere hemato-
met på lang sikt. Det kan tenkes at det er
vel så viktig å komme raskt i gang med
øvelser og at det bør prioriteres fremfor
å elevere den skadede kroppsdelen. På
den andre side kan elevasjon og samtidi-
ge øvelser kombineres med muligheter
for god effekt både på kort og lengre sikt.
Visse forfattere understreker også at
man ikke bør kombinere kompresjon og
elevasjon samtidig (18). Dette anbefales
ikke fordi kompresjonen alene kan skape
et intramuskulært press som kan skade
mikrosirkulasjonen og elevasjon vil kunne
forverre dette ytterligere.

Oppsummering
Det er fortsatt behov for videre forsk-
ning på virkningsmekanismer og effekter
av is, kompresjonsbehandling og eleva-
sjon ved akutte idrettsskader. Behandling
etter PRICE- prinsippet ser ut til å fun-
gere i praksis, men er det fordi vi som
regel ”gir hele pakka”? Vi vet fortsatt lite
om hvilken eller hvilke komponenter
som har best effekt. Mer kunnskap om
effekten av de ulike komponentene og
ikke minst om hvilken dosering som er
best for å optimalisere behandlingen og
bidra til raskere tilbakegang til idrett og
vanlig aktivitet er nødvendig. 

I lys av den dokumentasjonen som fore-
ligger om PRICE- prinsippet er det grunn-
lag for å anbefale intermitterende isbe-
handling med 10/10/10 minutters inter-

valler hver andre time. Isen bør være
smeltende og huden beskyttes av en våt
barriere. Kompresjonen skal legges på så
raskt som mulig etter skadeøyeblikket og
helst innen 30 sekunder for å redusere
utviklingen av hematom effektivt. Kom pre -
sjonen bør være intermitterende i akutt
fase ved akutte ankelskader. Det er forelø-
pig lite evidens for konstant bruk av elas-
tisk bandasje ved ankelskader slik det ofte
brukes i klinikken. Ved bruk av konstant
kompresjon ser det likevel ut til at lokal
kompresjon under bandasjen gir raskere
effekt på hevelsen enn elastisk bandasje
alene. Det foreligger ingen dokumentasjon
på optimal dosering ved kompresjonsbe-
handling, og det burde være et tema for
fremtidig forskning på feltet. Kompresjon
og isbehandling bør ledsages av elevasjon.
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Nedkjøling ved akutte skader har tradi-
sjonelt vært brukt som første tiltak for å
begrense skaden. Kanskje er det mest på
grunn av tradisjonene at vi og andre i det
idrettsmedisinske miljøet fortsatt bruker
nedkjøling med is? Vi ser en klar effekt av
kulden som smertelindring de første
minuttene etter at skaden oppstår samt i
påfølgende timer der ødem eller hema-
tom gjennom trykkøkning i ”lukket vev”
gir smerter. Nedkjøling som eneste tiltak
for å redusere ødem eller hematom, stil-
ler vi oss mer tvilende til. Isbehandling har
blitt og blir nok fortsatt mest brukt under
kategorien ”det skader vel ikke?”. Da det
for noen år siden ble hevdet at nedkjø-
ling kanskje økte ødemet, ble skepsisen
forsterket. I dag bruker vi derfor nedkjø-
ling ved akutte skader hovedsakelig for å
redusere smerter. Kompresjon og eleva-
sjon er derimot våre viktigste tiltak for å
redusere blødningen i akutt skadet vev.
Isposen (se beskrivelse nedenfor) funge-
rer godt som lokal kompresjon i denne
sammenheng. Samtidig må vi få slå et slag
for ”dauer-bind” – vi bruker kun disse
brune elastiske bindene ved akutt kom-
presjonsbehandling på A-landslaget.
Kvaliteten på disse gjør at vi kan tilpasse
trykket optimalt, dessuten kan de brukes

mange ganger ved riktig rengjøring. 
I en tropp på 22 spillere er det alltid

noen som er i faresonen for overbelast-
ning av muskel-, sene eller leddstrukturer.

Slik bruker vi nedkjøling med
is på A-landslaget i fotball
AV ROAR ROBINSON1,2 OG THOR EINAR ANDERSEN2,3,4

1HANS & OLAV FYSIOTERAPI, 2NORGES FOTBALLFORBUND, 3SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE, 4HJELP 24-NIMI

Is som behandlingsmedium bruker vi både ved akutte skader og overbelastningsskader. Ved akut-
te skader brukes nedkjøling med is som smertelindring og er en del av kompresjonsbehandling-
en. Mange spillere har i perioder symptomer og kliniske funn på overbelastning av muskulatur,
sener eller ledd der vi bruker nedkjøling for å redusere smerte og hevelse. Det er på overbelast-
ningsskadene vi synes effekten av nedkjøling er best og brukes oftest på herrelandslagsspillerne i
fotball. Som ved all annen terapi er resultatet avhenging av riktig diagnose, optimalt nedkjø-
lingsmedium, rask og god iverksettelse og tett oppfølging. 

Foto: Terje Pedersen, A-pressen.
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Vi kartlegger dette nøye på hver lands-
lagssamling. Vi følger opp de overbelaste-
de spillerne med tilpasning av aktiviteten.
Noen står over deler av treningen, andre
gjennomfører alternativ trening for å øke
toleransen i det aktuelle vev, mens andre
igjen får tilpasning av utstyr for avlastning
eller behandles for å dempe inflamma-
sjon. Vi har redusert bruken av Non
Steroid Antiinflammatory Drugs, NSAIDs
fordi nyere eksperimentelle og kliniske
studier tyder på at disse medikamentene
har negativ effekt på tilhelning av beinvev,
brusk, ligamenter og muskulatur (Mackey
AL, 2007). I tillegg har NSAISDs kjente
bivirkninger som til dels kan være svært
alvorlige. Dersom det er behov for smer-
testillende medikamenter, bruker vi stort
sett kun preparater som inneholder
paracetamol. 

Nedkjøling er derimot en behandling vi
anvender ofte ved overbelastningstilstan-
der. Symptomene må være lokale og
klart avgrenset. Ved overbelastning som
oppstår som følge av dysfunksjon i til-
grensende vev eller ledd med endret
biomekanikk, har nedkjøling kun lin-
drende kortvarig effekt. Symptombe -
hand ling med is uten grundig gjennom-
gang av andre årsaker til plagene, er uhel-
dig da årsak til symptomene kan ”tildek-
kes” slik at riktig diagnose ikke blir stilt.
Som en følge av dette kan enkle og effek-

tive behandlingstiltak bli utsatt og over-
belastningstilstanden forverrer seg.

Vi har gode erfaringer ved nedkjøling
etter aktivitet ved sene- og leddlidelser.
Nedkjølingen startes umiddelbart etter
trening eller kamp og beholdes i 10 – 15
minutter. Behandlingen gjentas etter et
par timer, antall ganger er avhengig av
grad av smerte og hevelse og effekt.
Dersom smerte og irritasjonstilstanden
er ny for oss som behandlere, vurderer vi
effekt i løpet av dagen og neste morgen.
Her som ved de fleste andre tiltak, må
dosering vurderes fortløpende opp mot
effekt. Det er nødvendigvis ikke nedkjø-
ling som tiltak som er galt ved dårlig
effekt – de fleste medisinske tiltak virker
dårlig dersom doseringen er for liten
eller behandlingsvarigheten for kort.. Vår
erfaring er at spilleren må følges tett de
første gangene de har en slik skade, slik at
de får den nødvendige erfaringen og inn-
sikten i hvordan og hvorfor nedkjølings-
behandlingen gjøres. Ved god effekt, er
læringskurven bratt! Nedkjølingen kan
som oftest tilpasses øvrige daglige akti-
viteter. Behandlingen er heller ikke til hin-
der for eller forverres ved kortvarig og
lavdosert gangaktivitet.

Vi har alltid is tilgjengelig under trening
og kamp. Vi foretrekker ”knust is” og til-
fører alltid vann i plastposen. Denne
”smelteisen” har ideell temperatur på

rundt 0 grader, er lett å tilpasse på aktu-
ell kroppsdel og gir en jevn fordeling av
nedkjølingen på huden uten å forårsake
frostskader i huden. Mellom ispose og
hud legges en tynn bløt klut. Hele områ-
det som er irritert må dekkes til. Ved
leddlidelser betyr det tildekning av hele
leddkapselen. Dersom vi må bruke isbi-
ter, er vannmengde i posen større,
mellomlegget tykkere og vi må være mer
oppmerksomme på mulig kuldeskade av
huden. Det er også vanskeligere å få en
god lokal kompresjon. Engangsposer bru-
ker vi kun i tilfeller der vi ikke har annen
is tilgjengelig. Vi unngår bruk av engang-
sposer, fordi de på den ene siden gir for
kald nedkjøling i de første minuttene og
dernest avtar kjøle- effekten for raskt.
Dessuten er industrielt framstilte isposer
mye dyrere enn is som er gratis på hotel-
let. Det er også tilgjengelig andre pro-
dukter for nedkjøling som kan være mer
funksjonelle, spesielt på reiser. Her nevnes
nedkjølt gel eller kuldeutløsende kjemika-
lier i bandasjeform. Prefabrikert kompre-
sjonsutstyr (eks. CryoCuff) som kan refyl-
les med isvann og tilpasses ulike kropps-
deler, er mindre utsatt for lekkasjer enn
våre tynne plastposer. Alt har sine fordeler
og ulemper. Vi har prøvd det meste og sier
som i reklamen: ”Det enkle er oftest det
beste” når vi rusler innom RIMI en gang i
året for å kjøpe våre brødposer.

NEDKJØLING MED IS

Thor Einar Andersen (til v.) og Roar Robinson ( i midten) vurderer en akutt skade hos Martin Andresen. Foto: Terje Pedersen, A-pressen.
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Abstract
The purpose of this paper is to review
the scientific literature on the natural his-
tory of bone bruises and the experimen-
tal study regarding the histopathologic
effects of impaction load on articular car-
tilage and subchondral bone. Clinically,
bone bruises with subchondral or osteo-
chondral injuries, or geographic bone
bruises seemed to be persistent for
years after trauma on MRI. Biopsy sam-
ples of the articular cartilage overlying
the bone bruise lesions showed degene-
ration or necrosis of chondrocytes and
loss of proteoglycan. Experimental studi-
es using a single impact load revealed
chondrocytes death, alteration of the
mechanical properties of cartilage
explants or an increase in thickness of
subchondral bone. It is likely that the eti-
ology of post-traumatic knee arthritis is
multifactorial. These data are indicative of
a significant injury to normal articular
cartilage homeostasis, and support the
suggestion that severe bone bruise is a
precursor of early degenerative changes.
We recommend delaying return to full
weightbearing status when we find a
large and severe bone bruise to prevent
further collapse of subchondral bone
and further aggravation of articular car-
tilage injury.

Introduction
Radiographically occult injuries to the
bone, often referred to as bone bruises
or bone contusions, occur in about 80%
of patients who have sustained an acute
anterior cruciate ligament (ACL) ruptures
of the knee]. These lesions have also been
noted after acute medial collateral liga-
ment (MCL) injury, posterior cruciate liga-
ment (PCL) injury and in patients with out
ligamentous injury. It is also claimed that
bone bruises are not uncommon after
severe ankle sprains or wrist trauma.

