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Kjære NIM-lesere!
Juni er godt i gang og det går mot sommerferie for de fleste av oss. 
Som vanlig drømmer undertegnede om tørrfisk og midnattssol på 
denne tiden av året!

Fun fact; visste dere at tørking er verdens eldste måte å konservere 
mat på?

I skrivende stund pågår det et ikke ubetydelig mesterskap i 
Frankrike. Fotball-EM tar mye tid og krever harde prioriteringer 
daglig. Det blir gjerne litt lange kvelder med jobbing inn i mellom 
kampene, men du verden hvor morsomt det er med mesterskap. 
Flere som har det slik? Luksusproblem kalles det vel kanskje. 
Vi får uansett slite med prioriteringene litt til, før vi gjør klart for 
OL i Rio til høsten.

I dette nummeret får vi igjen mye variert stoff. CERG og 
Antidoping Norge leverer sine faste spalter. Vi får blant annet 
reisebrev fra Boston og Melbourne. En annen artikkel tar for seg 
akilles- operasjon eller konservativ behandling. Vi får en høyst 
interessant artikkel om ungdom, trening og helse, og screening 
av ACL-skader pluss mye mer. Som vanlig inneholder også denne 
juniutgaven en rekke spennende utlysninger.   

Høstkongressen arrangeres i år på Norefjell. NIM-prisen ble i fjor 
utdelt til Terje Skulstad for hans kasuistikkbidrag. Oppfordrer alle 
til å skrive kasuistikk og sende til oss senest 1. September. Kanskje 
er det du som stikker av med prisen i år!

Så over til en kjedelig nyhet. Noen av dere har nok allerede 
merket at en fast spaltist har vært fraværende i forrige utgave. 
Ingrid Eitzen har dessverre sett seg nødt til å takke nei til videre 
engasjement som spaltist. Ingrid har mange jern i ilden og har 
derfor ikke mulighet til å følge opp denne side-jobben på en slik 
måte hun ønsker. Dette har vi selvsagt stor forståelse for og ønsker 
samtidig å takke Ingrid for sine mange gode bidrag gjennom 
flere år. Jeg tror nok mange, inkludert meg selv, har satt stor pris 
hennes bidrag.

Samtidig åpner dette opp nye muligheter for noen andre. 
Om du sitter med et ønske om å kanskje skrive om noe du 
interesserer deg for på fast basis, for eksempel omkring 
forskning og implementering i praksis, er det bare å ta kontakt 
med undertegnede.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en riktig god 
sommer!

André Fagerborg

REDAKTØRENS KOMMENTAR
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Hei,
       I denne utgaven presenterer styret i NIMF en uttalelse 
vedrørende foreskriving av medikamenter som skal administreres av 
andre yrkesgrupper. Bakgrunnen for dette er flere henvendelser fra 
enkeltmedlemmer og ulike fagmiljøer. 
Det oppleves ugreit for fastleger å foreskrive medikamenter til 
pasienter på bestilling fra manuellterapeuter. Dette ser ut til å være 
praksis flere steder. Vi støtter fastlegen i dette, vel vitende om at det 
finnes dyktige manuellterapeuter som håndterer både indikasjonsstill-
ing og injeksjonsteknikk på en utmerket måte. Begrunnelsen vår kan 
du lese mere om på side 32. 

Årets Høstkongressen er skandinavisk og går av staben 4.-6. november 
på Quality Spa & Resort på Norefjell. Vi håper på god deltagelse fra 
våre naboland. Fagprogrammet er variert, så det burde være noe for 
enhver smak. Ulike fagmiljøer har satt sammen faglige bolker de 
ønsker belyst, satt titler på foredrag og skaffet forelesere. Det blir 
spennende å se om ny organisering appellerer til medlemmene våre. 
Ta en kikk på www.sportmedicine2016.com

NIMF feirer 50-års jubileum i år. Lars Kolsrud og Tore Prestgaard 
jobber hardt med å få ferdig en jubileumsbok til kongressen. Den tar 
oss gjennom idrettsmedisinens historie i Norge disse 50 årene. 

Det er gledelig mange treff i sosiale medier på fysisk aktivitet som 
medisin. EIM med Terje Halvorsen i spissen har nedlagt en betydelig 
innsats for å bidra til fokus på dette området som vi anser er svært 

viktig for folkehelsa. EIM er registrert som egen stiftelse i februar 
2016. NIMF og FIFA, tidligere FFI, står som stiftere sammen med 
Helsedirektoratet. Dette er vi selvfølgelig svært stolte over.

Endelig skal det igjen arrangeres idrettsmedisinsk trinn 3 kurs! Dato 
er satt til 22.-23.september. Det blir avholdt trinn 1 og 2 kurs 19.-23. 
september. Her blir det trangt om plassene så det lønner seg å være 
tidlig ute.
NIMI er teknisk arrangør for kursene som avholdes på Ullevål stadion.
NIMF og FIFA har hatt en diskusjon vedrørende hvem som kan 
delta på de idrettsmedisinske kursene. De har i utgangspunktet vært 
forbeholdt leger og fysioterapeuter, med fortrinn for våre medlemmer. 
Over tid har det utviklet seg en praksis hvor også andre yrkesgrupper 
har deltatt.
Kursene er stadig mere ettertraktet, kanskje på grunn av at andre 
instanser stiller krav til at man skal ha disse kursene for å kvalifiserer til 
ulike stillinger/ jobber. 
NIMF og FIFA tilbyr nå kiropraktorer deltagelse på kursene, dersom 
det er ledige plasser. 
Vi ønsker samarbeid og kompetansebygging på tvers av profesjoner, og 
håper dette er et skritt i riktig retning. 

Jeg ønsker alle, uansett profesjon, en fin og varm sommer, og håper å 
se flest mulig av dere på Norefjell for godt sosialt lag og faglig påfyll i 
november.

Eva

 
Kjære FIFA-medlem! 

       Nå som det går mot sommerferie er det kanskje på tide å 
planlegge høsten? Allerede 08.-09. September arrangerer faggruppa 
kurset ’A closer look at the shoulder – something to shrug about’ med 
Tamara Kyio fra NIMI og Harald Markussen fra 
Gnist/Olympiatoppen som kursholdere. For mer informasjon om 
kurset, se vår Facebook-side. Det er begrenset antall plasser, så det er 
lurt å melde seg på tidlig. Kurset holdes i Oslo. 
 
Jeg håper mange av dere også vil delta på Grunnkursene i Idrettsmedi-
sin i høst. Vi har, i samarbeid med NIMF og NIMI, gjort en grundig 
evaluering av grunnkursene det siste året. Høstens kurs er oppdaterte i 
form og innhold og er et ’must’ for alle som jobber innen idrettsmedi-
sin. I år arrangeres også Trinn 3 med lagidrett som tema. 
 

Litt senere i høst møtes vi forhåpentligvis på Norefjell. Årets høstkon-
gress er skandinavisk og jeg håper at vi får møte mange av våre danske, 
svenske og finske kollegaer også. Programmet er så å si klart og du kan 
se på dette på www.sportmedicine2016.com. Påmeldinga er åpnet!
 
En del av oss i styret var i Boston på ACSM nå i mai-juni. I tillegg til 
styremøter i Boston public park og faglig oppdatering, fikk vi gleden 
av å møte mange av dere som jobber i idretts- og aktivitetsmedisin i 
Norge. Trivelige folk! Jeg håper at navneendringen på faggruppa sig-
naliserer at vi ønsker å ha med flere fysioterapeuter, nemlig dere som 
jobber mer med aktivitet som medisin (og ikke nødvendigvis idrett). 
I den forbindelse har vi nå startet arbeidet med å lage en egen 
godkjenning for de som er eksperter på aktivitetsmedisin. 

God sommer!
Trine

     

     

FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI OG 

AKTIVITETSMEDISIN (FIFA)

Trine Moholdt, leder FIFA

Eva Birkelund, leder NIMF

Norsk forening 
for idrettsmedisin
og fysisk aktivitet
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Timebestilling

Pasienten velger en moderne terapeut.

Ønsker du å ligge et steg foran?

Med ny timebestilling har vi fått frigjort tid 
og ressurser. Et uunnværlig redskap i 2016!

Jan Kristian D. Huus 
Fysioterapeut og Osteopat
Vest helse og trening

35 05 79 10 | physica.no

   



6  Abstract
Anterior cruciate ligament (ACL) injuries have received 
growing attention in past decades because of the complicated 
surgical treatment, lengthy rehabilitation and long-term 
musculoskeletal consequences. The ACL injury prevention 
program is effective to reduce half of the injury cases, and 
there is no risk associated with the training. Therefore, the 
prevention program can be offered to all players. A movement 
screening task is still needed to identify players with increased 
risk for ACL injury, so high risk players can be given special 
attention and exposure to tailor-made injury prevention trai-
ning. We need to know, however, if the movement screening 
task is reliable or not.

Who is the target?  
There is a greater incident of ACL injury among female 
handball and football players than compared to athletes 
in other sports. In the US, overall incidences were 0.31 
injuries per 1000 player-hours in female football (1). 
In Norway, Myklebust et al. reported that the injury 
incidence for elite female handball players was as high 
as 0.97 injuries per 1000 player-hours (2). Renstrom et 
al. reported that football had the second highest injury 
rate per 1000 player-hours, which was slightly lower than 
gymnastics (3). 

Based on the results of video analysis studies, knee valgus 
and internal rotation are the mechanism of ACL injury 
(4; 5). A consistent pattern of excessive knee valgus col-
lapse in sport motions could be an indicator of high-risk 
players. This could possibly be reflected by the biome-
chanical variables measured in a movement screening 
task. The objective of the screening is to implement 
intervention on a targeted player before the injury occurs. 
The excessive knee valgus collapse can be corrected by 
neuromuscular trainings focusing on frontal plane knee 
control (6).

What do we know about the screening task for 
ACL risk
As female players have a higher risk of sustaining an 
ACL injury compared to male players, researchers have 

attempted to identify risk factors of non-contact ACL in-
jury by comparing movement patterns between male and 
female players. Female players seem to perform jump-
landing motions with reduced hip and knee flexion, and 
increased adduction and internal rotation of the hip (7; 
8). In general, females seemed to have less sagittal plane 
motion and greater frontal and transverse plane motion. 
This is consistent with the excessive knee valgus collapse 
identified from the injury mechanism investigation. 
These biomechanical variables were significantly different 
between males and females; however, their associations 
with an ACL injury remains unclear. 

One investigation found an association between discrete 
biomechanical variables and ACL injury risk. Hewett 
et al. tested 205 American high school female players 
by using a 3D motion analysis technique to capture the 
joint motion (kinematics) and load (kinetics) during a 
vertical drop jump (VDJ) task (9). They recorded nine 
non-contact ACL injuries, and found that knee valgus 
angles at initial contact and peak values, as well as peak 
knee abduction moments, were associated with ACL 
injury. Knee abduction moments had a sensitivity of 
78% and a specificity of 73% to predict an ACL injury 
status (9). However, the findings were based on nine 
injury cases only, which is less than a suggested minimum 
number of injury cases (20-50) for detecting moderate to 
strong association between the risk factor and injury (10). 
Therefore, the biomechanical risk factors of ACL injury 
are still unknown

What tasks should be used? 
The VDJ is the most common and traditional task for as-
sessing knee control (6; 9; 11; 12). This task can be used 
to examine the frontal plane knee control in a standardi-
zed and well-controlled situation.

