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Kjære lesere!
Vel overstått Da var tiden inne for årets siste utgave av 
NIM. 
Først av alt må jeg gratulere arrangementskomiteen på 
Norefjell med det som etter rapportene må sies å være 
et vellykket og bra arrangement. Jeg fikk dessverre ikke 
muligheten til å være tilstede i år og skjønner at jeg har gått 
glipp av mye godt fag og generelt mye moro. 

I denne utgaven får vi blant annet nye spalter fra 
Antidoping, Sunn Idrett og nytt fra forskningen. Videre 
har psykomotorisk fysioterapeut Liv Jorunn Kolnes skrevet 
en interessant artikkel om fysioterapi kan hjelpe mot 
anstrengelsesutløste pusteproblemer. Få også med dere en 
kasuistikk om hamstringsskade.

NIM-prisen ble i god tradisjon delt ut på høstkongressen. 
Gratulerer til Dorthe Bro Strauss for en høyst aktuell 
kasuistikk som bidro til ny kunnskap i klinikken. 

NIM er som dere vet nå åpent tilgjengelig. Jeg setter derfor 
stor pris på om dere deler linken via vår facebookside slik 
at flest mulig får med seg dette. Da tror jeg også at våre 
annonsører som vi er helt avhengig av blir fornøyde ;) 

Om dere har forslag til hvordan NIM kan bli enda bedre og 
mer interessant, send oss en melding på Facebook eller send 
en mail til idrettsmedisin@gmail.com. Ønsker du å bidra 
med stoff tar du kontakt via samme kanaler. 

Til slutt må jeg også få takke alle bidragsyterne gjennom 
2015. En stor takk til alle dere annonsører. Uten dere ingen 
NIM. Flere av dere har allerede signert for nytt år og jeg 
håper flere vil gjøre det samme. Deres støtte er uvurderlig 
for oss. Videre ønsker jeg å takke dere som har bidratt 
med artikler gjennom året, en spesiell takk går til de faste 
bidragsyterne. 

Jeg må heller ikke glemme redaksjonskomiteen. Aasne, 
Christine og Vibeke. De har gjort en fantastisk jobb i 
komiteen. Tusen takk til dere.

Til slutt vil jeg som vanlig takke Kjell Ove Erlandsen ved 
Follotrykk som står for selve produksjonen av utgivelsene.

En fortsatt fin adventstid, ei god jul og et godt nytt år ønskes 
dere alle!

André Fagerborg

REDAKTØRENS KOMMENTAR
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Hei,
       Høsten har vært urolig for idretts-Norge.
To av våre mest profilerte langrennsutøvere er tiltalt for overtredelse av 
dopingbestemmelsene. 
I begge tilfeller har det vært fokus på det medisinske støtteapparatet. 
Norsk toppidrett beskyldes for å bevege seg i den etiske gråsonen. 
Dette er hardt kost, all den tid vi liker å se på oss selv som et 
foregangsland innen antidopingarbeid.

Toppidrett er grensesprengende.  For å bli best jobbes det hardt for å 
identifisere alle faktorer som kan gi konkurransefortrinn.  Det er dette 
som driver toppidretten videre. Grenseoppgangen mot etiske normer 
og verdier er viktig, og kan være vanskelig. 
Hvem er det som har ansvaret for at vi holder oss innenfor de etiske 
normene ?
Er det slik at den som har ansvaret for resultatene i toppidretten, også 
bør ha en klar formening om hvordan resultatene skal oppnås? 

Høstens hendelser krever en debatt om rollen til det medisinske 
støtteapperatet.
Hva skal vi som leger bidra med ? Skal vi kun behandle sykdom og 
skade og bidra med forebyggende tiltak,  eller skal vi bidra til å ”hente” 
mest mulig ut av utøverene våre?  
Skal vi bidra til at våre utøvere får konkurransefortrinn ved å  
”behandle” friske utøvere?

Eksisterende praksis med bruk av astmamedikamenter  er verdt en 
diskusjon.  Norges Skiforbund er tjent med en åpen redegjørelse, 

inklusive årsaken til  denne type medisinering. 
Jeg tror det handler om alle de små faktorer som gir 
konkurransefortrinn, og at man bør være ærlig på nettopp dette. 