Bone bruises detected by magnetic
resonance imaging (MRI) have been a
subject of interest since their first des-
cription. These lesions demonstrate
decreased signal intensity on proton-

density or T1-weighted images and incre-
ased signal intensity on T2-weighted ima-
ges. This appearance is thought to repre-
sent areas of hemorrhage, edema, or
infarction secondary to trabecular micro-
fractures. These osseous injuries may be
the results of a direct blow to the bone,
compressive forces of adjacent bones
impacting one another, or traction forces
that occur during an avulsion injury.
The most common location of these lesi-
ons in patients with ACL injury is within
the lateral compartment of the knee, on
the lateral femoral condyle at the sulcus
terminalis and the posterolateral tibial
plateau (Fig.1). The location of bone bru-
ises seems to be specific to the injured
ligament or ligament complex.
Investigating bone bruise locations is one
possible approach to understand the
mechanisms of knee injury.
Knee ligament injury, especially ACL inju-
ry, has long been associated with early
occurrence of degenerative arthritis.
Cartilage degeneration was originally
believed to be due to abnormal knee
kinematics and ligament insufficiency.
However, even following ACL recon-
struction, recent studies have shown that
as many of half of the patients will deve-
lop radiological degenerative changes
within less than 10 years after an ACL

Natural History of Bone Bruises
after Acute Knee Injury
Clinical outcome and histopathological findings
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injury. These findings suggest that the ini-
tial injury to the articular cartilage and
subchondral bone may play a role in pre-
disposing the knee to degenerative
changes. The present review summarizes
and discusses the available literature on
the natural history of bone bruises and
experimental studies regarding the histo-
pathological effects of impaction load on
articular cartilage and subchondral bone
to answer the following questions;

1. Does a large bone bruise in a knee
joint lead to late degenerative arthritis?

2. Should we change our rehabilitation
plan of the patient who has a large
bone bruise in a knee joint?

Natural history of bone bruises
It is likely that the etiology of post-trau-
matic knee arthritis is multifactorial.
These degenerative changes may be the
result of the initial trauma, meniscal inju-
ries, surgery, joint instability, or other fac-
tors. It has been speculated that bone
bruises present on MRI may lead to scle-
rosis of the bone resulting in degenerati-
on of the overlying articular cartilage.
However, the natural history of bone
bruises remains unknown and has been a
subject of great interest since it was first
described.

Some researchers have suggested that
the bruised area is resolved within a few
months of the acute injury in all cases.
Graf et al. investigated knee MRIs from
98 consecutive patients with clinically
diagnosed ACL injuries. They reported
that in 71% of the MRIs taken within 6
weeks of injury a bone bruise could be
demonstrated, whereas there were no
findings of bone bruises on MRIs taken
longer than 6 weeks after injury. In a pro-
spective MRI study of 65 patients with
grade II or III MCL injuries, Miller and co-
workers identified bone bruises in 45%
of their patient population. Complete
resolution of these lesions was observed
in all cases on a repeat MR examination
6 to 12 weeks after the initial injury.
Consequently, they concluded that bone
bruises associated with MCL injury are
less severe than those associated with
ACL injuries.

In contrast to these findings, several
studies suggest that some of these lesi-
ons might provide evidence of osteo-
chondral sequelae on MRI 6 to 12
months after injury. Vellet et al., in a pro-
spective study of 120 patients who had
acute posttraumatic hemarthrosis of the
knee, found eighty-six patients who had
bone bruises on MRI. On follow-up 6-12
months post-injury, resolution with no
apparent sequelae at the site of the asso-

ciated reticular bone bruises was
demonstrated in all cases. Reticular bone
bruises indicate hemorrhage and edema
in medullary bone not continuous with
the cortical bone of the subadjacent arti-
cular surface, and represented 70% of
the bone bruises in their study group.
However, two thirds of their patients had
evidence of osteochondral sequelae at
the site of initial geographic bone bruises.
Geographic bone bruises were characte-
rized by increased density and immedia-
te continuity to adjacent cortical bone,
and occurred in 25% of their patients.
These sequelae included osteosclerosis,
apparent cartilage thinning, overt cartila-
ginous loss or defect, osteochondral
defects and cortical impaction with or
without abnormal cortical bone.

More recent studies have shown long-
er-term results of bone bruises. Six years
after acute ACL injury and reconstructi-
on Faber et al. studied 23 patients with
who initially had normal plain radio-
graphs. However, all their patients had
sustained a geographic bone bruise of
the lateral femoral condyle. They found
that 15 patients (65%) demonstrated
persistent MRI evidence of osteochon-
dral sequelae in spite of ACL reconstruc-
tion. Costa-Paz et al. investigated 21 pati-
ents with ACL ruptures that were recon-
structed and followed-up with MRI for a
minimum of 2 years. They analyzed the
MRI scans using a three-level grading sys-
tem based on the appearance and loca-
tion of bone bruises. Type I was defined
as diffuse signal with change of the med-
ullary component, often reticular and dis-
tant from the articular surface. Type II
was defined as a localized signal with
continuity to the subjacent articular sur-
face. These are usually crescentic lesions
with variable thickness. Type III was defi-
ned as disruption or depression of the
normal contour of the cortical surface,
often associated with a type II lesion. In
this study, they showed resolution of all
type I lesions and 91% of type II lesions.
In contrast, all 5 patients with type III lesi-
ons had evidence of persistent abnorma-
lity on MRI scans, consisting of cartilage
thinning or cortical depression. Based on
these results, these authors concluded
that a severe occult osteochondral lesion
sustained at the time of ACL rupture
seemed to persist on MRI, even after a
successful cruciate reconstruction.

In a follow-up study regarding the volu-

Atsuo Nakamae i aksjon.
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me of bone bruises, Roemer et al.
demonstrated a decrease in volume in all
their patients after a minimum of 2 years
(mean 44 months). In seven of 49 pati-
ents (14%), eight signal changes were
seen on the follow-up MRI. Persistent sig-
nal alterations were observed more
commonly in patients who had a more
severe osteochondral injury. Moreover,
Davies et al. investigated 30 patients with
bone bruises identified on MRI after an
acute knee injury and rescanned 12-14
weeks post-injury to study the detailed
patterns of bone bruise resolution. They
described that bone bruises were still
present in all patients at follow-up ima-
ging. Seventeen of the 30 patients had
bone bruises that extended to the joint
margin, 10 of these had associated oste-
ochondral injuries on MRI. Two distinct
patterns of bone bruise resolution were
demonstrated. In 21 patients the bone
bruises resolved from the periphery
towards the centre of the bruise, while 8
patients showed bone bruises that resol-
ved towards the joint margin, all of
whom had associated osteochondral
injuries. In addition, the authors showed
that the bone bruises with osteochondral
injuries resolved more slowly than the
group without osteochondral injuries.

In conclusion, bone bruises with sub-
chondral or osteochondral injuries, or
geographic bone bruises on MRI seem to
persist for years after trauma. These per-
sistent signal alterations may result from
a change in loadbearing caused by sub-
chondral or osteochondral microfractu-
re. Persistent signal alterations can reflect
early changes of post-traumatic degene-
rative disease. However, histopathologic
investigations are necessary to under-
stand the effects of a bone bruise in
more detail.

What are the effects of impaction load
on chondrocytes in articular cartilage?
According to the clinical study with biop-
sies of geographic bone bruises by
Johnson et al., there is degeneration or
necrosis of chondrocytes and osteocyte
necrosis in the subchondral bone. They
also reported that the presence or
absence, number, and depth of the inju-
red chondrocytes were directly propor-
tional to the pathologic changes of the
articular surface. 

Numerous researchers have studied
cell death that resulted from a single
impaction of cartilage explants. Torzilli et

al. impacted young mature bovine cranial
cartilage with no bone attached at diffe-
rent stress levels and graded the cells as
dead or live. They proposed a critical
threshold for cell death in the surface
layer and collagen damage from a single
impact load with an applied stress of
15–20 MPa. They also reported extensi-
ve cell death in the deep layer at higher
levels of nominal stress. Kurz et al. deve-
loped a model that allows strain- and
strain rate-controlled loading of cartilage
explants to study the effects of injurious
compression on the degradation and
repair of calf cartilage in vitro. Their
results demonstrated that a single com-
pression altered the mechanical proper-
ties of cartilage explants, chondrocyte
biosynthesis, and chondrocyte response
to dynamic compression in a manner
that was dependent on the strain rate of
the compression. In particular, their study
demonstrated that injury affects not only

the basal biosynthetic activity of chon-
drocytes, but also the ability of subse-
quent low-amplitude dynamic compres-
sion to upregulate biosynthetic activity.
Normal chondrocytes respond to mode-
rate- or low-amplitude dynamic com-
pression by upregulating biosynthetic
activity.

Post-traumatic cracking of articular
cartilage over bone bruises is a regular
finding in human joints. Several animal
studies have demonstrated a loss of
chondrocytes from the cartilage borde-
ring the wound edge of partial-thickness
defects. Moreover, it has been well esta-
blished that surgical maneuvers involve
cell death at the wound edge. Can crac-
king of articular cartilage cause chondro-
cytes death? Studies using cartilage
explants attached to underlying bone
have documented cell death around
impact-induced cracks following blunt
insult at high rates of loading [31,47]. On

To av forfatterne: Atsuo Nakamae og Tron Krosshaug.
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the other hand, some studies suggest
that there is no clear spatial association
between cell death and matrix damage.
Torzilli et al. impacted young mature
bovine cranial cartilage, with a single
impact of 20 MPa in 571 ms (35 MPa/s).
They documented surface fibrillation into
the middle zone of cartilage directly
under the indentor. Cell death was also
localized under the indentor, but exten-
ded into the deep layer of the explant.
Quinn et al. saw no clear spatial associa-
tion between cracks in the matrix and
cell viability using a very low rate of loa-
ding. In response to these reports, Ewers
et al. postulated that “the high rate of loa-
ding experiments resulted in cell death
adjacent to fissures, whereas the low rate
of loading experiments produced a more
diffuse distribution of cell death away
from the fissures”. In addition, they sugge-
sted that greater matrix damage was
documented in explants subjected to a
high rate of loading, compared to explants
exposed to a low rate of loading.

These data are indicative of a signifi-
cant injury to normal articular cartilage
homeostasis, and support the suggestion
that severe bone bruise is a precursor of
early degenerative changes.

Discussion
The purpose of ACL reconstruction is
not only to restore knee stability and
function, but also to prevent later dege-
nerative changes. Even following ACL
reconstruction, however, a significant per-
centage of patients have developed
degenerative changes in 5 to 10 years

[refer to Myklbust review in BJSM 2005].
It is likely that the etiology of post-trau-
matic knee arthritis is multifactorial.
Taking into account the published litera-
ture about natural history and histopat-
hological studies of bone bruises, severe
blunt injury to the articular cartilage and
subchondral bone can induce early
changes of post-traumatic degenerative
disease. Therefore, the answer to the first
question “Does a large bone bruise in a
knee joint lead to late degenerative
arthritis?” is that large bone bruises with
subchondral or osteochondral injuries, or
geographic bone bruises have a great
potential for developing into late dege-
nerative changes. These degenerative
changes might be caused by a variety of
factors, including necrosis or apoptosis of
chondrocytes, loss of proteoglycan,
damage to the collagen network and
increase in thickness and stiffness of sub-
chondral bone. Concerning chondrocyte
death, Chen et al. concluded that in their
study about cyclic impact loading to nor-
mal cartilage, necrosis occurred first, fol-
lowed by apoptosis. However, there are
no long-term follow-up studies focused
on the relationship between bone brui-
ses and appearance of knee osteoarthri-
tis. It is desirable to clarify the long-term
progress of lateral compartment of the
knee after ACL injury. Moreover, there
are some limitations to the experimental
studies about bone bruise. One of the
most serious limitations is that the
amount of clinical impaction load to the
articular cartilage at the time of ACL
rupture is unknown. Impaction load in

the study of Thompson et al. could be a
little small as a model for cartilage dege-
neration. There seems to be a certain
amount of load necessary to crack the
cartilage and leave a chronic injury such
as Torzilli et al showed.