In reference to previous research on ACL injury mechani-
sm, the majority of non-contact ACL injuries occur in a 
single-leg supported situation with a rapid change of di-
rection (4; 5; 13). This indicates that a single-leg motion 
may be preferable in a screening task. Since the support 

     

Are vertical drop jumping and sidestep 
cutting tasks reliable to measure risky 
knee motions? 
Implications to ACL injury preventions 

Av Kam-Ming Mok
1. Lecturer, Department of 

Orthopaedics and Traumatology, 
Faculty of Medicine, The Chinese 

University of Hong Kong;

2. PhD graduate, Oslo Sports 
Trauma Research Center, The 

Norwegian School of Sport 
Sciences

e-post: k.m.mok@nih.no / 
kmmok@cuhk.edu.hk
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from the contralateral leg would be eliminated, it could be easier to 
identify poor knee control due to the higher joint loading. In handball, 
sidestep cutting is a common motion used to fake the opponent going 
into the opposite direction (14). In other words, the sidestep cutting task 
may be better suited to emulate frontal plane knee loading and control as 
encountered during real match situations. 

At the Oslo Sports Trauma Research Center, two sport-specific sidestep 
cutting tasks have been  developed for the movement screening for ACL 
injury risk (15). The tasks are specifically designed for handball and fo-
otball, which are the two major sports that have a high incidence of ACL 
injury in Norway. Match-like elements are added to the side-step cutting 
task. For the handball-specific protocol, the athlete used an approach run, 
allowing match-like approach speed. The athlete received a lateral pass 
from a teammate before executing a match-like faking maneuver to pass a 
static defender. For the football-specific protocol, the athlete also used an 
approach run. A teammate passed a football in a direction that forced the 
athlete to perform a sharp sidestep cutting maneuver in order to catch up. 

Are they reliable? 
A good screening task is able to identify the targeted athlete based on the 
screening measurements with adequate validity and reliability. As a first 
step, we established the reliability of the tasks, i.e VDJ and sport-specific 
sidestep cutting tasks. We tested 19 elite female handball and 22 elite 
female football players with a standardized 3D marker-based motion 
analysis protocol. Both within-session and between-session reliability 
were assessed. In the VDJ task, we found that all the knee kinematic 
and kinetic variables achieved good to excellent within-session reliability 
(ICC: 0.87 to 0.98) (16). A minority of the players’s performances had 
high variability on the knee flexion because their landing techniques 
changes within-trial. When we examined  the between-session reliability, 
however, most of the selected discrete variables achieved good to excellent 
between-session reliability (ICC: 0.69 to 0.90).  Only peak internal 
rotation moment (ICC: 0.40) displayed  fair between-session reliability. 
All the rank correlation coefficients demonstrated positive correlations on 
the between-session athlete ranking. This implies the players’ ranking can 
be produced reliably. 

Handball- and football-specific sidestep cutting tasks were found to have 
comparable reliability in most of the variables. A few variables showed 

lower between-session reliability for the football players, especially on 
the non-dominant side. These were mainly frontal plane biomechanical 
variables of the hip and knee. A possible reason for this difference is that 
the handball faking maneuver is a fundamental motion and performed 
repeatedly in every training session, which in turn may enhance move-
ment consistency as compared to football (14). Importantly, we found 
that increasing the number of trials from three to five trials only slightly 
improved reliability of the measurements, even if these tasks can be con-
sidered technically demanding. Thus, adequate reliability can be attained 
using only three trials.

The testing situation of (a) the handball-specific sidestep cutting task and (b) the football-specific sidestep cutting task.

Kilde: Senter for Idrettsskadeforskning
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Does it help identifying high risk players?  
The validity of lower limb biomechanics for identifying 
the risk of ACL injury needs to be established from a 
prospective cohort study using injuries as the outcome. 
Recently, Oslo Sports Trauma Research Center published 
the result of using VDJ to detect ACL injury in female 
football and handball players (17). A total of 782 players 
were tested from 2007 to 2014, with 42 new noncontact 
ACL injuries recorded. The study reported the asso-
ciations between the injury and five hypothesis-driven 
variables including 1. knee valgus at initial contact, 2. 
peak knee abduction moment, 3. peak knee flexion angle, 
4. peak vertical ground-reaction force and 5. medial knee 
displacement. In contrast to the study of Hewett et al. 
(9), knee abduction moments and valgus angles at initial 
contact could not identify players with increased risk of 
ACL injury. Instead, medial knee displacement is the only 
variable having an association with increased risk for ACL 
injury. This indicates that the ‘’kissing knees’’ seen in VDJ 
do imply the higher risk for ACL injury. Interestingly, 
the association faded out after excluding the players with 
previous ACL injury. In addition, the ROC analysis in-
dicated a poor combined sensitivity and specificity when 
medial knee displacement was used a screening test for 
predicting ACL injury. Although the VDJ is a simple and 
clinical applicable task, the induced knee joint loading 
may not be high enough to reveal the poor knee control. 
Overall speaking, the VDJ is a poor screening test for 
ACL injuries. 

As previously mentioned, it is possible that the sidestep 
cutting task will reveal different results. We will therefore 
investigate the sport-specific sidestep cutting task further. 
It has a greater resemblance to the match-like intensity 
by including ball-passing, a static defender and single-leg 
support. We hope that it will provide new information 
for ACL risk screening task and, in turn, ACL injury 
prevention.
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Forts. fra foregående side:

Are vertical drop...

Illustration of the medial knee position in a knee valgus posture. The dif-
ference between the medial knee position at the initial foot contact and the 
peak value was defined as the medial knee displacement.



9



10 Introduksjon
Akillessenen er den største og sterkeste senen i men-
neskekroppen, men er likevel den senen som hyppigst 
rupturerer (1, 2). Insidensen av akillesseneruptur er 11-
37/100 000 per år og er stigende (3). Skademekanismen 
ved total akillesseneruptur er ofte en maksimal eksentrisk 
kontraksjon av m. triceps surae og oppstår typisk i idretter 
som involverer hurtige retningsskift (4). Skaden oppstår 
hyppigst i 30-40-års alderen med en mann:kvinne ratio 
på 10:1 (4). Behandlingen av akutt akillesseneruptur kan 
være operativ eller ikke-operativ (5, 6). Hvis avstanden 
mellom seneendene er større enn 5 mm med ankelen i 
30° plantarfleksjon, er operasjon indisert (7). Operativ 
behandling av akutt akillesseneruptur kan inndeles i 
åpen operasjon, minimal invasiv operasjon og percutan 
operasjon (8, 9). Operasjonsteknikkene suturerer sammen 
seneendene i den rupterte akillessenen. Ikke-operativ 
behandling gjenoppnår kontakt mellom seneendene ved 
å plassere ankelen i plantarfleksjon for å fasilitere heling 
(2, 10). Uavhengig av behandlingsforløp, og eventuelt 
operasjonsteknikk, blir ankelen plassert i 30° plantar-
fleksjon i gips eller funksjonell ortose og føres gradvis til 
nøytralstilling over en periode på 8-12 uker (2, 10). Etter 
akutt akillesseneruptur skal alle gjennom en rehabilite-
ring som kan være funksjonell eller immobiliserende (3). 
Begrepet funksjonell rehabilitering er ikke tydelig definert 
i litteraturen og brukes om kontrollert tidlig vektbæring, 
kontrollert tidlig mobilisering samt en kombinasjon av 
disse (11). Generelt sett blir operativ behandling anvendt 
blant idrettsutøvere og unge, fysisk aktive personer, mens 
ikke-operativ behandling anvendes blant eldre (5, 6). 
Formålet med denne artikkelen er å gi en kort oversikt 
over det vitenskapelige grunnlaget for operativt og ikke-
operativt behandlingsforløp ved akutt akillesseneruptur.

Materiale og metode
Et litteratursøk ble gjennomført 14. april 2016. Søket ble 
gjort i PubMed, PEDro og Cochrane Library. Litte-
ratursøket ble begrenset til randomiserte kontrollerte 
studier (RCT), da dette studiedesignet er best egnet for 
å undersøke effekt, samt systematiske oversiktsartikler og 
meta-analyser fra de siste 10 år. 

Resultat 
To systematiske oversiktsartikler fra 2005 og 2010 
konkluderer med at operativ behandling har signifikant 
lavere risiko for reruptur, men signifikant større risiko for 
andre komplikasjoner sammenlignet med ikke-operativ 
behandling (5, 6). Percutan og minimal invasiv operasjon 
er vist å redusere risiko for andre komplikasjoner sam-
menlignet med åpen operasjon (5, 8). 

I løpet av de siste tiår er rehabiliteringsprotokollen etter 
akillesseneruptur endret fra immobilisering med gips til 
bruk av funksjonell ortose, som tillater umiddelbar mobi-
lisering uavhengig av behandlingsforløp (12). Risiko for 
reruptur reduseres fra 5 % til 2,3 % blant opererte pasien-
ter og fra 12,2 % til 2,4 % blant ikke-opererte pasienter 
ved bruk av funksjonell ortose (5). RCTer som sam-
menligner operativt og ikke-operativt behandlingsforløp 
finner ingen signifikant forskjell i risiko for reruptur 
mellom behandlingsforløpene ved bruk av funksjonell 
rehabilitering (12-16). Flere RCTer viser heller ingen 
signifikante forskjeller i funksjonelt resultat mellom 
behandlingsforløpene ved bruk av funksjonell rehabilite-
ring (14-16). En studie viste ingen signifikante forskjeller 
i funksjonelle tester mellom behandlingsforløpene, med 
unntak av to hoppetester etter 12 måneder der de operer-
te presterte bedre enn de ikke-opererte (13). I en annen 
studie var de opererte signifikant bedre i noen funksjo-
nelle tester (konsentrisk styrke, tåhev og hopping) etter 6 
måneder sammenlignet med de ikke-opererte (12). Denne 
forskjellen var ikke lenger tilstede etter 12 måneder med 
unntak av tåhev der de opererte fremdeles var signifikant 
bedre (12). Ved bruk av funksjonell rehabilitering er det 
ikke funnet forskjell i lengden av akillessenen mellom 
behandlingsforløpene (1, 17). Kinesiofobi, frykt for fysisk 
aktivitet og bevegelse, viser en negativ korrelasjon med 
aktivitetsnivå og grad av symptomer blant pasienter 12 
uker etter akutt akillesseneruptur (18).

Nyere systematiske oversiktsartikler og meta-analyser 
konkluderer med at ikke-operativ behandling med 
funksjonell rehabilitering bør anbefales etter akilles-
seneruptur (2, 19, 20). Dette viser samme lave risiko 
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for reruptur som ved operativ behandling, i tillegg til at risiko for andre 
komplikasjoner ved operasjon reduseres. Operativ behandling bør velges 
når funksjonell rehabilitering ikke kan utføres, da risiko for reruptur 
reduseres (2, 19, 20).
 
Diskusjon

Risiko for reruptur
Selv om det ved funksjonell rehabilitering ikke er funnet signifikant 
forskjell i risiko for reruptur mellom behandlingsforløpene, kan noen 
resultater ha en tendens til å favorisere operativt behandlingsforløp. En 
studie fant 12 % reruptur blant ikke-opererte og 4 % reruptur blant ope-
rerte (12). Lignende resultater er funnet i en annen studie der det ikke var 
noen rerupturer (med unntak av en partiell ruptur) blant opererte pasien-
ter og 10 % reruptur blant ikke-opererte pasienter (13). Disse resultatene 
nådde ikke signifikant nivå, men kan være klinisk relevante likevel.

Risiko for andre komplikasjoner
Meta-analyser som sammenligner operativt og ikke-operativt 
behandlingsforløp av akutt akillesseneruptur ser på operativ 
behandling generelt og finner større komplikasjonsrisiko ved dette 
behandlingsforløpet (1, 2). Disse analysene har ikke tatt høyde for 
operasjonsteknikk. Minimal invasiv operasjon og percutan operasjon er 
vist å ha lavere komplikasjonsrisiko sammenlignet med åpen operasjon. 
Dette kan derfor ha hatt betydning for resultatene da åpen operasjon ble 
inkludert i analysene.