Idretten, og særlig toppidretten,  har en sterk posisjon i alle lag i 
samfunnet. 
I kraft av en slik rolle vil idrettens etiske grenser og normer også kunne 
påvirke samfunnet forøvrig. Det er viktig at samfunnet og idretten har 
en felles verdiforståelse.
Toppidrettsutøvere er rollemodeller for barn og unge. Dette er også et 
aspekt man bør ha i bakhodet 

Verdigrunnlaget i Norges Idrettsforbund  er idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 
Disse verdiene må stå klokkeklart i den videre debatten om 
hva det medisinske støtteapparatet skal bistå norsk (topp)idrett med. 

Takk til alle som bidro til en strålende kongress på Norefjell, og 
en særlig takk til alle som sto opp søndag morgen for å delta i 
gråsonedebatten! 

Jeg minner om at alle NIMF-medlemmer kan få tilsendt 
Jubileumsboken ved å kontakte beritlian.berntzen@olympiatoppen.no

Sett av datoen for Årsmøtet som avholdes 22. mars 2017 på 
Olympiatoppen.

Jeg ønsker alle sammen en riktig god jul og et fantastisk 2017.

Eva

 
Hei! 

       Hei og takk for sist til alle som deltok på høstkongressen på 
Norefjell. Årets kongress føyer seg fint inn i rekken av vellykkede 
arrangementer, med et høyt faglig og - kanskje enda høyere - sosialt 
nivå.  Under kongressen hadde noen av oss i FIFA-styret et møte med 
lederne fra de andre nordiske foreningene. Der snakket vi om hvordan 
vi jobber, hva som skal til for å bli spesialist i idrettsfysioterapi, og om 
hvordan vi kan samarbeide bedre framover.  

I november avholdt også NFF sitt hovedlandsmøte.  Mitt inntrykk 
fra dette møtet er at NFF er i medvind, med stadig flere medlemmer 
og med en veldrevet organisasjon. Selvstendig næringsdrivende er en 
viktig gruppe for NFF. Dette kom tydelig fram under møtet.  NFF 

har vært gjennom en omfattende omstrukturering av organisasjonen 
de siste årene, med overgang fra avdelinger til regioner. I neste 
landsmøteperiode, 2017-2019, er det faggruppenes rolle og posisjon i 
organisasjonen som står for tur.  

Årsmøte 2017 avholdes torsdag 09.03., i Bergen. I forbindelse med 
årsmøtet arrangerer vi et todagers kurs om langvarige ryggsmerter. Jeg 
håper du har meldt deg på! Det er begrenset antall plasser på kurset og 
vi forventer fullt hus. 

Med ønske om en fredelig jul og et supert nytt år!

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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Av Liv Jorunn Kolnes
PhD og spesialist psykomotorisk 

fysioterapi, NIMI Ullevål

Er fysioterapi relevant i 
behandling av anstrengelses-
utløste pusteproblemer?  

    Innledning 
I løpet av de siste årene har flere unge idrettsutøvere med 
symptomer på anstrengelsesutløste luftveisproblemer tatt 
kontakt for psykomotorisk behandling. Utøverne kommer 
fra idretter preget av høy intervallpreget intensitet (her: 
vinter- og ballidretter), de er oftest jenter i tenårene som 
trener opptil 6 -7 ganger uka og som deltar i konkurranser 
opp til nasjonalt nivå. De har vært gjennom flere 
undersøkelser og vurderinger, uten å ha fått en sikker 
diagnose. Enkelte har vært medisinert for astma, uten 
symptombedring. I forbindelse med testing av lungefunksjon 
på NIMI, er det registrert at luftveisproblemene er 
inspiratoriske og lokalisert i øvre luftveier. Antatt diagnose er 
“anstrengelsesutløst obstruksjon i larynks” (exercise induced 
laryngeal obstruction, heretter kalt E-ILO). Grunnet få 
kjente behandlingsalternativer for tilstanden, og ettersom 
respirasjonsrelaterte plager (inkludert spenninger i svelg 
og laryngalt nivå) er relevant i forhold psykomotorisk 
fysioterapi [1], er denne tilnærmingen foreslått som et mulig 
behandlingsalternativ.