The second question is if our rehabili-
tation plan should be changed when
there is a large bone bruise in a knee
joint. Today, early weightbearing and
aggressive rehabilitation is advocated in
most cases. The data presented suggest
that it may be reasonable to delay return
to full weightbearing when we find a
large and severe bone bruise to prevent
further collapse of subchondral bone
and further aggravation of articular car-
tilage injury. This interval may allow hea-
ling to occur in the articular cartilage and
subchondral bone. In addition, Hooiveld
et al. reported in their study using beagle
dogs that experimental joint bleedings
when combined with loading of the
affected joint resulted in features of pro-
gressive degenerative joint damage, whe-
reas similar joint hemorrhages without
joint loading did not. This result also sug-
gests that avoiding or minimizing joint
loading might be helpful in protecting
against late degenerative changes when
ACL rupture occurs. However, unfortuna-
tely there is no clinical available data to
support or refute this hypothesis. Longer-
term clinical prospective studies are nee-
ded to establish a rehabilitation plan in
case of large and severe bone bruises.
However, only a randomized clinical trial
can provide evidence whether delayed
weightbearing can prevent osteoarthritis.

BONE BRUISES
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Ofte kommer idrettsfolk med vond legg.
Det kan være traksjonsperiostitt.
Tilstanden har mange forskjellige navn.
Denne er kjennetegnet ved smerte på
mediale tibiarand, gjerne i nedre del.
Smerten kommer typisk etter noen tids
løping og kan vedvare i flere dager etter
at den startet. I ro er det ofte ikke så
vondt, men plagene hindrer aktivitet, og
residiverer etter å ha blitt bra, hvis det
løpes igjen. Det kan hende at noen som
ikke løper så mye også får dette. 
Diagnosen stilles ved palpasjon av medi-
ale tibiarand, gjerne ved å la tommelfing-
eren gli nedover langs tibiakanten idet
vevet medialt for tibia presses litt inn.
Dette vil regelmessig gi kraftig smerte.
Anamnese på løping eller aktivitetsutløs-
ning hjelper å sikre diagnosen. Årsaken er
ikke helt sikker, men det er mye som
tyder på at (ufunksjonell) bruk av mus-
kel/sene fører til lokalt ødem og smerte.
Behandlingen er ikke så lett. Men prog-
nosen er bra. De fleste tilfeller går nok
over av seg selv etter noen tid, men det
forutgås oftest av at pasienten ikke er i
særlig aktivitet, og det er jo ikke så bra. 
Mine råd og behandling er slik:
1. Skoene må gi særskilt god støtte for

pronasjon, og videofilmtilpasning av sko -
tøy under løp på tredemølle bør 
vurderes. Alle sko som brukes under
trening må gi god støtdempning. Det må
ikke brukes mokkasiner eller annet ”lef-
sete” skotøy, heller ikke utenom trening.
Dagligsko må gi god støtte for lengde-
buen i foten og ha god lest. Det kan i til-
legg prøves med ½-1 cm oppbygging
under stortåballen ved trening. Da avlas-
tes muskulaturen som bidrar til smerten. 

2. Massasje. Dette må man gjøre selv, og
det dreier seg om å presse innover
med en finger på det vonde vevet helt
inntil tibiakanten. Det gjør vondt,
begynn forsiktig og øk på så kraftig
som råd. Noen minutter noen ganger
om dagen.

3. NSAIDS i gel kan forsøkes, men NSAIDS
tabletter hjelper nok ikke så mye.

4. Fortsett trening selv om det gjør litt
vondt. Forsøk løping i terreng (myr)
eller bløte underlag i stedet for asfalt/
vei. Oppmerksomhet på rotasjonsvinkel
på foten. Aktiv endring av denne til litt
mer innoverrotert kan hindre plager.
Sykling og skigåing gir sjelden smerte
og kan brukes som alternativ trening.
Svømming er ideelt for de som klarer
å trene slik.

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

Traksjonsperiostitt/Shin splint

Morten Laudal
Morten Laudal, Fastlege/Kommunelege I. Spesialist i almenmedisin og samfunnsmedisin.
Noe over middels interesse for idrettsmedisin og ortopedisk medisin. Personlig ganske
aktiv innen løp og langrenn på hobbybasis. Arbeidet som allmennlege i Finnmark, Oslo og
Vestby og lært faget på egne pasienter og ellers på normal måte; kurs, kolleger og litteratur.



Det er funnet sammenheng mellom
traksjonsperiostitt og graden av stabilitet
i foten. Å pronere mye ved belastning av
foten er ugunstig.

Effekten av tiltak er dårlig dokumen-
tert. I klinikken virker det imidlertid som
om en biomekanisk tilnærming kan
påvirke traksjonsperiostitt.

Pronasjon er bevegelse om 
subtalaraksen
Pronasjon berører alle tre plan og gir i
åpen kjede (ubelastet fot) eversjon/val-
gus, abduksjon og dorsalfleksjon. Muskel -
apparatet som skal motvirke dette i luk-
ket kjede (belastet fot) er nettopp tibia-
lis posterior, flexor digitorum longus og
delvis tibialis anterior. Alle fester seg på
tibia. Smerter i musklene korresponde-
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NYTTIGE RÅD FRA ORTOPEDIINGENIØREN

16 år gammel fotballspiller med traksjonsperiostitt. Føtter pronerer, venstre mest.

Lars Goplen
Utdannet ortopediingeniør i Oslo 1985. Ansatt i Ortopediteknikk AS frem til 1997.
Drevet eget firma, Ortopediske Hjelpemidler AS, siden da. Det ligger i NIMI,s lokaler på
Ullevaal Stadion.
Klientellet er aktive på alle nivåer. Er fra Manglerud i Oslo. Da følger man grundig med på
fotball med ishockey som god nr 2. Nyter ellers livet i en passende Alfa Romeo.

Traksjonsperiostitt
LARS GOPLEN

ORTOPEDIINGENIØR

Traksjonsperiostitt/shin splint
er en belastningsskade etter
mye løping på hardt og plant
underlag. Plagene opptrer
oftest langs mediale tibiakant
og i m. tibialis posterior.

Å redusere aktivitetsnivået
bedrer situasjonen. Over tid
er dette lite tilfredstillende
for utøvere som ønsker å
være i full aktivitet.
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rer ofte med smerteområdet på tibia. Rent meka-
nisk vil det være gunstig å redusere graden av pro-
nasjon for å redusere aktivitet/stress i disse struk-
turene.

En enkel test er å ha pasienten stående barfot.
Både på to ben og ett ben og tilsvarende med
bøyde knær. Man pronerer når :
– Calcaneus går i valgus og achilles får en svai eller

knekk.
– Mediale malleoler beveger seg medialt.
– Os naviculare synker ned og beveger seg medialt.

Hvis pasienten har normalt 
alignment i denne testen bør 
man teste løpende
Det gjøres på tredemølle. Man filmer for å se på
slow motion og stillbilder av steget. Da er det lett
å se om ankelen valgiserer. Det vises også i hvilken
del av standfasen vinkelen er størst. Man kan måle
vinkelen mellom calcaneus og legg. Normal -
pronasjon, dvs valguskomponenten, kaller man
utslag opp til ca 8 grader. Overpronasjon er mer
enn dette.

Grensene er individuelle. Har pasienten et høyt
aktivitetsnivå blir marginene mindre. På mølle er det
også lett å se bevegelsen til malleol og naviculare
samt fotvinkel. 

Det viktigste tiltaket er å bruke sko som mot-
virker pronasjon. Det betyr at hælkappen må
være stivere og mellomsålen på medialsiden har-
dere enn på nøytralsko. God støtdemping er også
en faktor. Støtet blir ikke borte, men energien i et
støt fordeles over lenger tid. Det er da lettere for
berørte strukturer å håndtere energien som blir
påført. Riktige sko er ofte nok i seg selv, og bør all-
tid være første tiltak.

Hvis dette allerede er prøvd, eller hvis mye av
belastningen må foregå i ”ugunstige” sko som for
eksempel fotball eller håndballsko, må føttene sta-
biliseres med såle i skoen. Sålens funksjon er å
motvirke pronasjon ved å holde foten i en mer
nøytral stilling. Gjør sålen dette på en effektiv
måte, er tanken at behovet for muskelaktivitet
reduseres.

Såler til dette bruk må lages
individuelt
Dette fordi det er store krefter som skal kontrol-
leres og fordeles. Da kan man også lettere ta hen-
syn til andre komponenter som innvirker på pro-
nasjonen, for eksempel forfot varus. Sålene må
samtidig være så komfortable og funksjonelle at
pasienten er villig til å bruke dem.

Compartment syndrom er en differerensialdi-
agnose som sjelden lar seg påvirke på denne
måten.

TRAKSJONSPERIOSTITT

MedSpec®

ASO

Tel: 23 23 31 20

Fax: 23 23 31 21

www.camp.no

Stabil ankelskinne 

for akutte skader 

og langvarig instabilitet
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På begynnelsen av 70-tallet drev Dr
Kenzo Kase i Japan et arbeid der han kom-
binerte teknikker fra Kinesiologi og
Kiropraktikk. Han hadde fullført utdanning
innen begge fagfelt, og ønsket med kom-
binasjonen å finne en lettere og mer effek-
tiv behandlingsmetode. I 1973 utviklet han
i denne sammenheng ”Kinesio Taping”.

Etter hvert som han arbeidet med dette
mediet, opplevde han at det overgikk de
forventningene han selv hadde hatt. Han
hadde forventninger til at han skulle
dempe muskelspenninger, men oppdaget
i tillegg en normalisering av både hyper-
ton og hypoton muskulatur, svært god
effekt på blod- og lymfegjennomstrøm-
ning samt effektiv demping av nevrogene
symptomer via hudstimulering.

Kinesio Taping har siden den gang vært
i stadig utvikling. Nye fagpersoner har til-
ført sine erfaringer, nye forsøk er blitt
gjort og etter hvert har dette utviklet seg
til et verdensomspennende fagmiljø.

Det er flere teknikker og arbeidsmeto-
der knyttet til Kinesio Taping. Den vanlig-
ste kalles ”muskelteknikk”. Ved bruk av
denne teknikken vil en få konvulsjoner
(rynker) i huden. Denne mekanismen er
viktig for å oppnå ønsket resultat.
Konvulsjoner oppnås ved at hud/fascie
settes på maksimal strekk og tapen leg-
ges på uten strekk. Dette vil medføre et
løft i huden når denne føres tilbake til sin
opprinnelige lengde.

Dette løftet mener man reduserer

trykk på lymfesystemet og på nocicepto-
rer subcutant Det reduserte trykket på
lymfesystemet gir bedret lymfedrenasje.
Totalt sett får en mindre trykk og smerte
rundt muskel, og muskelfunksjon bedres.
Kinesiotape gir også erfaringsmessig en
betydelig proprioceptiv stimulering.
Denne stimuleringen er også av stor
betydning for den umiddelbare bedring
en ser i muskelfunksjon. Dette testes
enkelt ved muskulære tester.

Disse prinsippene kan man også benyt-
te med stor effekt på lymfødemer og
akutte skader. Idrettsfysioterapeuter med
mange års erfaring har forsøkt å
sammenligne Kinesiotape og PRICE-prin-
sippet etter skader. Flere har blitt svært
overrasket over at plagene rundt skaden
er mindre ved Kinesio Taping dersom
denne er utført korrekt. Hevelsen for-
svinner fortere, pasienten opplever stabi-
litet i skadeområdet og det er flere som
rapporterer om at idrettsutøverne er
raskere tilbake i moderat trening. Det er,
så vidt vi kjenner til, ikke gjennomført
gode kontrollerte studier på dette.

Kinesio Taping er ikke svaret på alle kli-
nikere sine drømmer. Behandlingen gir
ikke svaret på alle gåter innen fysioterapi,
men det er et svært godt redskap både
som selvstendig behandling og i kombi-
nasjon med andre behandlingsmetoder.
Grunnteknikkene i Kinesio Taping er rela-
tivt greie å lære, og er lette å komme i
gang med i klinisk praksis. Det er en

metode som er anvendelig for alle uav-
hengig av hvilken spesialkompetanse en
har fra tidligere. Vi har fått god tilbake-
melding etter kurs både fra Idretts -
fysioterapeuter, Manuellterapeuter, Osteo  -
pater, ”vanlige” fysioterapeuter, lymfø-
dembehandlere og flere andre.