Funksjonelt resultat
En studie viste at de opererte var signifikant bedre i noen funksjonelle 
tester etter 3 måneder (12). En annen studie viste kun signifikant forskjell 
ved to hoppetester etter 12 måneder. Likevel var Limb Symmetry 
Index høyere blant de opererte sammenlignet med de ikke-opererte ved 
nesten alle funksjonelle målinger etter 6 måneder og ved alle målinger 
etter 12 måneder (13). Det ble heller ikke funnet signifikant forskjell i 
symptomer og fysisk aktivitetsnivå mellom behandlingsforløpene, men 
resultatene hadde en tendens til å favorisere operativ behandling etter 
3 måneder (13). Manglende statistisk styrke i studien kan være årsak til 
at signifikante forskjeller ikke ble oppdaget (statistisk type 2-feil) (13). 
Tross tendenser i favør operativ behandling, var det ikke forskjell mellom 

behandlingsforløpene i selvrapporterte resultater (13). Dette kan bety at 
tendensene ikke var store nok til å ha betydning for pasientene. Videre 
var det operative behandlingsforløpet akselerert sammenlignet med det 
ikke-operative behandlingsforløpet, noe som kan ha hatt betydning for 
raskere funksjonelt resultat. Flere studier viser ingen forskjell i funksjonelt 
resultat mellom behandlingsforløpene (14-16). Da forskjellen mellom 
behandlingsforløpene er liten, kan det bety at den funksjonelle rehabili-
teringen er viktigere enn den initielle behandlingen (12).

Klinisk implikasjon
I Norge anbefaler 92 % av alle ortopediske avdelinger på offentlige 
sykehus operativ behandling etter akutt akillesseneruptur for aktive 
personer under 60 år (3). Bruk av funksjonell rehabilitering benyttes 
av 52 % av avdelingene etter operativ behandling og av 38 % etter 
ikke-operativ behandling (3). Dette strider mot den nyeste forskningen 
som påpeker viktigheten av funksjonell rehabilitering ved ikke-operativ 
behandling for å oppnå samme lave risiko for reruptur som ved opera-
tiv behandling. Uavhengig av behandlingsforløp er det viktig med god 
dialog mellom ortoped og fysioterapeut. Hvis ortopeden tar en avgjørelse 
om ikke-operativt behandlingsforløp med funksjonell rehabilitering, 
er det avgjørende at fysioterapeuten behandler deretter for å unngå økt 
risiko for reruptur. Hvilken rehabilitering som er mulig å gjennomføre 
bør kartlegges før valg av behandlingsforløp tas. Det er også viktig å 
identifisere tegn på kinesiofobi tidlig, da dette kan være avgjørende for 
compliance i forhold til rehabiliteringen.

Konklusjon
På bakgrunn av nåværende evidens presentert i denne artikkelen, bør 
ikke-operativ behandling med funksjonell rehabilitering anbefales etter 
akutt akillesseneruptur. Dette kan anbefales da funksjonell rehabilitering 
viser samme lave risiko for reruptur uavhengig av behandlingsforløp, 
i tillegg til at risiko for andre komplikasjoner ved operasjon reduseres. 
Hvis funksjonell rehabilitering ikke kan utføres, bør operativ behandling 
anbefales for å redusere risiko for reruptur. Av operasjonsteknikker bør 
percutan eller minimal invasiv operasjon benyttes da disse viser redusert 
risiko for andre komplikasjoner sammenlignet med åpen operasjon. 
Dette er en generell uttalelse på bakgrunn av litteraturen og det påpekes 
at en individuell vurdering er nødvendig for å komme frem til det beste 
behandlingsforløpet for den enkelte pasient.
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14              I spennet mellom inaktivitet og toppidrett og fra uhelse 
til god helse. Spiseforstyrrelser kan være en del av dette, og 
gjerne andre helseutfordringer.

Helse- og Omsorgsdepartementet arbeider med egen 
strategi for ungdomshelse, og det har vært ytret ønske råd 
og innspill til regjeringens politikk på dette feltet. I den 
anledning vil jeg komme med to konkrete innspill:

 1) Vi må slutte å lempe ansvaret for ungdomshelse  
     over på frivillige organisasjoner. La idrettsklubber  
      og turlag drive aktivitet for sine medlemmer, 
       stimuler til  samarbeid, men la de frivillige bidra  
      på sine premisser. Offentlig og privat sektor må  
      derfor ta en større del av det forebyggende og  
      helsefremmende arbeidet selv. Vi må bruke arenaer  
      hvor vi møter alle, som skole og helsestasjoner. Da  
      kan det kreves en helt annen kvalitet i arbeidet, og  
      det er større potensiale for gevinst.
 2)  Vi må høyne kvaliteten og stille større krav til  
       fagkompetanse for de som skal jobbe med fysisk  
      aktivitet hos ungdom, uavhengig av om det er for  
      å bedre livskvalitet og fremme helse hos ungdom  
      med helseutfordringer, eller om det er i trener- 
       jobben med morgendagens toppidrettsutøvere. 

Jeg vil utdype hvorfor disse to punktene er viktige når det 
dreier seg om ungdomshelse, og å drøfte om fysisk aktivi-
tet + helse virkelig er sant. Men aller først om generasjon 
perfekt. Sykt perfekt, faktisk.

«Jeg har over 3000 venner på Facebook men jeg hadde 
ikke turt å ta en kaffe med noen av dem», uttalte en av 
jentene i TV2-programmet «Sykt perfekt». Vi har en 
generasjon ungdom som nekter å dusje etter kroppsøving, 
og skal de dusje så dusjer de med klær på. Jenter på en 
ungdomsskole i Trondheim ber om at svømmetime-
ne kjønnsdeles, fordi de opplever et stort kroppspress 
ved å ha svømming sammen med gutta. Samtidig som 
ungdommer dusjer påkledd, legger de ut lettkledde bilder 
av seg selv på sosiale medier og venter på likes.  

En studie viste for et par år siden at 30% av elevene i 
norsk skole misliker eller hater kroppsøvingstimene. En 
av utfordringene er for få kvalifiserte kroppsøvingslærere 
i norsk skole. Kroppsøving er et fag hvor bevegelses-
erfaringer, kroppslig dannelse og mestring står sentralt, 
og det skal gi barn og unge lyst til å bli fysisk aktive i et 
livsløpsperspektiv. Kroppsøvingstimene blir fort en show-
off arena for de som er gode i fotball. Med det presset 
ungdom i dag legger på seg selv, kan kroppsøvingstimene 
være en fin motvekt til dette presset, og en arena for å 
bygge mestring, trivsel, sosiale relasjoner og varig bevegel-
sesglede. Det vil være smart både i et folkehelseperspektiv, 
og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Erfaringer tilsier 
at ofte starter frafall fra skolen med mer og mer fravær 
fra kroppsøvingstimene, så dropper elevene gradvis ut fra 
de andre fagene også. Frafall fra skolen er en betydelig 
risikofaktor for utenforskap også i arbeidslivet. Det er et 
samfunnsproblem vi må ta på alvor, og her kan både skole 
og helsevesen jobbe forebyggende. 

Frafallet fra idretten er stort, særlig i ungdomsårene. 
Samtidig som mange heller melder seg inn på trenings-
sentre og begynner med det vi kaller kosmetisk trening. 
Ikke trening for å bli sterk, prestere i en idrett, bedre helse 
eller fordi det er gøy, men trening for å modellere kropp 
og øke markedsverdi. Selvverdet måles i større biceps, six-
pack på magen, «tigh gap» og sprettrumpe. Vi som jobber 
med ungdom, fysisk aktivitet og kosthold ser en skummel 
og glidende overgang fra dette ekstreme fokuset på kropp, 
mat og kosmetisk trening og til økt risiko for utvikling 
av spiseforstyrrelser. Dette er også en av grunnene til at 
vi roper varsko når det gjelder alle selverklærte eksperter 
både på trening, kosthold og helse, og etterlyser formelle 
kompetansekrav til instruktører, personlige trenere og 
idrettstrenere som EGENTLIG skal bidra til å fremme 
livskvalitet hos ungdom.

Selv om mange i «generasjon perfekt» kan ha et pro-
blematisk og anstrengt forhold til fysisk aktivitet, så 
har mange gode erfaringer og mye glede av både fysisk 
aktivitet, kroppsøving og idrett. Og, vi har god kunnskap 
om de ulike helsegevinstene fysisk aktivitet har. Allerede 
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i antikken uttalte den greske filosofen Aristo-
teles at både for mye og for lite fysisk aktivitet 
ødelegger styrken. I dag vet vi at dårlig fysisk 
form er en større risikofaktor for tidlig død enn 
overvekt, høyt blodtrykk og diabetes type 2 – 
til sammen. Fysisk inaktivitet stjeler mer enn 8 
år av kvalitetsjustert forventet levealder – alene. 
Fysisk aktivitet bedrer kognitive funksjoner, ef-
fekten av fysisk aktivitet på hjernen har vi bare 
begynt å ane konturene av. Hvis alle inaktive er 
litt fysisk aktive, har helseøkonomer regnet ut 
at det vil kunne gi en potensiell velferdsgevinst 
på 239 milliarder kroner. Men er nødvendigvis 
all fysisk aktivitet helsefremmende?

I Norge har vi vært i front på fysisk aktivitet i 
psykiatri. Vi kan ikke forvente at det skal skje 
bevegelse i tankene hos deprimerte pasienter 
som bare sitter stille! Det kan være et frimi-
nutt i en mørk hverdag, og gjennom fysisk 
aktivitet kan vi kjenne på mestring og positive 
opplevelser som fremmer tilfriskning. På den 
annen side så kan fysisk aktivitet brukes som 
en destruktiv følelsesregulator, på samme måte 
som rusmidler. Det kan døyve smerte, bli en 
flukt. «Jeg kan ikke gå fra angsten, jeg må løpe 
fra den», sa en jente med spiseforstyrrelser 
som hadde sett far skyte og drepe mor. Hun 
flyktet gjennom løpingen. Løpingen nummet, 
og når løpingen opphørte veltet følelsene over 
henne som en tsunami. Tsunamien, ja. Rundt 
omkring i verden er det overlevende som 
fortsatt løper fra minnene om monsterbølgen i 
Thailand. Er fysisk aktivitet + helse = sant da?

For hva er egentlig helse? Og hva er egentlig 
fysisk aktivitet?

Helse er et stort, komplekst og kanskje litt dif-
fust begrep som favner fysiologiske, psykologis-
ke og sosiale dimensjoner. «Helse er en ressurs 
som handler om å takle hverdagens krav, på 
tross av tilstedeværelse av fysiske, psykiske og/
eller sosiale helseutfordringer», mente lege og 
professor Peter F. Hjort. Professor Per Fugelli 
snakker om «nokpunktet». Nokpunktet slår et 
slag for det ufullkomne mennesket, det rause 
samfunnet og måtehold. Måtehold i forvent-
ninger og krav, ikke bare for et sunt kosthold 
og begrense stillesitting. WHO sin 70 år gamle 
definisjon om helse som en tilstand av komplett 
fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare 
fravær av sykdom eller lyte er uoppnåelig, 
mener kritikerne. En sykt perfekt definisjon, 
kanskje?

Fysisk aktivitet er også et stort og komplekst 
begrep som omfatter fysiologiske, psykologiske 
og sosiale dimensjoner, akkurat som helse-
begrepet. Det omfatter all kroppslig bevegelse 

på jobb/skole, transport, hjem og fritid. Som 
det sto i invitasjonen til dette møtet så trener 
ungdom i dag generelt sett like mye som for 
30 år siden. Det er hverdagsaktiviteten som 
har gått ned. Det å gå til og fra skolen kan altså 
være like viktig for helse, kognisjon og læring 
som å være på håndballtrening fire ganger i uka. 

For å forstå fysisk aktivitetsatferd og potensielle 
gevinster, må vi også ha kunnskap om moti-
vasjon, barrierer og erfaringer. Det spiller ingen 
rolle hvor gode aktivitetstiltak vi har, hvis ingen 
møter opp. Det spiller ingen rolle hvor mye 
motivasjonsforedraget til tidligere idrettsutøve-
re, eller bilder med hashtag #fitspiration inspi-
rerer deg nå, så lenge det er glemt i morgen. 
Studier har forresten vist at inspirasjonseffekten 
av slike foredrag og bilder er sterkt overdrevet. 
Det inspirerer de som allerede er frelst. De som 
trenger inspirasjonen, resignerer enda dypere 
ned i sofaen og sitt negative kroppsbilde. Det 
skal være perfekt. Og hvis det ikke blir perfekt, 
da kan jeg like gjerne la være.

Det store treningsparadokset. Stadig flere sitter 
seg syke, samtidig som stadig flere trener seg 
syke. Media har de siste ukene hatt oppslag 
om at barnefedme er definert av WHO som 
en av vår tids store utfordringer, og at fysisk 
aktivitet og kosthold er viktige faktorer for å få 
bukt med dette. Paradoksalt nok var tema i et 
annet oppslag at stadig flere barn trener så mye 
at det går på helsen løs, og at helsepersonell 
oftere møter yngre utøvere som har pådratt 
seg alvorlige skader som følge av overtrening 
og underrestitusjon. Kanskje de selverklærte 
og medieerklærte ekspertene bidrar til dette 
paradokset i større grad enn vi liker å tro. De 
som har løsningen for hvordan få flat mage og 
god kondis på 10 uker. 5 uker. Kortest mulig 
tid. Som ber oss om å stadig pushe våre grenser. 
Raskere, høyere, sterkere, det blir aldri godt 
nok. Treningsmisjonærer som skal frelse verden 
med fysisk aktivitet. Fordi fysisk aktivitet + 
helse = sant. Treningsmisjonærene som trigger 
de som allerede trener mye til å trene enda mer 
og innta ekstreme dietter, og som dermed står 
i fare for å utvikle både skader og spiseforstyr-
relser. Treningsparadokset må løses av personer 
med tilstrekkelig fagkunnskap. Som har en 
forståelse av sin rolle i et større samfunnsper-
spektiv. Treningsmisjonærene jobber ofte i et 
folkehelseperspektiv, uten at de er sin egen rolle 
bevisst. De reflekterer kanskje ikke over at ikke 
alle syns det er like gøy å trene som dem. Eller 
at noen faktisk burde redusere treningsmeng-
den sin. Eller at unnskyldninger for ikke å trene 
er reelle, rasjonelle og opplevde barrierer fra de 
som framsetter dem. Det er i hvert fall ikke alle 
som er bevisst at deres helse- og treningspromo-

tering kan fremstå direkte provoserende, uover-
kommelig og bidra til det kroppspresset vi har 
i dag. Noen av disse aktørene har også sterke 
kommersielle interesser, hvor det blir viktigere 
å få mange klikk og sanke nye PT-kunder enn å 
formidle faglig forankrede råd.

I Norge har vi mange dyktige og kritisk 
reflekterende yrkesutøvere innen fysisk 
aktivitet, trening og helse. Det som skiller de 
naive misjonærene fra de kritisk reflekterende 
fagpersonene er nettopp fagkunnskapen. Det 
er de selvlærte mot de lærde. De som har fått 
en stemme som treningseksperter fordi de 
har en mye besøkt blogg eller Instagramkon-
to, ikke fordi de har lang utdannelse innen 
treningsvitenskap. Den store utfordringen for 
de kritisk reflekterte fagpersonene er å hjelpe 
de som trenger det mest til å bevege seg litt. 
Fordi atferdsendring er et komplekst feno-
men, er det viktig at vi har fagpersoner som 
behersker denne kompleksiteten – og som ikke 
tyr til quick fix eller lettvinte men forbigående 
løsninger. Vi må møte ungdommene der de 
er, og med en balanse mellom empati og krav. 
Vi må hente fram tidligere mestringserfaring, 
aktivitets- og idrettsglede. Men, vi må også 
forstå at mange har dårlige erfaringer med 
idrett og kroppsøving, og trenger å oppleve 
bevegelsesglede og mestring for første gang. 
Derfor gjentar jeg oppfordringen om å satse på 
personer med fagkompetanse på fysisk aktivitet 
inn i skolene, og i helsevesenet. Ikke overlat 
ansvaret for å få all inaktiv ungdom til å bevege 
seg til de frivillige organisasjonene, det er ikke 
rettferdig overfor verken ungdommene eller 
ildsjelene i idretten. Mange trenere og ildsjeler 
gjør en fantastisk jobb, la dem få gjøre det de 
kan best. Husk at Birken og NM på langrenn 
ikke er eller skal være lavterskel folkehelsearran-
gementer, men idrettskonkurranser som krever 
at man har trent systematisk over tid for i det 
hele tatt å kunne være med. Det er ikke et mål 
at alle skal delta i idrettskonkurranser, men det 
er et mål at alle norske ungdommer skal bevege 
seg i minst én time hver dag.

Vi hører historier om unge utøvere som kol-
lektivt kaster matpakkene sine. Utøvere som 
får beskjed fra treneren om at vektreduksjon 
på noen kilo vil bety mye for prestasjon. 
Usikre utøvere som på veien fra barn til voksen 
er i en sårbar fase av livet, og som derfor er 
ekstra tilbøyelige til å lytte til velmente råd 
fra treneren og fra de selverklærte ekspertene. 
Sunn jenteidrett har et overordnet budskap 
til unge utøvere: få i deg nok energi! Det 
samme budskapet er prioritet nummer én i 
retningslinjene for ernæring hos idrettsutøve-
re. Dette budskapet står fortvilte foreldre og 
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applauderer, mens ungdommene selv er skeptisk lyttende. 
Vi er derfor avhengig av trenere som i tillegg til gløden 
for idretten har tilstrekkelig fagkompetanse og kan hjelpe 
utøverne i å ta helse- og prestasjonsmessig kloke valg. 

Vi hører historier om inkluderende idrettslag, om dyktige, 
kompetente og inkluderende trenere som utgjør en 
forskjell i barn og ungdoms liv. De trenger vi, og de må 
vi hegne om! Vi har forbilledlige utøvere som har funnet 
nokpunktet. Som ønsker å bli best, men som forstår at for 
å bli best i noe må man bortprioritere noe annet. Deres 
erfaringer er nyttig lærdom for andre. Vi må nå ta tak for 
at den oppvoksende generasjon ikke skal hige etter å innfri 
på alle arenaer. At det ikke er verken forventet eller mulig 
å prestere like godt overalt. At i det virkelige liv er det 
umulig å være perfekt. Hvordan kan vi hjelpe ungdom-
mer generelt til å finne nokpunktet? I dag viser studier på 
generasjon perfekt at cirka en tredjedel rapporterer at de 
er kronisk stresset. Tall fra Reseptregisteret viser at bruken 
av antidepressiva blant jenter i alderen 15-19 år økte med 
53% fra 2005 til 2012. En dramatisk økning, særlig med 
tanke på vår kunnskap om effektene av fysisk aktivitet på 
mental helse. Kunne noen av disse jentene fått tilpasset 
fysisk aktivitet på resept i stedet for tabletter? Blir tablette-
ne en quick fix, en lettvint men ikke bærekraftig løsning? 

Til høsten igangsettes et omfattende prosjekt finansiert av 
Extrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening hvor 
flere høgskoler og universitet går sammen i kampen mot 

kroppshysteriet via en intervensjonsstudie på videregående 
skole. Vi forsker også på kroppspress knyttet til trening og 
sosiale medier, og hvordan dette som skulle være motive-
rende og inspirerende, faktisk kan bygge en større barriere 
for vanlige ungdommers deltakelse i fysisk aktivitet. Fordi 
sykt perfekt + sykt lykkelig + helse ikke er lik sant. Det er 
bare sykt. 

«Hva har Aktiv UNG betydd for deg?» Dette spørsmålet 
fikk deltakere i prosjektet Aktiv UNG i regi av frisklivs-
sentralen i Modum Kommune. Aktiv UNG er et 
aktivitetstilbud til ungdom som ikke deltar i annen 
organisert trening, og som trenger å komme i gang med 
fysisk aktivitet. Mange av deltakerne faller også utenfor 
sosialt. Tilbudet er et samarbeid mellom ungdomsskolene 
i Modum Kommune, og den kommunale frisklivssen-
tralen. Et glimrende eksempel på samarbeidet mellom 
skole og helsetjenesten som jeg snakket om tidligere. 
Også et glimrende eksempel av hva vi kan få til når vi har 
kompetente fagpersoner til å gjøre jobben. Spørsmålet om 
hva Aktiv UNG har betydd, ble besvart via gule lapper. 
Anonymt. På en lapp sto det: «Jeg har fått venner». Det er 
sterke ord fra en ungdom med livet foran seg, men ingen 
å dele opplevelser med. Gjennom tilpasset fysisk aktivitet, 
trening og idrett kan vi tilby ungdom mer enn god fysisk 
form. De kan oppleve mestring og få venner. De kan få et 
liv. De kan finne nokpunktet, og oppdage at sykt perfekt 
bare er sykt. Da er virkelig fysisk aktivitet + helse = sant. 

Forts. fra foregående side:

Sykt perfekt ...

NIMFs Jubileumsbok 1966-2016
I arbeidet med NIMFs 50-års jubileumsbok ønsker vi ikke bare en kronologisk foreningshistorie 
langs en tidslinje. Det vi nå virkelig ønsker oss er:
 
 «Historiene fra den norske idrettsmedisinske historien»

Hvor mange ganger på kurs og kongresser sier vi ikke: «Husker du da ------- » og så repeterer vi 
ett eller flere helt spesielle minner fra vår tid i det idrettsmedisinske miljøet. 

Vi inviterer derfor alle som kan ha en god, pussig, morsom, lærerik historie eller opplevelse fra 
årene med NIMF, fra det idrettsmedisinske miljøet, episoder fra kongresser, kurs og seminar eller 
fra livet med idrettsutøverne – til å skrive dette ned og sende det til oss i redaksjonskomiteen for 
Jubileumsboka. 

Over tid blir jo historiene bedre og bedre, eller verre og verre, alt ettersom man ser dette. 
Vi ønsker historiene slik vi husker og tenker på dem, slik de ville vært fortalt på vorspiel og 
nachspiel, - helt uten forstyrrende og gledesdrepende fakta-korreksjoner.

Vennligst send din «Minnebok-historie» innen 1.august-16 til: 
tore.prestgaard@gmail.com og/eller lars.kolsrud@olympiatoppen.no

Med håp om mye artig sensommerlesning
Tore Prestgaard & Lars Kolsrud
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18              Boston; byen der engelskmennene regjerte på 16-og 
1700tallet med aristokratisk politikk og en høyt utdannet 
upper class . Boston er en av de eldste og mest velstående 
byene i USA, mye på bakgrunn av økonomi basert på 
helsetjenester, utdannelse, finans og høyteknologi. Et naturlig 
sted for å holde ASCM kongress, en samlingsplass for ikke 
mindre enn 3 verdenskongresser:  ACSM Annual Meeting, 
World Congress  in Exercise is Medicine og World 
Congress on The Basic science of Energy Balance  

Reisefølget mitt var resten av styret i FIFA, en garva 
gjeng, rutinerte på verdenskongresser. Da dette var 
min første ACSM var jeg spent på hva som møtte meg. 
Tirsdag til lørdag var stappfullt med både triple og 
quadruple sesjoner på samme tid og i tillegg pågikk det 
workshop og posterpresentasjoner. Det var et mangfold av 
presentasjoner å velge mellom, noe som gjorde til at man 
følte halve tiden gikk med til planlegging av neste økt. 

Prekongress om Motor Control og Recovery (i to sepa-
rate  symposium) åpnet showet. Paola Contessa, Jim 
Richards og Irene Davis tok for seg bla forskjell mellom 
menneske og robotikk, motorisk kontroll etter bruk av 
taping/mekanosensorisk stimuli, og motorisk læring. 