Dersom en ønsker å lære mer om
Kinesio Taping så kan en ta kontakt med
AlfaCare, eller se på www.alfacare.no for
kurskalender. Det er anbefalt at alle som
ønsker å arbeide med dette gjennom -
fører minimum trinn 1 kurs (2 dager) for
å få en grunnleggende innføring.

Kinesiotape – et godt verktøy for alle terapeuter

TORE JACOBSEN, FYSIOTERAPEUT, VIKESÅ FYSIKALSKE INSTITUTT, TORE@FYSIKALSKE.COM

OLA T ØSTVOLD, FYSIOTERAPEUT, BORRE FYSIOTERAPI ANF, OLA.TVEITAN.OSTVOLD@GMAIL.COM

Kinesio Taping er en behandlingsmetode som brer om seg også i Norge. Til stadighet kan en se
idrettsutøvere i TV-sendinger og tidsskrifter som bærer fargerik tape. Dette har gjort at Kinesio -
tape er mest kjent for forebygging og behandling av idrettsskader, men dette er bare ett av
mange viktige bruksområder.

Denne artikkelen er ment å gi et noe bedre innblikk i hva Kinesio Taping er, og en kort inn -
føring i hva det kan brukes til.



I D R E T T S M E D I S I N  1 • 2 0 0 818

Tidlig på høsten 2006 begynte vår yngste
sønn på 11 år å klage over vondt i albu-
en fra tid til annen. Og til tross for mine
sporadiske forsøk på å få disse smertene
til å henge sammen med for mye spill på
X-box, så fant jeg ingen sammenheng.
Lateral epicondylitt er en uvanlig diagno-
se i denne aldersgruppen. Da han etter
noen uker startet å klage flere dager på
rad og spesielt etter push-ups på skolen
eller fotballen, ble jeg engstelig for at det
skulle være noe alvorlig galt. Jeg tok ham
med til en kollega som fant at han hadde
lett innskrenket fleksjon og ekstensjon og
at det var væskedannelse i leddet.
Hydrops i albuleddet er ikke lett å se,
men kjennes ved fluktuasjon i trekanten
mellom olecranon, ulnahodet og laterale
epicondyl. MR bekreftet min kollegas
antagelse; osteochondritis dissecans med
hydrops og synovitt. Det var en liten
bruskbit på 5 mm som var løs, men fordi
det bare var brusk og ikke ben som var
løsnet så ville man ikke sett dette på
røntgen. Dette var heldigvis ikke noe far-
lig, men ga smerter etter gjentatt belast-
ning. Hvis en del av benet også hadde
løsnet, kunne det teoretisk vært festet på
plass igjen, men oftest venter man og ser
om det gror på plass av seg selv. I dette
tilfellet ligger bruskbiten på riktig plass,
den er bare løs, så vi venter og ser og
håper det beste. Og han klager sjelden
over smerter nå selv om han er med på
alt av aktiviteter.

Påsken 2007 ferierte vi på hotell under
varmere breddegrader. Vår eldste sønn
på 16 år likte seg spesielt godt i trenings-

rommet og trente der hver dag, også på
tredemølle i høyt tempo, noe som var
helt uvant for ham. Det jeg ikke hadde
oversikt over var at han også løp på jog-
gesko hvor han hadde tatt ut sålene fordi
de var ødelagt. Mors gode råd om ”alt
med måte” falt for døve ører. To dager
etter hjemkomst hinket han av fotball -
banen på grunn av akutte smerter i
foten. Han hadde vært litt stiv i ankelled-
det den siste tiden, men han hadde ikke
hatt smerter. Fotryggen var hoven og MR
viste benmargsødem i os naviculare og
stressreaksjon i 4. metatars. CT med spe-
siell projeksjon bekreftet tretthetsbrudd i
os naviculare. Noen er født med os navi-
culare i to deler, men i dette tilfellet viste
benmargsødemet og palpasjonsømheten
at det var oppstått en skade. Behand -
lingen bestod i Walker med spesialtilpas-
set såle for best mulig avlastning i seks
uker, deretter krykker i et par uker før
han forsiktig kunne begynne å jogge.

Dessverre gikk hele vårsesongen fløyten
og han var først tilbake på fotballbanen
igjen om høsten. Men overgangen fra å
være kaptein og spille hele kampen til
bare å få være med på litt av omgangen
var stor og det var bare et lite plaster på
såret at laget ble kretsmestere i Oslo og
Akershus ved sesongslutt.

Vår datter på 14 år løper mellomdis-
tanse i friidrett og benyttet også sjansen
til å ”tjuvstarte” sesongen mens vi var på
påskeferie. Etter at vi var kommet hjem
fikk hun vondt under mediale stortåball.
For å kontrollere om klinikken stemte
tok vi etterhvert et MR-bilde av foten
som viste ødemforandringer med spalte
i midtre del av sesam-benet, forenlig med
sesamoiditt. Behandlingen ble avlastning
med ekstra gelesåle og skumgummipute
fra Scholl med utsparing for sesambena.
Smertene ga seg etterhvert, men hun
kunne ikke trene ordentlig igjen før på
høsten og brukte da fortsatt skumgummi -

Klinikeren´s hjørne
HILDE MOSEBY BERGE

SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN, IDRETTSLEGE NIMF OG JOBBER PÅ NORSK IDRETTSMEDISINSK INSTITUTT PÅ FJERDE ÅRET

Satt på sidelinjen

Sivert på sykkel, Hilde
(mor og idrettslege),
Sindre med walker og
krykker og Trude Elisabeth
med gips.
Foto: Eivind Berge.
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pute for avlastning. Hun løper normalt og
er undersøkt av ortopediingeniør, men
hun har ingen fotfeilstilling så det er ing-
enting å korrigere. Hun har hele tiden
hatt joggesko tilpasset etter løp på trede -
mølle, men de nyeste skoene hadde hun
glemt å ta med på ferie. Det ble vel bare
”too much, too soon” for henne også.
Enkelte utøvere blir imidlertid ikke bra
uten å fjerne de irriterte sesambena.

Sommeren 2007 skulle vi på ferie til
Skottland og hadde planlagt fotturer i
høylandet. Disse planene måtte endres
da vår yngste sønn hadde fått økende
vondt i hælen i forbindelse med fotball-
sparking i ball-binge hele forsommeren.
Smertene var lokalisert ved festet for
Achillessenen på begge sider av os calca-
neus bak på hælen. Dette er den typiske
lokalisasjonen for Morbus Sever; over -
belastning i hælsenefestet i vekstsonen
for skjelettet. Vi leide sykkel til han i

Skottland så belastningen på foten ikke
skulle bli så stor og igjen ble behandling-
en nye joggesko med mest mulig dem-
ping, ekstra gelesåler og Tulis hælkappe.
Fysiotera peutens forsøk på taping av
hælen ga ingen effekt, selv om mange kan
oppleve at smertene blir mindre når man
stabiliserer med tape rundt hælen. Vel
hjemme igjen ble han bare maskot på
Norway cup fordi han fortsatt haltet. Vi
valgte derfor å ta han helt ut fra fotball-
trening i august så hælen skulle få mest
mulig hvile og i september klatret han til
topps på Galdhøpiggen mens han var på
leirskole. Etter det har ikke hælen hem-
met ham selv om det kan gjøre litt vondt
av og til. Men så lenge han ikke blir verre
kan han bare fortsette med alt av akti-
viteter. Fysisk inaktivitet som behandling i
den alderen bør høre til sjeldenhetene.

Vi har disse tre barna som alle ble satt
på sidelinjen ifjor i forhold til sine vante

aktiviteter. Noe kunne kanskje vært for-
hindret ved bruk av bedre joggesko og
mer gradvis tilvenning til aktivitet, men
kanskje var tretthetsbruddet en følge av
tidligere kraftig overtråkk og stivhet i
samme ankel? Osteochondritten kom
sannsynligvis helt av seg selv da han ikke
hadde noe spesielt traume forut for den
vonde albuen og Morbus Sever ser jeg
som idrettslege ganske mange barn som
har i alderen 11 til 13 år, selv om lidelsen
synes å være ganske ukjent i befolkning-
en og blant allmennleger som henviser. I
skrivende stund er det meste blitt bra
igjen og nå er det bare datteren vår som
går med håndleddet i gips etter et fall i
snowboardbakken mens alle håndledds-
beskytterne lå hjemme. Som tenårings-
mor og idrettslege vil jeg forsøke å fore-
bygge, men må nok fortsatt regne med å
se skader. Jeg får bare være glad hver
gang det går godt til slutt.

KLINIKEREN´S HJØRNE

PARIS, 6. februar, 2008 (AFP) - Atleter er
nå så nærme den menneskelige krop-
pens absolutte grenser at om kun 20 år
kan dramatiske forbedringer av verdens-
rekorder i de klassiske disiplinene bli en
uvirkelighet, rapporterer franske viten-
skapsmenn.

Eksperter fra France’s Institute for
Biomedical and Epidemiological Re -
search in Sport (IRMES) har trålet seg
gjennom 3 263 verdensrekorder innen
friidrett, svømming, sykling, skøyteløp og
vektløfting.

Rekordene daterer seg helt tilbake til
1896, da de moderne Olympiske Lekene
ble gjenopplivet og nøyaktig tidtaking til-
tok, og helt fram til 2007.

Fra 1896 til 1968 – ekskludert de to
verdenskrigene, da ordentlig internasjo-
nal konkurrering var umulig – så har ver-
densrekordene med jevne mellomrom
blitt kraftig forbedret.

Etter denne perioden så har forbe-
dringen av verdensrekorder avtatt, og i
noen tilfeller, stoppet helt opp. For
eksempel, så står Florence Griffith-
Joyner’s 10.49 sekunders løp på 100
meter, satt i 1988, fremdeles den dag i
dag.

I 2007 så gjenspeilet verdensrekor-
dene 99% av menneskers fysiske
begrensninger, ifølge vitenskapsmen-
nenes statistiske modell.

Tendensen har blitt bekreftet av en
rekke fysiske øvelser, uavhenging av om
aktiviteten er aerob (f.eks. 10.000m
skøyter), anaerob (vektløfting), eksplosiv
(høydehopp), utholdende (50km kapp-
gang), eller om aktiviteten behøver
nedre del av kroppen (sykling) eller øvre
del av kroppen (kulestøt). 

Innen 2027 så vil atleter ha nådd
99.95% av sine fysiske begrensninger slik
vi kjenner dem i dag, og dette innebærer
at ”halvparten av verdensrekordene ikke
vil forbedres betydelig”, tror forskerne.

For eksempel, så vil mennenes rekord
på 100m som kan ha blitt 9.67 sekunder,
bare merke ørsmå forbedringer, og da
kun målt i tusendedels sekunder.

Og ikke nok med det, for innen 2060
så vil fenomenet ha spredd seg til alle
disse klassiske displinene, forutså hoved-
forsker Jean-Francois Toussaint.

“Innen 2060, gitt at visse vilkår ikke
endres, så vil vi ha truffet et tak, og en ny
rekord vil vanligvis bare representere en
forbedring på et par tusendedeler av
den gamle rekorden”, fortalte han AFP
under et intervju sist november.

“Dette innebærer at vi kan endre
måleenhetene for å ta dette til etterret-
ning; vi kan for eksempel ta i bruk tusen-
dedels sekunder for 100m, hundredels
sekunder for maraton, eller gram innen-
for vektløfting – men da kan vi risikere å

måtte vente et halvt århundre på at
rekorden skal ryke.”

Toussaints studie vedgår at den statis-
tiske modellen kan ha blitt fordreid av
doping. På 1980-tallet, for eksempel, så
var Sovjetblokkens atleter beryktede for
bruk av steroider og andre kjemikalier.

Men, argumenterer forfatterne, dette
fenomenet understreker allikevel hvor
mye av menneskehetens potensiale som
er utløst, hva angår det fysiske.

Over de siste 40 årene har kunnska-
pen om trening og kosthold (såvel som
de sosiale og økonomiske ressursene)
knyttet til profesjonell idrett økt bety-
delig, men allikevel så opplever vi at for-
bedringene av verdensrekordene har,
om ikke stagnert, i hvert fall ikke fore-
kommet like hyppig som før. Uten pre-
stasjonsfremmende stoffer ville vi ha
nådd de maksimale grensene enda tidli-
gere.

“Et fundamentalt spørsmål stiger fram
fra denne kunnskapen,” sa Toussaint.
”Hvordan ser fremtiden ut for idrett
som avhenger utelukkende av at rekor-
der brytes? Hvordan kan vi, sett i lys av
dette, uvikle et nytt syn på sport?” 

Studien er trykket i det åpne tidsskriftet
PLoS One, utgitt av det USA-baserte Public
Library of Science (PLoS). Oversatt av
Sindre Berge.

Grensene for menneskets fysiske yteevne er snart nådd
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Innledning
BOSU balance trainer er et akronym for
”both sides utilized” og består av en solid
plattform og en oppblåsbar halv gummi-
ball. Den ble utviklet av amerikaneren
David Weck og ble først introdusert på
markedet i USA i 2000 etter å ha vært
prøvd ut på ulike olympiske team i 1999.
BOSU var i utgangspunktet et akronym
for ”both sides up”, men har under utvik-
lingen blitt forandret til å stå for ”both
sides utilized” (15). Trening på BOSU ble

først introdusert i Norge for fitnessbran-
sjen i 2005 og har så langt vært brukt
mer her enn blant fysioterapeuter. Det
finnes lite vitenskapelig dokumentasjon
på effekten av trening på BOSU. Dette er
derfor ikke en vitenskapelig oversikt, men
heller en oppsummering av hva BOSU
er, hvordan den brukes i dag og ideer og
mulig inspirasjon til nye bruksområder. 

Vitenskapelig dokumentasjon
I fitnessbransjen har trening på BOSU

blitt en del av det stadig mer populære
begrepet coretrening hvor kundene blir
lovet økt styrke, særlig av den indre sta-
biliserende muskulaturen .  

Etter søk i PubMed finner man en stu-
die som har undersøkt trening på BOSU
og idrettrelatert aktivitet, og  videre
finner man generelt god dokumentasjon
på forbyggende effekt av trening på utsta-
bilt underlag i forhold til forekomsten av
ACL skader (1,2). 

Trening på ustabilt underlag blir også

BOSU – en uoppdaget allsidig hjelper
CAMILLA FINCKENHAGEN

FYSIOTERAPEUT, MASTERSTUDENT I IDRETTSFYSIOTERAPI VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE, INSTRUKTØR HOSHANNE. 

BOSU for idrettslag med
meg og fotballgutter BVIF
(Bærums Verk Idrettsforening)
Foto: Hanne Borg Finckenhagen.
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mye brukt i rehabilitering av ankel og
kneskader, og i kombinasjon med styrke
og funksjonstrening er dette dokumen-
tert å være en viktig del av  rehabilitering
(3,4,5,6,7).  

Hvorfor BOSU?
Selv om BOSU som redskap ikke er
brukt i disse studiene, finnes det altså
dokumentasjon på at trening på ustabilt
underlag er effektivt og viktig både som
forebyggende og rehabiliterende trening,
om ikke alene så i kombinasjon med
annen type trening. Spørsmålet er da
hvorfor man skal velge BOSU til fordel
for balanseputer, balansebrett og gymbal-
ler. Erfaring med trening på BOSU har
vist et større bruksområde, og mange
pasienter er i tillegg også mer komfor-
table med å trene på BOSU. En av
hovedfordelene er den solide plattfor-
men som gjør at BOSUen står støtt sam-
tidig som underlaget er ustabilt (gummi-
ballen). Til forskjell fra gymballer kan man
gjøre øvelser i en oppreist posisjon på
BOSU, noe som stimulerer bevegelser
som ligner aktiviteter og utfordringer
kroppen bli utsatt for i hverdagen. Det at
man i tillegg kan hoppe og løpe gir ekstra
muligheter i forhold til øvelsesutvalg. 

Hva brukes BOSU til?
Blant fysioterapeuter flest blir nok BOSU
hovedsakelig brukt som erstatning eller i
tillegg til behandling/trening med annet
liknende utstyr. De som jobber mye med
BOSU i Norge har de siste 3 årene utvik-
let ulike gruppetreningstilbud og BOSU
har blitt brukt til trening av alt fra små
barn til seniorer. Undertegnede har blant
annet utviklet øvelsesutvalg og treningsti-
mer rettet mot idrettslag og har god
erfaring med dette. Tilbakemelding fra
spillerne (fotball) har blant annet vært at
de synes det er morsommere enn løpe-
økter og at de har forbedret prestasjo-
nen på banen. Det finnes en studie som
har sett på effekten av et  4 ukers balan-
setreningsprogram på BOSU og testet
det de kaller idrettsrelaterte aktiviteter i
form av tid på BOSU, tid på shuttle run
(sprint, start-stop bevegelser og retnings-
forandringer) og høyde i vertikalt hopp
(8). De testet også ulike variabler av
postural kontroll og fant forbedringer,
samt en forskjell i shuttel run (kortere
tid) og tid på BOSU (økt tid) etter endt
intervensjon. Det var ingen forskjell i ver-
tikalt hopp før og etter intervensjon. For

å undersøke om treningseffekten var
opprettholdt etter avsluttet trening, tes-
tet de igjen etter 2 uker. De fant da at en
variabel av postural kontroll og tid på
BOSU forble forbedret , mens de andre
variablene var tilbake til tilstanden før
intervensjon. Studien konkluderte med
at balansetrening på BOSU økte presta-
sjonen i det som her er definerte sports-
relaterte aktiviteter, men var forsiktig
med å konkludere med at bedring i disse
utfallsmålene kan overføres direkte til
funksjonell forbedring i idrett. Undersøk -
elsen viser også at treningen må gjøres
kontinuerlig for å opprettholde effekten.
Andre utfallsmål som er mer idrettsspe-

sifikke og trening på BOSU som inklude-
rer mer enn balanse vil kanskje kunne gi
bedre svar.  

Den største motforstillingen til trener-
ne har vært at spillerne skulle miste en
kondisjonsøkt i uken og at dette skulle gå
utover den fysiske formen. I et intervju
med Fysioterapi i privat praksis (9) ble
det likevel uttalt etter endt treningsopp-
legg på BOSU at utøverne var like uthol-
dende som tidligere sesonger og klarte
seg veldig bra i forhold til motstanderne.
Treneren uttalte videre at de hadde min-
dre belastningsskader i oppkjøringen til
sesongen. Dette skyldes kanskje mindre
ensformig belastning enn løping ofte kan

BOSU

Camilla til v. og Cecilie Finckenhagen. Foto: Morten Finckenhagen.
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BOSU

gi. Han mente den høye intensiteten på
BOSU treningen ga god effekt både på
utholdenhet og styrke og at det ustabile
underlaget ville vise seg i bedret koordi-
nasjon. Dette er ikke vitenskapelig doku-
mentert, men bør likevel være en opp-
fordring til å gjøre mer forskning på dette
området. Trening på BOSU kan potensi-
elt gi styrke, utholdenhet, koordinasjon,
balanse, stabilitets- og basistrening. Om
dette er resultatet av treningen kan man
spare tid, forebygge skader og øke fysisk
form i en og samme treningsøkt. En start
på å finne ut mer om dette vil være
undertegnedes masteroppgave på den
aerobe effekten av trening på BOSU.

Utfordringer i den kliniske 
hverdagen med BOSU
De færreste terapeuter jobber kun med
idrettsutøvere og ønsker derfor kanskje
ideer til trening på BOSU som har mer
klinisk relevans. Artrose i store vektbæ-
rende ledd er en av de vanligste pasient-
diagnosene ved et fysikalsk institutt. Og
selv om degenerative forandringer er en
del av en normal aldringsprosess sees
sykdommen i økende grad også hos rela-
tivt unge overvektige mennesker og hos
unge som har skadet seg gjennom
idrettsaktivitet (10). Pasientgruppen kan
derfor ha varierende aktivitetsnivå, men
rådet er å unngå hopping og løping.
Dette kan være vanskelig for pasientene.
Gjennom 3 år med undervisning på
BOSU er tilbakemeldingen fra pasienter

med artrose veldig positiv. De kan løpe
og hoppe uten smerter, på et støtabsor-
berende underlag, og samtidig føle at de
får den samme aerobe effekten som ved
løping. Til forskjell fra sykling og svøm-
ming skjer BOSU-trening med vektbæ-
ring som er viktig for brusken, men som
allikevel gir mindre belastning på leddene.
Mange artrosepasienter står på ventelis-
te for behandling og en artrosegruppe
på BOSU ville kanskje kunne effektivisere
hverdagen og korte ventelistene? 

Osteoporose er en annen utbredt
diagnose i Norge. Det viser seg at trening
på opptil flere ganger kroppsvekt, dvs
særlig ulike hoppeøvelser er viktig for å
opprettholde eller særlig øke beinmasse
(11). Det er omdiskutert hvorvidt voks-
ne kan øke beinmineraltettheten med
trening, men ACSM (12) viser til studier
med positive resultater etter trening som
inkluderte høy- intensitetsøvelser (hopp).
Dilemmaet oppstår når man har pasien-
ter som allerede har utviklet osteoporo-
se og i tillegg har fått påvist kompre-
sjonsbrudd, og som derfor  har fått anbe-
faling om å ikke hoppe eller løpe.
Vektbærende trening for å vedlikeholde
benvevet er viktig og kanskje kan noen
hoppeøvelser gjøres på BOSU? Det er så
langt ingen evidens på dette området,
men upubliserte trampolineforsøk har
vist lovende resultater i forhold til å
kunne øke kroppsvekten ved hopp opp-
til flere ganger, selv på et støtabsorbe-
rende underlag. Dette vil jo kanskje

kunne åpne for at flere pasienter kan
trene i vektbærende stilling og med høy-
ere intensitet enn man nå anbefaler. Her
trengs det forskning for å kunne si noe
om effekten  av treningen og dose-
respons forholdet. 

For mange pasienter gir trening på
BOSU glede og motivasjon. De føler de
har noe strekke seg mot og at de kan
konkurrere med seg selv og samtidig ha
objektive mål på fremgangen.  Flere rygg-
pasienter har fått en ny giv etter å ha skif-
tet ut matten med BOSU.

Oppsummering
Som på så mange andre områder innen-
for fysioterapi er det foreløpig lite viten-
skapelig dokumentasjon når det gjelder
effekt av trening på BOSU. Klinisk erfaring
gir likevel mye kunnskap i forhold til tren-
der og tendenser og bør være motive-
rende og viktige faktorer for å jobbe
videre med trening på BOSU. Man må
ikke glemme at det er gjennom erfaring
fra klinikken grunnlaget for forskning leg-
ges. Som fysioterapeuter er det vår opp-
gave å bruke den kunnskapen og erfa-
ringen vi har tilegnet oss slik at vi kan tilby
og fremme aktiv behandling på riktige
premisser.