”We know the whereabouts of all parameters when it comes 
to robotic engineering, but this cannot be transferred to 
human- because of human behaviour and interaction”.  

Shona Halson (fysiolog fra Australia og har publisert 
artikler for både BJSM og ASPETAR) tok meg gjennom 
neste økt på Recovery. Halson ga glimrende eksempler 
på hvorfor belastningsstyring, monitorering av opplevd 
tretthet og adaptasjon til trening er viktige parametere for 
å lykkes med trening og prestasjon. Et mye omdiskutert 
tema som kom opp var massasje for restitusjon. ”Dersom 
det er 10min til restitusjon kan massasje være prestasjon-
sfremmende, men ellers er evidensen forbausende liten.”

Et av de mer interessante symposium var da Daniel C. 
Herman snakket om ”Neurocognitive aspects of sports 
Injury Risc, prevention and rehabilitation”. Han tok for seg 
hvordan kognitiv oppmerksomhetstrening har sammen-
heng med hjernerystelser i ballspill, ankel overtråkk og 
fremre korsbåndskader. ”I am all about the brain” var 
introduksjonen til Joseph F Clark som snakket om det 
viktige samspillet mellom oppmerksomhet, kognisjon og 
skaderisiko. Morsomt å høre en annerledes vinkling inn 
mot skadeforebyggende tiltak.

Reisebrev:

American College of Sports Medicine  
(ACSM) 2016

Av Lars Haugvad
Spesialist i idrettsfysioterapi/

NFF, Manuellterapeut
Norges Skiforbund/

Olympiatoppen
e-post: l_haugvad@hotmail.com
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Det var nok faglig påfyll å forsyne seg med, kanskje litt i overkant mye 
å velge mellom. Det uendelige utvalget gjorde at jeg hele tiden følte jeg 
gikk glipp av viktige forelesninger- Luksusproblem? Kanskje det mest 
lærerike jeg gjorde var å gå blant de flere hundre poster presentasjonene 
og undre meg over alle de ulike problemstillinger og hypoteser, ulike 
idrettsmedisinere rundt i verden stiller seg selv. 

Tematikk som tendinopathy, neuroscience, cognitive aspects of exercise and 
athlete rehabilitation, methodology of sports medicine research, var noen av 
hovedsesjonene jeg hadde valgt meg ut videre i kongressen.  Jeg ble 
skuffet over ”sene” sesjonene, der det virket som foreleserne var mest 
opptatt av å behandle med PRP, shaving eller kortikosteroider- ”her 
skulle det selges” tenkte jeg. I Norsk idrettsmedisin tror jeg vi har en 
mer konservativ holdning til problematikken.  Apropos evidensbasert 
praksis; så var jeg på et symposium om metodologisk tilnærming til 
idrettsmedisinsk forskning som var veldig bra:

”Failure breeds innovation: Have passion for the question, not the 
answer. Keep in mind that failure is an opportunity to innovation: 
Why is it working, and more important: Why is it NOT working?” 
Linda Powell

Mellom slagene var det tid for å utforske Bostons. Newbury street, 
(i umiddelbar nærhet til Hyens Convention Center) kunne by på både 
shopping, kald leskedrikk og gode lunsjer. I strålende solskinn steg 
temperaturen raskt, og hydrering er viktig for å fungere optimalt når 
man er på kongress

Videre gikk det i smertefysiologi og fysisk aktivitet: 

Take home message vedrørende tematikken (”physical activity and hypo-
algesia”): Vær mer aktiv, da er du mer motstandsdyktig for opplevelse 
av smerte.  Jo mer aktiv, jo mindre sensitiv for opplevelse av smerte. 

Jeg sitter igjen med mye gode pointers etter kongressen. Det å se 
Sigmund Anderssen fra Norges Idrettshøgskole (NIH), få en fullsatt 
sal til å danse til ”What does the fox say” gav et inntrykk av hvor godt 
engasjement det er blant arbeidere innenfor idrettsmedisin og fysisk 
aktivitet. Deres studie på aktivitet i skolen (the ASK –Active Smarter 
Kids-study), viser at vi på politisk plan kan påvirke med vår kunnskap 
om forebyggende og helsefremmende aktivitet i hverdagen.

Et annet element jeg tar med meg til slutt, er et sitat som traff meg som 
fysioterapeut/manuellterapeut litt i magen: 

”Listen to the story- physical exam is poor. You might think your 
clinical exam is the bomb, but most likely it is not”.  

Det viser til at vi må lytte til våre pasienter. Vi kan lese så mye forskning 
og kunne så mange retningslinjer og teknikker som bare mulig, men 
dersom vi ikke klarer å se og lytte til personen foran oss, vil mulighetene 
for at vi faktisk kan hjelpe svært små. 

Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må 
man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er 
hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard.

Alt i alt en gledelig og lærerik kongress, og jeg ser frem til neste år da 
ACSM holdes i Denver.

Boston er en fin by som er verdt et besøk om du skal til USA

Obligatorisk løpe- og selfietur er viktig

Mellom slagene ble det tid til et besøk på Fenway Park, hjemmebanen til det berømte 
baseballaget Boston Red Sox 
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Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og 
idrettsfysioterapi i Norge

Utlysning av fondsmidler
Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet sendes per e-post. 

Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med 
prosjektmål, prosjektbeskrivelse og budsjett-/finansieringsplan (se veiledning). 

Søknadsberettigede skal være medlem av NIMF eller FFI. 

Søknaden med nødvendige vedlegg må være mottatt per e-post senest 
kl 23.59.59 den 15.september 2016 og sendes til: 

Kjersti.Storheim@medisin.uio.no

Midler blir tildelt etter følgende 
kriterier1 : 

• Midler gis til avgrensede forsknings-  
 og fagutviklingsprosjekter. 
 Et avgrenset prosjekt kan også være  
 et delprosjekt i et større prosjekt og  
 skal da spesifiseres innenfor rammene  
 av hovedprosjektet.

• Prosjektet skal være klinisk relevant  
 og ha til hensikt å styrke fagutøvelsen  
 innenfor områdene idrettsmedisin og  
 idrettsfysioterapi. 

• Midler kan tildeles prosjekter som tar  
 sikte på å 

 o     utvikle nye eller forbedre   
  eksisterende undersøkelses-, 
  behandlings- og forebyggings- 
  prosedyrer og metoder
 o utvikle/bedre teorigrunnlaget for  
  fagutøvelsen

• Midler kan gis til lege eller fysio-
 terapeut – eller grupper av samme –  
 som medvirker til å fremme fag-
 områdene idrettsmedisin og idretts- 
 fysioterapi i Norge. 
 
I vurderingene vil det bli lagt vekt på: 

• Prosjektets kvalitet både hva gjelder  
 innhold og gjennomføring. Søknaden  

VEILEDNING FOR SØKNAD OM FORSKNINGSMIDLER.

SØKNADSFRIST 15. SEPTEMBER HVERT ÅR.

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge 
(nedenfor kalt fondet) lyser med dette ut midler. Søknadsberettigede må være 
medlem i NIMF eller FFI (og ha sitt daglige virke i Norge). 

 1 Fondets statutter: kontakt fondsstyreleder.
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 skal utformes som en full søknad om    
 forskningsstøtte med teoretisk 
 bakgrunn og formål, metodebeskrivelse, 
 budsjett-/finansieringsplan og fremdriftsplan. 
 For ytterligere spesifisering av søknadens 
 utforming, se senere. 

• Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i. 

• Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre 
 prosjektet, eventuelt avtale om kvalifisert 
 veiledning. 

• Tidsplan for gjennomføring av prosjektet. 
• Planer for formidling av resultater fra prosjektet   
 nasjonalt og/eller internasjonalt. 

Andre opplysninger 
Tildeling forplikter mottaker til å avgi rapport med 
regnskap om midlenes anvendelse og oppnådde 
resultater. Tildelte midler som ikke er brukt innen 
den frist som er fastsatt i det enkelte tilfelle, faller 
tilbake til fondet. Maksimalt beløp til utdeling er 
inntil NOK 100.000,-. Gruppe eller enkelperson kan 
tilgodeses med inntil halvparten av de midler som er 
til utdeling.

Innsending av søknad 
Fondet lyser ut midler en gang i året. Søknaden med 
nødvendige vedlegg sendes på e-mail til fondets 
styre. Avslag kan ikke ankes, men ny søknad kan 
fremmes ved fremtidig utlysning. Større og 
langsiktige prosjekter kan tilgodesees flere ganger, 
men i ny søknad for hvert år. 

Søknaden må være mottatt på e-mail senest kl 
23.59.59 den 15. september.

Spesifisering av hvordan søknaden utformes. 
• Innledning / prosjektets formål: teoretisk 
 bakgrunn for hvorfor det er viktig å gjøre dette   
 prosjektet og hvilken relevans prosjektet har til   
 områdene idrettsmedisin eller idrettsfysioterapi.   
 Det  må henvises til relevante referanser. 

• Problemstilling / hypotese: formuleres eksplisitt.

• Metode: bør inneholde design for studien, 
 utvalg / hvem som skal inkluderes (beskrives
  gjerne med inklusjons- og eksklusjonskriterier)  
 hvor mange man planlegger å inkludere,    
 hvilke målemetoder som skal brukes, og eventuelt  
 hvilke statistiske metoder man vil bruke. 
 I intervensjonsprosjekter må også
 intervensjonen(e) beskrives. I noen studier må 
 tillatelse fra etisk komité og datatilsynet foreligge   
 før prosjektet kan starte opp. Angi i tilfelle om
  prosjektet det søkes støtte for faller inn under
  dette og om det eventuelt er søkt / planlegges å   
 søke om slik tillatelse. 

• Plan for rapportering / publisering av resultater
  fra prosjektet. Dette kan være nasjonalt og / eller   
 internasjonalt, i foredragsform og / eller 
 artikkelform. 

• Finansieringsplan: angi finansieringsplan for   
 hele prosjektet. Beløp som søkes fondet (inntil   
 50.000,-) må eksplisitt angis og det må 
 spesifiseres  hva beløpet skal dekke. Planlegges en  
 samfinansiering med andre miljøer, oppgi 
 eventuelle andre finansieringskilder det er søkt,   
 innvilget eller planlagt å søke midler fra. 

• Fremdriftsplan for prosjektet (tidspunkt for start
  og avslutning på prosjektet, i store prosjekter   
 eventuelt når ulike faser av prosjektet planlegges   
 gjennomført).
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EVA K. BIRKELUND
Leder. Utdannet i Oslo, avsluttende eksamen 
1999. Spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege 
ortop. avd. SI-HF Elverum. Hovedsaklig artorsco-
piske prosedyrer, med overvekt av skulderkirurgi. 
Tidligere laglege for Storhamar dragons elitedi-
visjon ishockey 2000-2006. 

JØRN TORJUSSEN
Kasserer. Ortoped. Overlege ved ortopedisk 
seksjon for rygg- og barneortopedi Martina 
Hansens Hospital, Bærum. Tilknyttet Norges 
Snowboardforbund. Gjennomført studier på 
skadeforekomst hos snowboardkjørere på elitenivå.
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Sekretær. Utdannet i Oslo, ferdig i 2001.
Har jobbet i 4år ved Hjelp24 NIMI AS. Jobbet 
på Olympiatoppen i 2006. Spesialist i Fysikalsk 
medisin og rehabilitering. Autorisert idrettslege 
NIMF. Jobber nå på nevroklinikken, Ahus, 50% 
som overlege i fys med og rehab, 50% som Lis 
nevrologi. Laglege for Furuset Ishockey når de 
spilte i eliteserien. Laglege for LGT damer når de 

spilte i toppserien. Vikarlege i Stabæk Fotball menn sesongen 2008. 
Tidligere aktiv innebandyspiller i eliteserie og på landslag med VM-
bronse og flere serie- og NM-gull.

 BENT INGEBRIGTSEN
Styremedlem. Fastlege Hornindal.
Bakgrunn som allsidig idrettsaktiv gjennom hele 
livet. Studert ved Norges Idrettshøyskole
Laglege for Volda Handball 1. div.

 SIRI BJORLAND
Varamedlem. Idrettslege NIMF.  Utdannet fysio-
terapeut i 1998 og lege i 2006. Spesialist i Fys.
med. og Rehab. Overlege ved Nakke- og ryggpoli-
klinikken, OUS, Ullevål. Ph.D stipendiat ved UIO. 
Redaktør for NIMF hjemmeside 2011-2012, sittet i 
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Tidligere jobbet med idrettskader på Nimi, 4 år som 
fysioterapeut samt 2 av årene som lege i 

                                 spesialisering. Bakgrunn som friidrettsutøver. 

ELISABETH K. VESTERBEKKMO
Varamedlem. Spesialist i indremedisin og jobber 
som lege i spesialisering ved Klinikk for Hjerte-
medisin, St.Olavs Hospital. I tillegg har hun en 
bistilling ved den Nasjonale kompetansetjenesten 
for trening som medisin. Hun er doktorgradsstu-
dent ved Institutt for sirkulasjon og bildediagno-
stikk, Det medisinske fakultet, NTNU. Sammen 
med Cardiac Exercise Research Group (CERG), 

K.G Jebsen - senter for hjertetrening, forsker hun på effekten av trening 
som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. 
Hennes forskning er også fokuserer på det genetiske grunnlaget for 
hjerte- og karsykdom. Hun har sittet i spesialistkomiteen for indreme-
disin i flere år og sitter også i styre for Norsk indremedisinsk forening.

STIG HEIR
Varamedlem. Ortoped og aut. Idrettslege NIMF. 
Seksjonsoverlege Kne- og Skulder-kirurgi Martina 
Hansens Hospital, Bærum. PhD “Focal Cartilage 
Defects in the Knee” 2011 tilknyttet Senter for Idr.
skadeforskn. Laglege NSF Freestyle 1990-2010.

ARNE HAUGLI
Varamedlem. Cand med 1990, spesialist i 
allmennmedisin fra 1997. Idrettslege NIMF fra 
2013. Lege for OLT Nord fra 2011.
Fastlege ved Sentrum legekontor i Tromsø.

HÅVARD VISNES
Styremedlem. Utdannet fysioterapeut i 1998 og 
cand. med. i 2006. ) Han jobber nå med ved orto-
pedisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus 
i Bergen. Håvard forsvarte høsten 2014 sin doktor-
gradsavhandling «Risk factors for jumper’s knee» og 
han har sin idrettsbakgrunn er fra volleyball, der han 
har spilt på landslags- og eliteserienivå i mer enn 10 år.

NIMFs STYRE 2016
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TRINE MOHOLDT
Leder. Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i 
Sør-Trøndelag  (1997), har hovedfag i Bevegelses-
vitenskap (2001) og doktorgrad i Klinisk medisin 
(2010) fra NTNU. Hun forsker nå på trening og 
livsstilssykdommer ved Institutt for Sirkulasjon og 
Bildediagnostikk, Det Medisinske Fakultet, NTNU 
hvor hun er leder av forskningsgruppa Exercise, 
Cardiometabolic Health and Reproduction.

TORD PELTOPERÄ MOEN 
Styremedlem/Kursansvarlig. 
Spesialist i idrettsfysioterapi og manuellterapi 
MNFF. Tord er utdannet med bachelor i fysioterapi 
fra Universitetet i Tromsø i 2005, master i manuell-
terapi fra University of Queensland i Brisbane  i 
2010, idrett grunnfag og mellomfag ved Høgskolen 
i Finnmark 1999-2001 og personlig trener og tre-

ningsveileder fra Safe education 2003. Gründer og medeier av Klinikk24 
og K24 Prestasjon i Tromsø. Jobber til daglig ved Ganddal Terapi & 
Trening i Sandnes.

BRITT ELIN ØIESTAD
Nestleder. Utdannet Mensendieckfysioterapeut 
fra 1999. Hun har hovedfag i Helsevitenskap 
fra NTNU (2004) og doktorgrad fra UiO 
(2011). Hennes forskningsarbeid omhandler 
post-traumatisk kneleddsartrose og trening hos 
kneleddsartrosepasienter. Øiestad jobber nå som 
førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi på 

Høgskolen i Oslo og Akershus med undervisning på bachelor i fysiote-
rapi og master i fysioterapi med hovedvekt av undervisningen innenfor 
muskelskjeletthelse.

KURT-TOMAS NYHEIM
Styremedlem/kurskomite. Spesialist i 
idrettsfysioterapi MNFF. Han ble utdannet 
fysioterapeut i 2004 fra HIST. Grunnfag 
idrettsvitenskap og psykologi. Driver Vesterålen 
Idrettsklinikk AS og er fysioterapeut for Andenes 
IL fotball. Økonomiansvarlig i FFI og styreleder 
i NIM.

MARIA ØGREID LEITAO
Styremedlem/kurskomite. Bachelor i fysiote-
rapi fra Newcasle, England, 2000. Spesialist i 
idrettsfysioterapi og Idrettsfysioterapeut, FFI. 
Maria er en av 3 partnere på Stavanger Idrettskli-
nikk. Hun har de siste 10 årene jobbet mye 
med blant annet beachvolleyball-landslaget og 
håndball-landslaget, herrer

ALEKSANDER M. KILLINGMO
Styremedlem/kurskomite. Spesialist i 
idrettsfysioterapi MNFF. Han ble utdannet 
fysioterapeut i 2005 og har i tillegg en master i 
idrettsfysioterapi ved NIH (2011). Aleksander 
jobber  ved Avanciaklinikken og NIMI. I tillegg 
er han medisinsk koordinator for langslaget på 
skøyter, og jobber litt som fysioterapeut for  

                                  friidrettsforbundet.

MARIA SOMMERVOLD
Styremedlem/sekretær. Spesialist i idrettsfysiote-
rapi og ortopedisk fysioterapi MNFF. Utdannet 
fysioterapeut fra Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) i 2005. Hun har også en master i 
Aktivitet & Bevegelse fra NTNU. Jobber ved 
Rosenborgklinikken og Orkanger Fysioterapi 
& Osteopati. Hennes hovedinteresseområde er 

skulder, og hun har jobbet med flere prosjekt som 
omhandler skulder, forebygging og yngre håndballspillere. Hun har 
tidligere jobbet som fysioterapeut for Byåsen Håndball Elites damelag.  

LARS HAUGVAD
Vararepresetant. Spesialist i Idresttsfysiotera-
pi MNFF. Utdannet fra NIH med bachelor i 
Idrettsvitenskap fra 2007, bachelor i fysioterapi 
fra Nederland i 2011 og master i manuellterapi 
ved UIB 2014. Lars har jobbet som fysioterapeut 
for skihopplandslaget siden 2011 og er nå medi-
sinsk koordinator for helseteamet til landslaget 

i hopp under Norges Skiforbund i tillegg til 50% 
stilling på OLT fra høsten av. I tillegg underviser han for fysioterapi-
studenter ved Bjørknes høyskole i temaer som forskning,anatomi og 
fysiologi. 



24         Meldonium (mildronate) har fått betydelig 
omtale i media i forbindelse med flere doping-
saker i første del av 2016. Tennisstjernen Maria 
Sjarapova og den norske vektløfteren Ruth Kasirye 
er blant de mange som har testet positivt på dette 
stoffet.

Meldonium sto på WADAs overvåkingsliste 
i 2015, og ble fra 1. januar 2016 overført til 
WADAs dopingliste. 

Per Wiik Johansen, medisinsk sjef i 
Antidoping Norge, gir her noen svar på hva 
dette stoffet er:

- Hva slags stoff er meldonium?

- Det er et stoff som optimaliserer energi-
omsetningen i hjertet under oksygenmangel. 
Stoffskiftet i hjertet legges om slik at det kreves 
mindre oksygen og hjertet jobber litt lettere 
under forhold med lite oksygen (som f.eks.ved 
hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe).

- Hvordan vil dette stoffet påvirke friske 
hjerter?

- Dette er det lite data på, så man skal nok 
være litt forsiktig med å uttale seg om hvordan 
dette påvirker unge, friske idrettsutøvere. Det 
er riktig at det påvirker fettsyretransporten 
inn i mitokondriene («cellenes kraftverk»), 
så slik sett kan alle celler påvirkes, men hvor 

store effektene av dette er hos friske individer 
er nok mer usikkert. Det er hevdet at stoffet 
kan påvirke utholdenhet (øke denne), gi bedre 
restitusjon etter trening/konkurranse, muligens 
gi en bedre stresstoleranse/-mestring og ha en 
sentralstimulerende effekt. Dette er jo effekter 
som man vil kunne dra nytte av innen idretten, 
slik at dette stoffet sannsynligvis vil være etter-
spurt som dopingmiddel på bakgrunn av dette. 
Man kan heller ikke se bort fra at det også kan 
ha muskelbyggende effekter. Stoffet kan således 
ha ulike virkningsmekanismer der effekten på 
mitokondriene og modulering av stoffskiftet i 
hjertet er en av disse, men her er det nok mye 
som fremdeles er relativt ukjent.

- Hvorfor ble det satt på Dopinglisten fra 
1. januar 2016?

- Bakgrunnen for det var at det var gode 
holdepunkter for relativt utbredt bruk 
innen idretten, basert på analysedata fra ulike 
WADA-akkrediterte laboratorier, og da spesielt 
innen utholdenhets- og styrkeidretter.

- Er dette et preparat som er registrert i 
Norge?

- Nei, preparatet er ikke registrert i Norge, 
og eventuell bruk av dette på godkjente 
indikasjoner vil kreve fritakssøknad.

ANTIDOPING NORGE

Meldonium 

Per Wiik Johansen, fagsjef medisin i Antidoping Norge, 
har sett nærmere på stoffet meldonium. 

Av Halvor H. Byfuglien
Kommunikasjonsleder 

Antidoping Norge
e-post: halvor.byfuglien@

antidoping.no

Foto: Antidoping Norge
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Utlysning av Norsk Idrettsmedisin (NIM) 
sin kasuistikkpris for 2016
Prisen deles ut til førsteforfatter av kasuistikken under Idrettsmedisinsk høstkongress. Prisen er på 5000 kroner. 
Prisvinner må være medlem i Norsk Idrettsmedisinsk forening (NIMF) eller Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI). 

Kasuistikkens kliniske relevans vektlegges og vi oppfordrer til tverrfaglige bidrag. Referanser vil styrke kasuistikkens kvalitet. 
Leservennlighet og klinisk relevans vil vektlegges ved bedømmelse. Kasuistikkene bedømmes av NIM sin redaksjonskomite 
eller av medlemmer i styrene til NIMF og FFI (ved inhabilitet).

Følgende krav stilles for å bli publisert i NIM: 

• Maksimalt 1500 ord (illustrasjoner og tabeller kommer i tillegg).
• Skriftlig samtykke fra pasient skal vedlegges ved innsendelse av manuskript 
 (https://helseforskning.etikkom.no).
• Teksten skal skrives i Times New Roman med 12 punkts skriftstørrelse, dobbel linjeavstand og normal marg    
 (2.5 cm avstand til topp, bunn, høyre og venstre side).  
• Kasuistikken sendes i word eller pdf på e-post til idrettsmedisin@gmail.com innen 1. september.
• Alle bidrag som er publisert i NIM fra og med nummer 4 (desember året før) til og med nummer 3     
 (inneværende år) er automatisk inkludert i prisvurderingen om ikke annet er avtalt på forhånd.
• Vinner av NIM kasuistikkpris publiseres påfølgende år dersom det ikke er publisert tidligere. 