Flere ideer til trening på BOSU kan du
finne på  DVD’er som er utgitt i samarbeid
med AlfaCare og Exercise Organizer
(14) kommer i disse dager med en egen
BOSU øvelsespakke.
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Temaet for seminaret denne gangen var
skulder, og to av landets beste og mest
engasjerte skuldereksperter var hentet
inn som forelesere. Først ut var Hilde
Fredriksen, manuellterapeut og spesialist i
idrettsfysioterapi, som innledet dagen
med et svært interessant og matnyttig
foredrag om funksjonell undersøkelse og
rehabilitering av skulderpasienter. Hun
startet foredraget med å poengtere at
det er viktig å være målrettet gjennom
undersøkelsen og hele tiden forsøke å se
etter den røde tråden fra anamnesen via
undersøkelsen og eventuelt videre til
supplerende undersøkelser som røntgen
og MR. Det er viktig å se kroppen som
en helhet og undersøke hele den kinetis-
ke kjeden for så å rette rehabiliteringen
inn på de svakheter som avdekkes.
Utøveren/pasienten er ikke sterkere enn
det svakeste leddet i kjeden. De funn
som gjøres i undersøkelsen skal lede
fram til den aktive rehabiliteringen som
innebærer en veiledet, målrettet og indi-
viduelt tilpasset rehabilitering.

Neste foredragsholder var Cecilie
Piene Schrøder som er ortoped på
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har
lang erfaring med undersøkelse og ope-
rasjon av skuldre og presenterte skulder-
undersøkelse og behandling sett fra en
ortopeds ståsted. Hun understreket vik-
tigheten av godt samarbeid mellom orto-
ped og fysioterapeut for å få et godt

behandlingsresultat. Fysiskalsk behandling
er i mange tilfeller den riktige veien å gå,
og det er først når konservativ behand-
ling over tid ikke har gitt resultater at
operasjon bør forsøkes. Vi fikk en ryddig
og interessant presentasjon av de for-
skjellige skuldertilstandene. Hun beskrev
først symptomer og tegn hos pasienten
og deretter hvilke tester som kunne
avdekke problemene. Videre fortalte hun
om hvordan de forskjellige tilstandene
kan behandles.

Etter lunch var det tid for work-shops.
Vi ble delt i tre gupper og hadde en time
til rådighet på hver post. Hilde Fredriksen

hadde om aktiv rehabilitering av skulder
og ga oss eksempler på øvelser som kan
brukes til rehabilitering av hele den kine-
tiske kjeden. Cecilie Piene Schrøder gikk
gjennom spesifikk testing av skulder, og
Karin Rydevik ga oss en innføring i funk-
sjonell testing relatert til skulderproble-
matikk. Her fikk vi tips om hvordan vi kan
teste og se etter weak links i den kinetiske
kjeden. 

Dette ble et seminar som i tillegg til å gi
oss nødvendig teoretisk bakgrunn også
ga mange matnyttige tips til bruk i prak-
sis. Vi gleder oss til neste gang!!

Referat fra vinterseminaret 2008

Skulder: Klinikk og aktiv rehabilitering
ELLEN LIE KRISTOFFERSEN

FYSIOTERAPEUT OG MASTERSTUDENT I IDRETTSFYSIOTERAPI

Årets vinterseminar ble arrangert på Ullevål Business Class, Ullevål stadion. Styret i FFI hadde
denne gangen valgt å ha et intensivt dagsseminar som erstatning for tidligere års helgeseminar
på høyfjellshotell. Inger Holm innledet dagen med å fortelle at det nye styret raskt hadde
bestemt seg for at de ønsket å ha sommer- og vinterseminar på ”den gamle måten” for å få til-
bake en mer klinisk vinkling på seminarene. Selv om ski og høyfjellshotell er fristende, er det
ikke alltid en slik kursform kan prioriteres i en hektisk hverdag. Interessen var derfor svært stor
for dette dagsseminaret som var fullbooket etter kun 2 uker. Ved neste anledning vil det derfor
være lurt å være tidlig ute med påmeldingen! 

Hilde Fredriksen (til venstre) var instruktør. Foto: Ellen Lie Kristoffersen.



I D R E T T S M E D I S I N  1 • 2 0 0 8 25

Norsk Idrettsmedisin
blir nettbasert

Under fellestyremøtet til NIMF og FFI ble det besluttet at Norsk
Idrettsmedisin skal bli nettbasert. Papirutgaven forsvinner fra høsten
2008, og blir erstattet av en ny og spennende internett-versjon.
Denne kommer sannsynligvis til å bli passordbeskyttet, og det er 
derfor viktig at du oppdaterer kontaktinformasjonen din. 

Dere må snarlig, og senest innen 1. april 2008, sende oss følgende informasjon:
Navn, adresse, stilling, arbeidssted, telefon og e-mail. 

Er du medlem i NIMF, sender du informasjonen til sekretariat@nimf.legeforeningen.no

Er du medlem i FFI, sender du informasjonen til informasjon@fysio.no

Terje M Halvorsen Inger Holm
Leder i NIMF Leder FFI

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI
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Forskningsprosjekt og hovedfunn 
Avhandlingen er basert på fem kliniske
delstudier. Hovedmålet med prosjektet
har vært å undersøke ulike klimatypers
effekt på anstrengelsesutløst astma og
arbeidskapasitet hos astmatikere. Lang -
rennsløpere på elitenivå må i følge
WADA og IOCs medisinske komité
dokumentere en astmadiagnose ved
hjelp av en objektiv provokasjonstest
for å kunne bruke antiastmatisk medi-
sin. Et delmål har i den forbindelse
vært å sammenligne to provokasjons-
tester, en metakolinprovokasjon og en

idrettsspesifikk anstrengelsestest for å
undersøke hvilkne metode som egner
seg best for å diagnostisere overøm-
fintlighet i luftveiene (bronkial hyperre-
aktivitet) hos landslagsutøvere i lang-
renn.

Resultatene viser at løping i 2500
meters høyde ikke fører til økt reduk-
sjon i lungefunksjon, løping i fuktig luft
(95% rel. luftfuktighet) bedrer lunge-
funksjonen og løping i kald luft (-18oC)
fører til en reduksjon i lungefunksjonen
sammenlignet med løping under stan-
dardiserte laboratorieforhold hos per-

soner som har anstrengelsesutløst
astma. Arbeidskapa si tet og løpshastig-
het reduseres i høyde og i kald luft, og
bedres i fuktig luft hos astmatikere. 

I praksis kan disse resultatene bety
at helsepersonell kan gi bedre medi-
sinsk behandling og trenere kan gi mer
optimale treningsråd til astmatikere i
forhold til fysisk aktivitet i all slags vær.

For diagnostisering av bronkial hyper-
reaktivitet hos eliteløpere i langrenn,
viser våre funn at en metakolinprovo-
kasjon er bedre egnet enn en idretts-
spesifikk anstrengelsestest.

Doktordisputas på Norges idrettshøgskole

Trine Stensrud forsvarte fredag 15. februar 2008 sin avhandling for graden doctor
scientiarum ved Norges idrettshøyskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag.
“Asthma and Exercise – Climatic effects upon Exercise-Induced Bronchoconstriction
and Exercise Capacity in asthmatic subjects.

Doktordisputas på Norges idrettshøgskole

Kathrin Steffen forsvarte fredag 29. februar 2008 sin avhandling for graden 
doctor scientiarum ved Senter for Idrettsskadeforskning, Norges idretts -
høgskole (NIH). "Injuries in female youth football”.

Sammendrag:
Lite forskning er gjort på risikofaktorer
og skademekanismer i jentefotball;
forskning som er nødvendig for at ska-
deforebyggende tiltak kan utvikles.
Forskningsavdelingen i FIFA (F-MARC)
har utviklet et 15 min. oppvarmings-
program, ”F-MARC 11. Hypotesen var
at hvis slike treningsprogram har en
positiv innvirkning på spillernes fysiske
prestasjon i tillegg til sin forventede
skadeforebyggende effekt, vil de kunne
få en enda bredere aksept blant tre-
nere og spillere.

Doktorgradsarbeidet er basert på
data fra to randomiserte kontrollerte
prosjekter i jentefotball og inneholder
fem studier. Hovedmålet har vært å

undersøke effekten av ”F-MARC 11” på
skaderisiko og på et utvalg av presta-
sjonsvariabler. Delmål har vært å analy-
sere potensielle risikofaktorer for ska-
der: Spill på kunstgress, skadehistorie og
funksjon i underekstremiteten, samt
psykologiske spillerkarakteristika.

Resultatene fra de to hovedstudiene
viste at oppvarming med ”F-MARC 11”
ikke hadde noen effekt på verken skade-
forebygging blant 109 J16 lag (14-16 år)
fra hele Østlandet eller økt fysisk presta-
sjon blant unge kvinnelige fotballspillere
fra to av Norges Toppidrettsgymnas.

I den tredje studien så vi etter åtte
måneders datainnsamling at den totale
skaderisikoen var lik mellom spill på
kunstgress og naturgress.

En omfattende spørreskjemaunder-
søkelse før sesongstart dannet grunn-
laget for den fjerde og femte studien.
Det viste seg at om lag 70 % av spil-
lerne hadde hatt minst en tidligere
skade i underekstremitetene. For disse
spillerne, samt for spillere med dårlig
muskel- og leddfunksjon, var risikoen
for å få en ny skade samme sted dob-
belt så stor som for spillere uten en
slik skadebakgrunn. 

En analyse av spillernes selvoppfattet
målorientering, treningsklima og stress-
nivå viste at spillere med et høyt stress-
nivå var spesielt utsatt for nye skader.
Resultatene understreker viktigheten
av en godt rehabilitert skade og et
positiv og lite stressfylt treningsklima.
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Sammendrag: 
Auka fysisk aktivitet og sunnare kosthald
kan redusere inflammasjonsreaksjonar i
åreveggen som disponerar for årefor-
kalking (aterosklerose) og hjerte-kar-
sjukdomar. Kolesterolsenkande medisin
bremser auking i hjertemuskel-massen
og vegg-tjukkelsen i halspuls-åra, som
begge er markørar for aterosklerotisk
sjukdom.

Dette er funn som Anne Hjelstuen
og medarbeidarar har gjort i to klinis-
ke studiar av personar med auka risiko
for hjerte-kar-sjukdom, og som blir
presenterte i avhandlinga Effect of diet,
exercise and statin therapy on markers of

atherosclerosis: A study in subjects with
sedentary lifestyle and elevated cardio-
vascular risk.

Hjerte-kar-lidingar er leiande årsakar
til død og sjukdom både i Norge og på
verdsbasis, og krev ein stor del av res-
sursane i helsevesenet. Ein livsstil
karakterisert av lite fysisk aktivitet og
uheldige kostvanar disponerar for dei
fleste risikofaktorar for aterosklerotisk
sjukdom, som overvekt, diabetes, høgt
blodtrykk og ugunstige blodlipider.

Studiane som avhandlinga byggjer
på, viste at livsstilsendringar har størst
effekt når dei medfører endringar i
andre risikofaktorar, som t.d. vektned-

gang. Det var imidlertid også indikasjo-
nar på gunstig effekt utan samtidig
endring av klassiske risikofaktorar. Det
er tenkeleg at sjølv mindre omlegging
av livsstilen kan redusere førekomsten
av sjukdom i store grupper.

Kva for grupper av friske som skal til-
bys medikamentell behandling for å
unngå framtidig sjukdom, er eit omdis-
kutert tema. 

For å kunne målrette førebyggande
tiltak, er det viktig med større innsikt i
verknadsmekanismer og effekt av tiltak
i ulike risiko-grupper, og avhandlingen
kaster meir lys over desse emnene.

Cand.med.  Anne Hjelstuen forsvarte fredag
25. januar 2008 for graden dr.med.

“Effects of diet, exercise and statin therapy on markers of atherosclerosis: 
A study in subjects with sedentary lifestyle and elevated cardiovascular risk”

Arbeidet ble utført ved Ullevål Universitetssykehus og Norges Idrettshøyskole.

Fysiopartnerprisen 2008
En forskningspris på kr 10 000.

For medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi.

Prisen deles ut på ”Temadager om fysisk aktivitet” som FFI  arrangerer
i samarbeid med NFF. Seminaret arrangeres i Oslo 5 og 6 juni. 

For nærmere informasjon og statutter se www.idrettsfysioterapi.no

Søknad sendes til FFI’s forskningsråd v/ Inger Holm, fysioterapiavdelingen
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo

Søknadsfrist 4. mai  2008



Kinesio®-taping

AlfaCare har Norges bredeste sortiment av
idrettsmedisinsk forbruksmateriell. Vi tilbyr
dere som terapeuter forhandlerbetingelser,
noe som gir dere opptil 40% rabatt
uavhengig av om dere bestiller for
videresalg eller eget bruk. Ta kontakt for
brukernavn og passord for innlogging på
våre websider.

Be om besøk av en av våre selgere for
produktgjennomgang og opplæring i bruk
av Formthotics System, et sålekonsept med
dokumenterte resultater.

Din   leverandør   av   idrettsmedisinsk
forbruksmateriell!

kurstilbud

2 0 0 7

Ropes slyngetrening
Nyhet   2007

www.alfacare.no
AlfaCare   AS
Merdeveien   12B   -   3676   Notodden
Tlf:   35   02   95   95   -   Fax:   35   02   95   99
post@alfacare.no   -   www.alfacare.no
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I skrivende stund befinner jeg meg i
Tsjekkia, hvor prøve-VM går av stabelen.
Har brukt dagen sammen med leirsjef
Brit, har inspisert og planlagt neste års
VM fasiliteter. Valgt hvilken blokk, etasje,
fellesrom etc som egner seg for at den
norske troppen skal få det best mulig før
og mellom de viktige konkurransene om
et år. Det er viktig å legge forholdene til
rette for naturlige gode sosiale samlings-
punkt og avkobling. Vi tenker både pre-
stasjonsoptimalisering og sykdomsfore-
bygging. Visitt på kjøkkenet hører selvsagt
også med og skriv om hvordan optimal
prestasjonsernæring er satt sammen er
oversendt kokken.

Oppgavene som langrennslege er
svært varierte. Jeg er sjefssaftblander, pus-
her barer og sjokolade ved målgang og
har alltids ei lue på lur om du har glemt
din egen. Etter hvert som man involveres
mer, blir jobben stadig mer omfattende
og interessant. Vurderinger rundt enkelt-
utøveres totalbelastning er ikke alltid
enkel. Andre vurderinger jeg er med på
er lagenes sesongplaner, høydeprosjekter,
endringer av antidopingreglement, priori-
tering av helseteamets ressurser mm.
Miljøbygging og gruppesamtaler om føl-
somme tema er også en del av min jobb. 

De vanligste medisinske vurderingene
er skiftende anstrengelsesastmaer og
virale luftveisinfeksjoner. Attåt dukker
diverse almenmedisinske og muskel/skje-
lett tilstander opp, både akutte og over-
belastningsrelaterte. Det er viktig å ha i

mente at disse utøverne, verdens spre-
keste langrennsutøvere, tross alt er de
friskeste av de friske. Men det at de skal
yte på et så høyt nivå og presse kroppen
til det ytterste, gjør at en også må ha
fokus på mindre alvorlige tilstander.
Kroppen må ganske enkelt være 100 %
frisk både for å yte maksimalt og for å
tåle og respondere på treningen de driver
med. Dessverre dukker det opp alt for
mange tilfeller av postviralt tretthetssynd-
rom- liknende tilstander blant kondisjons-
utøvere, og trening med subkliniske infek-
sjoner er nok ofte en delkomponent hos
mange i båsen ”ikke fungerende utøver”.
Trolig har vi enda mye å hente på forsik-
tighet med trening under sykdom, og for-
midlingen av dette til utøverne er viktig. 

Det jeg synes er mest givende og mest
utfordrende er det at jeg jobber med de
samme menneskene over så lang tid. Det
vil si relasjonsbyggingen. Man lærer hver-
andre å kjenne. Det er ikke bare en kon-
sultasjon eller to, for deretter å glemme
konsultasjonen idet vedkommende går
ut døra. Nei, man må forholde seg til
utøverne over lengre tid og forsøke å
bygge sunne og trygge relasjoner.
Stimulering av selvstendighet og selvten-
king er viktig, tenker jeg, men samtidig
bør man være observant og legge føring-
er for riktige valg når det er behov for
det. I de fleste sammenhenger er det vik-
tig å kunne ha en løs og ledig tone, men
når det trengs er det vel så viktig å kunne
ta de nære og til tider tunge samtalene.

Her er det nok av menneskelige utfor-
dringer og man innser hva det egentlige
innholdet i ”å bruke seg selv” er. 

En annen del av landslagsjobbingen
som jeg setter pris på er læring og obser-
vering av organisering, kommunikasjon
og ledelse. Det er et oversiktelig støtte-
apparat med lite hierarki, og det er rom
for direkte personlige tilbakemeldinger.
Jeg er dessuten leder for helseteamet
denne sesongen, som består av 3 leger, 5
fysioterapeuter og 2 fysiologer. Her har
det vært viktig å ha fokus på det tverrfag-
lige samarbeidet, både innad i teamet og
mot trenerne. Dessuten er helseteamet
opptatt av nedprioriteringen av ressurser
til helseteamet som har skjedd siste årene
innen langrenn. Det er ikke vanskelig å
finne gode argumenter for at ressursene
bør styrkes og vi er inne i en konstruktiv
dialog med sportssjefen om dette. Det ser
ut til at helseteamets innsats kommer til å
økes, blant annet i forbindelse med høy-
desatsningen frem mot OL. 

Man får reist og sett mange vakre ste-
der når man er med langrennslandslaget.
Høyest setter jeg nok alpereisene, til
storslagne fjell og en sol som varmer selv
i desember. Andre reiser går til tåkelagt
tsjekkisk landsbygd og er nok ikke like
eksotisk. Utfordringen med reisingen er
at det krever fravær fra annen jobb og for-
drer at man har en arbeidsgiver hjemme
som ser verdien i at de ansatte har andre
interesser og forhåpentligvis kommer
hjem med nye impulser og erfaringer. 

Ung kvinnelig langrennslege

Ung kvinnelig langrennslege som ønsker å sette helhetstenkning og trivsel i fokus.
Ja, litt utradisjonelt. Men utfordrende og artig! 

ELLEN MOEN

SPESIALISTKANDIDAT I FYS.MED. OG REHAB OG JOBBER PÅ SKADEAVDELINGEN, OSLO LEGEVAKT.



Siste året har jeg vært med i Olympia -
toppens kvinneløft, som er et prosjekt
som skal utvikle kvinnelige trenere og
ledere i idretten. Jeg bruker prosjektet til
bevisstgjøring og utfordrer meg selv på
mine mindre sterke områder. Det er bra
at man har slike prosjekter, idretten er
generelt meget mannsdominert og man
har etter mitt syn mye å tjene på å få inn
flere kvinner. 

En av årsakene til at jeg søkte den
utlyste stillingen som landslagslege for
drøye 2 år siden var at jeg ble overrasket
og provosert over at det under presen-
tasjonen på en høstkongress ikke fantes

noen kvinner på lista over helseteamet
som skulle til OL det året. 

Min faglige bakgrunn var ikke så omfat-
tende, med 1 år ved almenseksjonen,
Oslo legevakt, samt 2 år i utdanningsstil-
ling ved NIMI. Vel så viktig er nok bak-
grunnen min som tidligere satsende ori-
enteringsløper. Det er en fordel å ha
kjent på egen kropp hvordan det er å
balansere mellom å få trent mest opti-
malt og samtidig holde seg frisk og ska-
defri. Man setter seg nok også lettere inn
i utøvernes måte å tenke på når en selv
har drevet idrett på høyt nivå. 

Et svært viktig aspekt med reisingen

med landslaget er den hyggelige og ufor-
melle tonen i laget. Lagene består av
mange ulike mennesketyper. Støtteappa -
ratet har det moro sammen. Selv om mil-
jøet er svært mannsdominert og har en
humor som til tider er langt over kan-
ten…:-) så trives jeg godt og føler meg
verdsatt. Dette er en forutsetning for å
velge å bruke så mye av sin fritid på en
jobb. Jeg har, som mange av utøverne og
øvrig støtteapparat, et perspektiv frem til
OL om 2 år i jobben min foreløpig. Den
tiden kommer til å gå fort, med mange
utfordringer, mye læring og latter på veien. 
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LANGRENNSLEGE

Ellen Moen, til høyre er Ella Gjømle. I Ramsau 2006.
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Sted: Holmenkollen Park Hotell, Oslo – Tid: Lørdag 10. november 2007 kl. 16.45-18.00

Saksliste:

1. Åpning ved leder Jon Olav Drogset.

2. Valg av dirigent.
Lars Engebretsen velges ved akklamasjon.

3. Innkallingen.
Ingen innvendinger

4. Styrets årsberetning (vedlegg 1).
Denne godkjennes.

5. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett ved Knut Fjeldsgaard (vedl.2)
Kasserer redegjør for økonomien. Inntekter på 451 360 kr. Øket medlemskontingent til 211 000, sammen med 181 000 fra
idrettsskadeboka er hovedinntekter (50%  royalties). Kostnadene er 442 000. Hovedkostnader er høstkongressen 145 000
(jubileumsarrangement 2006 og  skandinaviske gjester), skandinavisk tidsskrift 104 000 og royalties til forfatterne av idretts-
skadeboka på ca kr 90 000. Medforfatterne av idrettsskadeboka må sende regning til  foreningen, dette er svært små sum-
mer og sendes ikke automatisk, men utbetales på henvendelse. Det anabefales at foreningen får innsikt i regnskapet for høst-
kongressen på en slik måte at revisorene for foreningene går gjennom regnskapet. Det foreslås at leder for kongressen går
gjennom regnskapet på fellesstyremøtet når dette foreligger. Foreningenes representanter i komiteen bør følge økonomien
spesielt underveis i planleggingen.

6. Fastsettelse av medlemskontingent.
Kontingent uendret 600 kr.

7. Årsberetning og regnskap for Norsk Idrettsmedisin.
Erik Iversen ikke tilstede.
Redaktøren har sagt opp sin stilling, og ny redaktør må ansettes. Dette blir en hovedoppgave for lederne for de nye styrene.
Fellesstyremøtet har bestemt at man skal si opp trykkeriavtalen og legge tidsskriftet på nett. Redaktøren må si opp avtalene
med trykkeriet og posten i forhold til distribusjonen. Dette diskuteres, og det er unison enighet om at arbeidet med å legge
tidsskriftet på nett startes. Lederne tar denne jobben videre.

REFERAT GENERALFORSAMLING 
I NORSK IDRETTSMEDISINSK FORENING 2007NORSK IDRETTS-

MEDISINSK FORENING
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8. Årsberetning Forskningsfondet ved Fredrik Bendiksen (vedlegg 3).
Regnskapet framlegges og fondet har et overskudd på 7 500 kr. for regnskapsåret 2006-7. Fondet har en egenkapital på 1
044 052 kr. Regnskapet er godkjent av registrert revisor. Revisor Erling Sandberg har påtatt seg dette ansvaret. Skifte av regn-
skapsfører, Sandberg revisjon på Hamar tar også på deg denne oppgaven. Formalia i forhold til dette ordnes av Fredrik
Bendiksen. Leder har skrevet om statuttene i tråd med nytt lovverk, og generalforsamlingen slutter seg til dette.
Hovedtrekkene i endringen er som følger : Fondet blir nå 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 generalforsamlingene 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. 
Tildeling: Ingrid Eitzen 20 000kr, Berit Skei Osterås 20 000kr, Ellen Lie Berntzen 20 000kr, Karin Rydevik 13 200 kr. Kjersti
Storheim anbefales som ny leder for fondet/stiftelsen da Fredrik Bendiksen går av etter en rekke år som leder.