Kasuistikkens disposisjon: 

1. Innledning: 
• Redegjør for tema og gi en kort pasientbeskrivelse.
• Redegjør for beste praksis, optimalt med vitenskapelig begrunnelse, for hva som blir gjort og hvorfor.

2. Pasientbeskrivelse og behandlingsforløp:
• Pasienten beskrives med sammenfatning av anamnese, klinisk undersøkelse og eventuelle utredninger som er    
 gjort underveis. 
• Vurderinger og konklusjon på gjennomgått undersøkelse skal framgå tydelig, gjerne i form av en diagnose    
 og/eller funksjonsdiagnose. 
• Det oppfordres til gjennomgående resonnering med bruk av tentative diagnoser underveis i de tilfellene der    
 kasuistikkens disposisjon taler for dette. 
• Beskriv og begrunn valg av behandlingsopplegg.
• Faglige vurderinger og avgjørelser underveis skal løftes fram. 
• Prognose og framtidsutsikter bør beskrives i de tilfeller det er naturlig. 

3. Diskusjon og konklusjon
• Drøft aspekter ved behandlingsforløpet.
• Reflekter over erfaringer underveis i arbeidet med pasient/utøver.
• Oppsummer de viktigste kliniske implikasjonene.
• Avslutt med refleksjoner om dennes relevans for fagområdet.

FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI OG 

AKTIVITETSMEDISIN (FIFA)



26      

Reisebrev:

Research to Practice 2016 

      Etter en lang vinter her hjemme var gleden stor da det 
endelig var tid for å pakke kofferten og sette kursen mot den 
sørlige hemisfære, nærmere bestemt Melbourne i Australia 
og konferansen Research to Practice (#RTP16). Med på 
turen var også leder for Faggruppen for Idrettsfysioterapi og 
aktivitetsmedisin (FIFA), Trine Moholdt.

 RTP arrangeres annethvert år av Exercise & Sports 
Science Australia (ESSA), og er blant verdens største kon-
feranser innen temaene idrett, trening og kosthold. Årets 
utgave gikk av stabelen den 14.-16. April i Melbourne, og 
var den syvende i rekken. RTP samler over 1000 deltakere 
til forelesninger, paneldebatter og abstraktpresentasjoner, 
og har et solid omfang med fire parallellsesjoner store 
deler av arrangementet.

Professor Stuart M. Phillips (@macinprof ) fra McMaster 
University i Canada hadde æren av å åpne konferansen 
med forelesningen ”The Power of Protein in Augmenting 
Exercise Adaptations”. Han fokuserte på verdien av å 
etterstrebe optimal fremfor minimal mengde protein i ko-
sten for god effekt av trening, samt for å redusere tap av 
muskelmasse ved slanking og aldring. I forhold til trening 
dro han frem at «all the good stuff happens in recovery» 
og oppfordret til å praktisere ”The 3Rs – rehydration, 
refuel, repair”. Selv om kosthold og restitusjon åpenbart 
er viktig, så avsluttet Phillips sin sesjon med et sitat av 

Jack LaLanne: ”Exercise is king. Nutrition is queen. Put 
them together and you’ve got a kingdom”. 

Som treningsfysiolog og hobbymosjonist valgte jeg videre 
å følge forelesningen ”Endurance training: Lessons from 
the lab and the field – do they agree?”. Professor David 
Bishop (@BlueSportScience) fra Victoria University, 
Melbourne innledet forelesningen med å poengtere 
betydningen av høy intensitet når målet er økt maksimalt 
oksygenopptak og mitokondriefunksjon. Videre satte 
han på et fysiologisk grunnlag spørsmåltegn ved utstrakt 
bruk av terskeltrening. Philo Saunders, seniorfysiolog ved 
Australian Institute of Sport, fulgte Bishop med en mer 
prestasjonsrettet tilnærming og fokuserte på et individuelt 
tilpasset og godt monitorert treningsopplegg med hyppig 
variasjon. Han parerte Bishops utsagn rundt terskeltre-
ning på et erfaringsbasert grunnlag med at hans utøvere 
presterte bedre når dette var en del av treningsopplegget. 
Saunders la også frem et eksempel på treningsopplegg for 
en mellomdistanseløper på elitenivå, hvor man kan se at 
mye av treningen gjøres på lav eller moderat intensitet, 
og at tempo- og høyintensiv trening brukes relativt spar-
somt. Han la til at styrketrenings- og terskeløktene ofte 
avsluttes med sprinter for å «vekke» beina.

Et spennende innslag under dag 1 var «Early Career Advi-
ce» hvor de fire etablerte forskere, Kate Roffey, Gene 

Av Line Holtet Evensen
Vitenskapelig assistent, EXCAR, 

Institutt for sirkulasjon- og 
bildediagnostikk, NTNU

e-post: line.evensen@ntnu.no

Eksempel på treningsopplegg for 
mellomdistanseløper fra Philo Saunders.
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Moyle, Stuart Phillips og Bronwyn Kingwell, 
fortalte om sine karrierer og ga råd til unge 
forskerspirer. Essensen var: «Aldri si nei til en 
mulighet»,» jobb hardt», «skaff deg en bred 
faglig base» og «ha tro på deg selv». De vektla 
også at det er avgjørende å like det man gjør. 
Phillips poengterte at han jobbet etter 80:20-
regelen, som betyr at så lenge han er fornøyd 
med 80 % av arbeidsoppgavene sine så kan han 
leve med at 20 % av ikke er like artig. Kingwell 
avsluttet sesjonen med oppfordringen «Perser-
verantia omnia vincit», som kan oversettes til 
«Tålmodighet overvinner alt», et uttrykk som 
kan være aktuelt i mange sammenhenger.

Dag 2 av konferansen var viet til temaet kreft 
med navnet «Pink Friday», og hadde flere sesjo-
ner rundt fysisk aktivitet og kosthold i forhold 
til rehabilitering, og primær- og sekundærfo-
rebygging. Den ikke ukjente Professor Kathryn 
Schmitz (@fitaftercancer) fra University of 
Pennsylvania, USA snakket om sine prosjekter 
WISER (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=25559914) og 
COURAGE (link: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=26970181). Her forsøker 
hun gjennom treningsintervensjonsstudier å 
forklare mekanismene for hvordan trening 
påvirker kreftutvikling og å finne den opti-
male dosen trening for å oppnå primær- og 
sekundærforebyggende effekt. Faktorer som 
oksidativt stress, adipokiner, inflammasjon, 
kroppssammensetning, hormoner og metabols-
ke faktorer er blant utfallsmålene i studiene 
hennes. Avslutningsvis konkluderte hun med 
at i de fleste tilfeller så er fordelene med trening 

mye større enn ulempene, og at et viktig 
område for fremtidig forskning er dissemine-
ring – hvordan skal vi få folk til å være mer 
aktive?

Debatten «Fit and Fat» - altså om det helse-
messig sett er greit å være overvektig dersom 
man har god kondisjon, ble også viet oppmer-
ksomhet. Nuala Byrne innledet sesjonen med 
å påpeke at man ser stor individuell variasjon 
og at trening i mange tilfeller ikke fører til 
vekttap. Dette kan ha flere årsaker, blant annet 
dårlig compliance til treningen, og biologisk 
og atferdsmessig kompensasjon. Louise Naylor 
fortsatte med å påpeke at nettopp på grunn 
av dette, så er det essensielt med et indivi-
duelt tilpasset program for å oppnå vekttap. 
Naylor presenterte også data fra studien 
European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition (EPIC) (Eklund et al, 
2015, link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=25733647), som viste at man-
gel på fysisk aktivitet er assosiert med dobbelt 
så mange dødsfall som fedme. Hun poengterte 
også at muskelmasse, som er assosiert med både 
redusert risiko for insulinresistens og predia-
betes, er en viktig, men undervurdert faktor i 
denne sammenhengen. Bør vi kanskje, uten å 
kvitte oss med badevekta, i større grad fokusere 
på fysisk kapasitet?

Nettopp dette var tema for forelesningen til 
legendariske Jonathan Myers, Professor ved 
Stanford University, USA. Han presenterte 
resultatene fra sin hyppig siterte studie fra 
2002 (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/?term=11893790), hvor han viste 
en lineær sammenheng mellom treningskapa-
sitet, målt som metabolske ekvivalenter (MET, 
1 MET = 3,5ml O2/kg/min), og dødelighet 
etter seks år. Kun menn var inkludert i studien, 
og 1 MET høyere kapasitet var assosiert 12 
% lavere dødelighet, både hos friske og de 
med kardiovaskulær sykdom. I tillegg presen-
terte han data fra velsiterte Professor Steven 
Blair (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=19136507) som viste at lav 
kardiorespiratorisk fitness kan tilskrives like 
mange dødsfall som diabetes, fedme og høyt 
kolesterol til sammen. Myers anbefalte sterkt 
at kardiorespiratorisk fitness må anses som en 
like viktig faktor i forebygging og behandling 
av kardiovaskulær sykdom som de tradisjonelle 
risikofaktorene. Han hadde også fokus på et 
tema som Kathryn Schmitz nevnte i sin forele-
sning, nemlig implementering. Helsepersonell, 
pasienter og folk flest må gjøres oppmerksom-
me på konsekvensene av inaktivitet er og hvor 
viktig fysisk aktivitet er. Kun 29 % av Australske 
allmennleger spør sine pasienter om fysisk akti-
vitetsnivå (Buffart et al 2009, link: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18628359). 
Jeg vet ikke hva er dette tallet i Norge, men 
mistenker at det kanskje ikke er noe høyere? 

Professor John Hawley (@JohnAHawley) fra 
Australian Catholic University i Melbourne, 
som besøkte Norge under Høstkongressen 
2015, holdt også et foredrag med navnet 
«Exercise Science In The 21st centrury». Her 
oppfordret han til å lære fra fortiden og ikke 
glemme fagets historie. Videre presiserte han at 

Professor Kathryn Schmitz. Trine og Line markerer Pink Friday med rosa antrekk.
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på tross av en rivende teknologisk utvikling som gjør at 
nærmest alt kan måles, veies og manipuleres så må vi aldri 
glemme at kroppen fungerer som et integrert biologisk sy-
stem. Han stilte også spørsmål til hvordan bruk av sosiale 
medier påvirker vitenskapelige diskusjoner – «Twitter is 
not PubMed!».

Paneldebatter var et friskt innslag under RTP. Det ble 
debattert over hva som er viktigst av egenmotivasjon og 
trening på resept i et helseperspektiv, og om trening på 
høy eller moderat intensitet er best i forhold forebygging 
og behandling av kardiovaskulær sykdom. Dette var et 
underholdende og lærerikt innslag som bar preg av stort 
engasjement og polariserte utsagn fra debattantene.

Som nevnt innledningsvis så pågikk fire sesjoner parallelt 
under RTP, og temaer som lagidrett, doping, idrettsska-
der, muskelskjelettlidelser og mental helse var også på 
plakaten. Faglig sett holdt konferansen et høyt nivå med 
flere anerkjente forelesere. På tross av dette var forelesnin-
gen forståelige også for deltakere som jobber utenfor de 
spesifikke fagfeltene, noe som er viktig på en tverrfaglig 
konferanse med bred tematikk. 

Som helhet ble arrangementet imponerende godt avviklet. 
Det var utviklet en egen app hvor man kunne lese om 
foreleserne, se abstraktene som skulle presenteres, finne ut 
hvor de ulike sesjonene skulle gå og få meldinger ved 
endring i programmet. Mange behjelpelige frivillige 

gjorde også sitt til at man som del-
taker fikk en veldig god opplevelse. 
Når det hele toppes med mye god og 
sunn mat, en spennende vertsby og 
25 grader i sola, så trilles terningen 
til 6 og jeg kan sterkt anbefale kon-
feransen til andre nordmenn, både 
klinikere og forskere. Neste utgave 
av RTP arrangeres i Brisbane i mars 
2018.