9. Årsberetning lokalfora.
Ingen.

10. Sammenslåing av FFI og NIMF.
Leder informerer om vurderingen som er gjort og anbefaler på vegne av styret at denne prosessen avsluttes.
Generalforsamlingen slutter seg til dette.

11.  Valg.
a. 2 styremedlemmer.
b. 2 varamedlem Torbjørn Furuseth og Hilde Moseby Berge.
c. 1 medlem til redaksjonskomiteen for Norsk Idrettsmedisin.
d. Leder til forskningsfondets styre: Kjersti Storheim leder, Jens Ivar Brox som medlem og

Jon Olav Drogset som varamedlem.
e. Leder til etisk råd: Harald Jodalen, Kjell Erik Strømskag og Agnar Tegnander som medlemmer.
f. NIMFs autorisasjonskomite Torgeir Fjermestad, Eva Birkelund, Stig Heir og Jørn Torjusen.
g. Tidsskriftet: Redaktør velges senere. Harald Jodalen medlem.
h. Valgkomiteen: Terje Halvorsen leder. Medlemmer Jon Olav Drogset og Roald Bahr.

Valgkomiteens forslag vedtas ved akklamasjon. 

12. Æresmedlemsskap.
Lederen foreslår at Generalforsamlingen vedtar at Fredrik Bendiksen utnevnes til Æresmedlem av NIMF for fremragende
innsats på et bredt felt i norsk idrettsmedisin gjennom en årrekke. Stor applaus fra Generalforsamlingen. Overrekkelse av
æresbevisning skjer på Kongressbanketten i Oslo.

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

Manuskript sendes per e-post til erik.iversen@bredband.no 
eller på en diskett/CD-ROM sammen med en utskrift av
den aktuelle teksten til: Erik Iversen, Prof Lochmannsgt. 2,
0559 OSLO.

Disposisjon
Artikler kan oppbygges etter følgende disposisjon:

1. Artikkelens tittel, eventuelt med en undertittel.

2. Forfatteren(e)s, stilling/utdannelsesprofesjon og 
arbeidssted.

3. Navn, adresse, telefon, faks og e-postadresse på 
forfatteren som er ansvarlig for artikkelen og korre-
spondansen vedrørende denne.

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

5. Selve artikkelen, med Introduksjon, Materiale og 
metode, Resultater, Diskusjon, Perspektiver, Takksigelser
(evt.), Referanser, Tabeller og Figurer.

6. Evt. samarbeidspartnere anerkjennes gjennom 
påskjønnelse til slutt i artikkelen.

7. Referanser skrives opp i en liste og nummereres. 
I teksten henviser man med referansenummeret i paren-
tes. Som hovedregel bør det ikke være med mer enn 20
referanser. Ønsker man å ha med mange referanser, så
legges disse ut på tidsskriftets nettside. I referanselisten
skrives forfattere med etternavn og initialer for fornavn,
hele tittelen, tidsskriftets navn som forkortet i Index
Medicus, år, volum, nummer i utgivelses år og sidetall.

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

Tekst
• Arkiveres helst i Word. Det skrives ut en utskrift på 

hvitt papir :
• med markering av avsnitt, overskrifter, kursiv og fet skrift
• skrifttype Times New Roman (best), skriftstørrelse 12 pkt.
Utskriftene påføres fil-navnet fra disketten.

Illustrasjoner (fotos, figurer og tabeller)
• Sendes inn på eget ark eller i egen fil, 

foto helst i jgp-format.
• Alt merkes på baksiden med artikkelens tittel 

og forfatter samt figurnummer.
• Fotografier lages i papirkopi eller som dias.
• Illustrasjoner lages i overstørrelse, 

imidlertid maksimum A4.
I artikkelteksten angis figurnummeret der plasseringen vil
være mest relevant.

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

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

Manuskriptveiledning
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Debatt
Her kommer Norsk Idrettsmedisins debattforum. 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, kommentere 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. 
Frist for innsendelse til neste nummer er 1. mai.

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmed -
isin, er nå inne i sitt 21. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40  sider i hvert nummer.

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

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

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

Innmelding 
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................

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

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

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

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

Melding om innmelding eller ny adresse sendes til:

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

LEGER:
NIMF v/Marianne Olsen
Pb. 112, 1401 Ski
sekretariat@nimf.legeforeningen.no

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

ANNONSEPRISER  2008
Side Sort/hvitt 4-farger
1/1 5.500,- 7.000,-
2/3 4.200,- 5.500,-
1/2 3.000,- 4.000,-
1/3 2.200,- 3.000,-
1/4 1.800,- 2.500,-
1/8 1.500,- 2.000,-

STILLINGSANN.: UTGIVELSESPLAN 2008
1/4-1/2 side:  1.000,- Utgave Matr.frist Utgivelse
1/8-1/4 side:   500,- Nr. 2 01.05.08 15.06.08
Prisene er eks. MVA Nr. 3 01.09.08 15.10.08

Nr. 4 01.11.08 15.12.08
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Vårmöte Stockholm 24-26 april 2008

Idrottsmedicin på fältet
Hur kan vi förebygga skador och hur bör vi 
ta hand om idrottsutövaren då skadan är ett 
faktum?

Hälsa och idrott
Vilken preventiv roll har fysisk aktivitet på sikt 
vad gäller t ex hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos 
och diabetes?

Broskskador och artros 
Vilken roll spelar idrotten eller idrottsskadan?

Ben, stressfrakturer och osteoporos
För stor belastning kan resultera in 
stressfraktur, för liten i osteoporos!

Traumatiska axelskador 
Vilken är ”up-to-date” behandlingen vid 
skador i axelleden? 

Kvinnor och idrott
Vilken inverkan har hormonmönstret på 
prestation å ena sidan och skador å den 
andra?

•

•

•

•

•

•

Idrott och hälsa hos skolungdom
Hur fysiskt aktiva är dagens skolungdomar? Hur 
mår de? 

The role of the team physician in top football

Fotens skador och problem under skolåren
Senaste nytt!

Stretching  
Positivt eller negativt - finns evidens?

Patellofemoralt smärtsyndrom
Vilken patient har Du framför Dig? Dags att 
individualisera behandlingen! Var står vi idag?

Återgång till idrott
När? Vilka kriterier bör vara uppfyllda? Hur kan 
vi bedöma/mäta om den skadade är redo för 
idrottsåtergång? 

Live-operationer
Den senaste kirurgin inom idrotts-traumatologi!

Lokal: Capio Artro Clinic, Sophiahemmet
Du som är morgonpigg – varför inte delta i någon av våra instruktionskurser mellan kl 7.30-8.15 på fredagsmorgonen!

Här kan Du välja mellan 
Idrottsmedicin – specialitet för läkare – Vilka är kraven? Hur går jag tillväga?

Klinisk leddiagnostik – Vilka undersökningsmetoder/tester bör vi använda för diagnostisering av skada/besvär från knä respektive skuldra?
Evidensbaserad idrottsmedicin – Vad menas med det?

Patellartendinopati – Vad är senaste nytt om behandlingen?
Core stability – För vem, varför och hur?

Välkommen att bevista ett fullspäckat vetenskapligt program på Vårmötet i Stockholm den 24-26 april!

www.simf.se • www.svenskidrottsmedicin.se

Välkommen
till mötet med högintressant, 
aktuellt program med en rad
”Key-Note-Speakers” såsom
Björn Ekblom (idrottsfysiologi), 
Tom M Best (muskelfysiologi), 
Franco Benazzo (Inters läkare),
Alexandro Castagna &  
Lennart Hovelius  
 (idrottstraumatologi,  
  särskilt skulderskador) samt 
Ejnar Eriksson,  Lars Peterson 
& Per Renström   
(idrottstraumatologi)  
och många, många fler toppforskare 
inom idrottsmedicin!

•

•

•

•

•

•

•

Symposier och 
föreläsningar i form av 

”fria föredrag” samt ”Key-
Note”-föredrag kommer 

att äga rum i två parallella 
salar. I en tredje sal ges 

möjlighet att ”live” följa en 
rad olika operationer.



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.

MARS
25 – 29: Las Vegas, An international sports medicine

conference.

APRIL
10 – 12: Oslo, Nasjonal tverrfaglig nakke- og ryggkongress.

25 – 27: Kristiansand. Første Tverrfaglige Nordiske Livs-
stilskongress. www.viaregi.no/livsstilkongress

MAI
16: 3rd International Football Medicine Congress.

Internasjonal fotball-kongress for ortopeder,
idrettsmedisinere og fysioterapeuter.

24 – 31: Geneve, Sveits. The Spine Week.
Arr.: EuroSpine, the Spine Society of Europe.
Info: http://www.spineweek.com

JUNI
5 – 6: Temadager, Domus Atheletica, Oslo. Fysisk 

aktivitet - trening, bevegelse og rehabilitering.
http://www.deltager.no/fysio/

8 – 13: Rotterdam, IFOMT, 9th congress of the Inter-
national Federation of Orthopaedic Manipulative
Therapists www.ifomt2008.nl 

21 – 24: Advanced Team Physician Course.
Arrangeres av Senter for Idrettsskadeforskning
i samarbeid med American Medical Society
for Sports Medicine og ISAKOS

26 – 28: 2nd World Congress on Sports Injury Prevention.
Etter suksessen med avviklingen av den første
verdenskongressen for skadeforebygging i Oslo,
planlegges det nå en ny kongress i Tromsø.

AUGUST
1 – 5: Guangzhou, China. International Convention

on Science Education and Medicine in Sport.
www.icsemis2008.org/

OKTOBER
2 – 4: Halmstad University, Sweden. Nordic Confe-

rence 2008 – Health, Participation and Effects
of Sport and Exercise.

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

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



Returadresse:
NIMF
Postboks 112
1401 SkiB

WELCOME TO THE 9TH SCANDINAVIAN 
CONGRESS OF MEDICINE AND SCIENCE 
IN SPORTS STAVANGER 6. - 9. NOV 2008

Welcome to Stavanger, Norway, and the 9th
Scandinavian Congress of Medicine and Science
in Spor ts 6th to 9th November 2008. 

We hope to see many par ticipants, not only from
Norway, but also from the other Scandinavian
countr ies and the rest of Europe. With your help
we hope that we can make this possible .

Apar t from the scientific programme, we will also
be organising social events ever y evening during
the congress. Welcome to some great scientific
days in Stavanger!

STAVANGER, NORWAY

www.scmss2008.org

• Ankle injur ies

• ACL injur ies in children

• The chronic painful tendon

• Effect of inter vention program to
 reduce overweight

• Cardiac screening in Spor ts

• New Guidelines for Physical Activity

• Work shops

• Free papers

PRELIMINARY PROGRAM

Stavanger is situated in the 

south-western corner of 

Norway. The population is 

approxomately 117 000. 

Stavanger is Norway’s 4th 

largest city, 3rd largest city 

region, European Capital 

of Culture 2008 and a uni-

versity town. The Stavanger 

region has numerous 

attractions, among others 

The Pulpit Rock.

Irma B. Blaker
Inger Holm
Jon Olav Drogset
Anne Torkelsen
Gaute Bjaanes
Beate Løkken

Øystein Dale
Arne Sture
Marit Kristiansen
John Fleck
Kenneth Rosbach

CONGRESS COMMITEE
Oddvar Skramstad, President

Conventian Bureau:
Døvre Event & Marketing
www.eventogarrangement.no

Invitation 

THE SCANDINAVIAN
FOUNDATION OF MEDICINE

AND SCIENCE IN SPORTS

Registration on: www.scmss2008.org

Bent Wulff Jakobsen
Denmark
Anette Heijne
Sweden
Håkan Alfredsson
Sweden
Sture Forsgren
Sweden
Katja Mjøsund
Finland
Roald Bahr
Norway
Sverre Mæhlum
Norway

INVITED LECTURERS

B
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