Professor John Hawley.

Debattanter, fra venstre John Hawley, 
Stuart Biddle, Stuart Phillips og Joan Duda.

Trine Moholdt demonstrer et flott løpesteg på 
treningstur langs elva Yarra. 

Forts. fra foregående side:

Reisebrev...
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AlfaCare-prisen 2016 
 

Alle frie foredrag som sendes til Idrettsmedisinsk Høstkongress 2016 
er med i konkurranse om AlfaCare-prisen for beste frie foredrag. 

Vinneren mottar 15 000,- og andreplassen 5 000,-
 

Det er en vitenskapelig komite som vurderer innsendte foredrag og Det er en vitenskapelig komite som vurderer innsendte foredrag og 
bestemmer hvem som vinner etter kriterier utarbeidet av FFI og NIMF. 

Både innsendt fritt foredrag og presentasjon teller i vurderingen
 

Informasjon om hvordan abstractet bygges opp og 
hva det skal inneholde finner du på:  

http://www.sportsmedicine2016.com/#!abstracts/izm3x
  

Frist for innsending av abstract er 01.09.16 

2016
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Trening normaliserte tilbakevridning
av hjertet ved diabetes type 2 

CERG

Av Anders Revdal
Forsker ved UNIKARD,

NTNU, DMF,
Institutt for sirkulasjon og 

bildediagnostikk
e-post: anders.revdal@ntnu.no

      Tre måneder med regelmessig trening sørget for at en 
vridningsbevegelse som kan være viktig for hjertefunksjonen 
ble like god som hos friske også for pasienter med 
type 2-diabetes og svekket diastolisk hjertefunksjon.

Venstre hjertekammer gjør en vridningsbevegelse når 
det tømmes for blod, omtrent som når en vaskeklut 
vris opp, og vris tilbake til utgangsstillingen når det skal 
fylles opp igjen. Denne tilbakevridningen skjer langsom-
mere hos pasienter med type 2 diabetes som også har 
svekket fylning av hjertet, ifølge en ny studie fra Cardiac 
Exercise Research Group ved NTNU.

– Vår pilotstudie tyder imidlertid på at trening 
kan normalisere denne delen av hjertefunksjonen 
til pasienter med diabetes type 2 og diastolisk 
dysfunksjon, sier førsteforfatter og doktorgradssti-
pendiat Siri Marte Hollekim-Strand.

Diastolisk dysfunksjon innebærer at hjertet har svekket 
evne til å slappe av og fylles med blod mellom to hjerte-
slag. Dermed vil hjertet ha mindre blod tilgjengelig for å 
pumpe ut i kroppen for hvert slag, og må jobbe hardere 
selv om pumpefunksjonen i seg selv kan være bevart. 
Rundt halvparten av alle som har type 2-diabetes har 
også diastolisk dysfunksjon, som på sikt kan utvikle seg 
til hjertesvikt.

– Svekket diastolisk hjertefunksjon kan reverseres, 
og funnene våre understreker effekten av trening for 
å forebygge hjerte- og karsykdom i denne gruppa 
pasienter, sier Hollekim-Strand.

Både moderat og intensiv trening hjalp
Forskerne undersøkte såkalt twist av venstre ventrikkel 
ved hjelp av hjerteultralyd. Twist refererer til den om-
talte vridningsbevegelsen, som tidligere er lite studert 
hos pasienter med diabetes. Det viste seg at de fleste 
twist-målene ved hvile ikke var annerledes hos diabe-
tespasientene enn hos 37 friske kontrollpersoner med 
tilnærmet samme alder, kjønnsfordeling og BMI som 
diabetesgruppa. Unntaket var et mål som forteller hvor 

lang tid det tar å reverse vridningsbevegelsen: «tid til 
maksimal untwist rate».

– Før treningsperioden var denne tilbakevridningen 
signifikant forsinket hos diabetespasientene, men etter 
12 uker med trening var også dette målet det samme 
som hos kontrollpersonene uten diabetes, forklarer 
Hollekim-Strand.

De 37 diabetes-pasientene, som var fordelt tilfeldig på to 
treningsgrupper, trente altså i 12 uker. Den ene gruppa 
trente hjemme med moderat intensitet etter dagens 
anbefalinger på en halv time hver dag, mens resten 
gjennomførte intensive 4×4-intervaller på tredemølle 
tre ganger i uka gjennom hele perioden. Forbedringene 
i tilbakevridningshastighet var like store i begge de to 
treningsgruppene.

Les også og se video: 4×4-intervaller reverserer 
nedsatt hjertefunksjon hos pasienter med diabetes

  Studie:
  Trening normaliserer timing av venstre ventrikkels
  untwist-rate, men ikke maksimal untwist-rate, hos 
  personer med type 2-diabetes og diastolisk dysfunksjon
 
  En pilotstudie
  Publisert i Journal of the American Society of 
  Echocardiography, 3. mars 2016 (online)
  Førsteforfatter: Siri Marte Hollekim-Strand
  PhD-stipendiat. Cardiac Exercise Research Group
  Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
  Det medisinske fakultet, NTNU
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Dette fordi vi har mottatt henvendelser fra våre 
medlemmer som syns det er vanskelig å foreskrive 
medikamenter som annet helsepersonell skal ad-
ministrere. Dette gjelder i hovedsak corti-
costeroider.

Det finnes en åpning i Helsepersonellovens § 5 for 
bruk av medhjelper;

Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte 
oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut 
fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og 
den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt 
helsepersonells kontroll og tilsyn. 
Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver 
ut fra hensynet til opplæring. 

NIMF er kjent med at det finnes ”Retningslinjer for 
bruk av injeksjoner innen manuellterapi”, siste vers-
jon fra mai 2015. Her er det spesifikt sagt at all bruk 
av reseptpliktige legemidler skal være godkjent og 
rekviret av lege.

Våre medlemmer forteller at pasienter henvender 
seg til (fast-)lege i økende grad for å få skrevet ut 
corticosteroider for plager i muskel-/ skjelettap-
paratet etter vurdering hos manuellterapeut. Det 
dreier seg i hovedsak om injeksjoner i ledd, bursa 
eller bløtvev.

Manuellterapeuter har ikke forskrivingsrett, og kan 
følgelig ikke selv skrive resept på ønsket medika-
ment til pasienten. Bestillingen til lege blir derfor 
resept på corticosteroider som skal administreres 
av annet helsepersonell, les manuellterapeuter. 

Det at manuellterapeuter ikke har forskrivningsrett 
betyr at pasienten må forholde seg til to behandlere. 
Dette er i seg selv en betydelig pasientrisiko, med 
fare for ansvarspulverisering.

Det byr på utfordringer i forhold til pasient-
sikkerhet og kvaliteten på pasientbehandling.

NIMF finner denne praksisen uheldig av flere 
årsaker;

-  Pasientens anamnese, symptomer og 
   kliniske funn er ikke nødvendigvis kjent   
  for foreskrivende lege
-  Foreskrivende lege kjenner ikke 
 indikasjonsstillingen for injeksjon
- Foreskrivende lege har ikke kjennskap til de   
 kvalifikasjoner som personen som skal 
 administrere foreskrevet medikament har;   
 herunder injeksjonsteknikk, kunnskap om 
 aseptisk injeksjon, beredskap og håndtering av  
 allergi/ anafylaksi
- Legen har ingen garanti for at manuelltera-
      peuten kjenner pasientens fulle sykehistorie
  og medikamentbruk. Dette er avgjørende i   
 forhold til indikasjonsstilling og  legemiddel-
 interaksjoner. 
- Hvem er ansvarlig for at pasienten får 
 informasjon om bivirkninger og komplika-
 sjoner, og hvem er ansvarlig for håndtering av  
 disse dersom de oppstår ?

Det er også rapportert til NIMF at manuellterapeut 
«reklamerer» med at ultralydveiledet injeksjon er 
sikrere og bedre enn den legen eventuelt selv setter 
uten ultralyd. Det finnes ikke dekning i litteraturen 
for at ultralydveiledet injeksjon gir bedre effekt enn 
de som settes uten ultralyd. 
NIMF oppfordrer sine medlemmer til å foreta 
riktige valg på vegne av sine pasienter. Det å 
foreskrive medikamenter som andre skal 
administrere er svært betenkelig, og vi vil fraråde 
dette. 

NIMF ønsker å komme med en uttalelse om foreskriving av 
medikamenter som skal administreres av annet helsepersonell, 
(jmf § 5 Helsepersonelloven bruk av medhjelper)
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Pressenotat:

Magnus Moan delte behandlingserfaringer med 
stressbrudd på nordisk kongress for ortopeder

Den norske kombinertløperen Magnus Moan deltok på kongressen til den nordiske foreningen for ortopeder i Linköping, 
Sverige i april for å dele sine erfaringer med å bruke pulsert ultralyd med lav intensitet (LIPUS) for raskere tilheling av 
en stressfraktur i hælen.

• Utviklet stressbrudd i opptreningsperioden
 Det var midt i den krevende treningsperioden i forkant
 av Ski-VM i 2015 at den tidligere olympiske mesteren og  
 verdensmesteren utviklet et stressbrudd i venstre hæl. Etter  
 først å ha fått råd om å ta en lengre hvileperiode eller 
 gjennomgå et kirurgisk inngrep for å lege bruddet, 
 anbefalte legene på St Olav hospital i Trondheim Magnus  
 Moan om å  prøve å behandle skaden med pulsert ultra-
 lyd med lav intensitet (LIPUS). Gjennom daglig LIPUS-
 behandling ble kroppens naturlige tilhelingsprosess 
 akselerert, samtidig som han kunne fortsatte treningen,   
 fortalte han på ortopedkongressen i Linköping.

• Kroppen responderte raskt på behandlingen
 - For å oppnå gode resultater, må jeg kunne holde fokus.  
 Ved å bruke ultralyd-behandling, klarte jeg å holde alle   
 negative tanker borte, og komme i form til VM i Falun,   
 noen få måneder senere. Behandlingen er enkel å gjennom- 
 føre. Kroppen min responderte raskt på behandlingen, sier  
 Magnus Moan, som hentet hjem en sølv og en bronse i   
 mesterskapet. 

• God samfunnsøkonomi
 Magnus Moan sin lege, seksjonsoverlege Robert Buciuto  
 ved ortopedisk avdeling, St. Olav Hospital i Trondheim tror  
 på LIPUS som en behandlingsmulighet ved benbrudd. 
 - Ultralyd-behandling har vist gode resultater ved brudd  
 som ikke gror av seg selv, sammenlignet med standard
 behandling med kirurgisk inngrep. Den kan også fungere  
 ved ferske brudd, som stressbrudd. For toppidretts-
 utøvere kan tilhelingstiden ved tradisjonell behandling
  være lite tilfredsstillende, sier Buciuto. Han mener at når  
 man i tillegg tar hensyn til risikoen for komplikasjoner ved  
 kirurgiske inngrep, så er en behandlingsmulighet uten 
 kirurgisk inngrep et godt alternativ, som reduserer 
 belastningen på pasienten og kostnaden for samfunnet. 

• Godt dokumentert effekt
 Studier viser at LIPUS-behandlingen som Moan benyttet har
  en tilhelingsrate på 86% for brudd som ikke gror sammen
  av seg selv.  Det er også dokumentert en 38% raskere 
 tilheling av ferske brudd. I tillegg rapporterer 89% av 
 pasientene med høyenergi-brudd en tilheling når de ble 
 behandlet med LIPUS-teknologien. LIPUS-behandlingen av  
 akutte stressbrudd er kun dokumentert gjennom case-
 studier. National Institute for Health and Care Excellence  
 (NICE) i Storbritannia anbefaler LIPUS-behandlingen som  
 Magnus Moan fikk, til behandling av frakturer som ikke er  
 leget innen ni måneder.

Exogen i bruk
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