Kjennetegn ved E-ILO 
E-ILO er et samlebegrep for “luftstrøms obstruksjon på 
laryngalt nivå under anstrengelse hos personer uten slike 
symptomer under hvile” [2]. Obstruksjonen gir som regel 
inspiratoriske symptomer i øvre luftveier og opptrer ifølge 
Røksund et al. [3] på to nivå i larynks: Ved reduksjon i 
størrelsen av det supraglottiske nivå, grunnet bevegelser i 
aryepiglottiske folder og epiglottis, eller på det glottiske 
nivå, grunnet adduksjon av stemmebåndene (også kalt 
“Vocal cord dysfunction”, VCD). Hva som kommer 
først av de to er det usikkerhet om, og det er variasjoner 
i hvordan tilstanden fremstår klinisk [4]. VCD er ofte 
benyttet i litteraturen som forklaring på obstruksjoner 
i øvre luftveier, men anses ikke dekkende med tanke 
på nyere kunnskap om anstrengelsesutløst inspiratorisk 
luftveisobstruksjon og observasjoner av endringer på det 
supraglottiske nivå [3]. 

Det kan være usikkerhet rundt forståelsen av 
E-ILO, og tilstanden har vært forvekslet med 
anstrengelsesutløst bronkial konstriksjon (exercise-

induced bronchoconstriction, EIB) og  anstrengelsesutløst 
astma (exercise-induced asthma, EIA). Felles for 
anstrengelsesutløst astma og E-ILO er at symptomene 
opptrer under intensiv anstrengelse, samt at det 
forekommer dyspnè og respirasjonslyder. Hovedforskjeller 
er at symptomer ved E-ILO fortrinnsvis er inspiratoriske 
og at de refererer til forsnevringer lokalisert på laryngalt 
nivå, mens symptomene ved EIB og EIA er ekspiratoriske 
og lokalisert på bronkialt nivå [3] (figur 1). Tilstandene 
kan opptre alene og samtidig.

Diagnostisering 
Det er foreslått at en E-ILO diagnose bør baseres 
på følgende tre faktorer: kliniske symptomer, 
lungefunksjonsfunn og laryngoskopisk undersøkelse [2]. 

Kliniske symptomer: E-ILO er relatert til 
inspiratorisk luftveisobstruksjon som opptrer ved høy 
treningsintensitet. Pusten normaliserer seg som oftest i 
løpet av ett til fem minutter etter avsluttet anstrengelse 
[5, 4]. Vanligste symptomer er dyspné (96 -100%), 
heshet og respirasjonslyder (54 %) [6, 7]. Sykehistorien 
anses vesentlig for forståelsen av symptomene, og det er 
viktig å klarlegge om symptomene er ekspiratoriske eller 
inspiratoriske, om de opptrer under eller etter aktiviteten, 
og hvor lang tid det tar før de går over [3]. 

Lungefunksjonstester benyttes for å skille E-ILO fra 
andre diagnoser, som for eksempel astma, samt for å gi 
holdepunkter for eventuell videre utredning, noe som er 
aktuelt ved avflatning både i ekspiratorisk og inspiratorisk 
del av “flow volume loops” (FVL) [2]. 

Laryngoskopisk visualisering av mangelfull 
supraglottisk eller glottisk bevegelse som resulterer 
i trang luftveispassasje regnes som gullstandard for 
diagnostisering av alle former for E-ILO, inkludert 
VCD [5, 8]. Ved Haukeland universitetssykehus er det 
utviklet en metode for å overvåke larynks mens pasienten 
løper med maksimal arbeidsbelastning på tredemølle 
[Continuous laryngoscopy exercise test/ CLE-test, 2]. 
Metoden innebærer kontinuerlig 
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observasjon av endringer i laryngale strukturer 
i alle respirasjonens faser. Det mest typiske 
responsmønsteret ved testen er karakterisert 
av en normal larynks i hvile, og en moderat til 
betydelig adduksjon primært av strukturer i 
larynks og sekundært i stemmebåndene under 
fysisk aktivitet med høy intensitet [2]. 

Årsaksforhold
Flere teorier er lansert for å forklare hvorfor 
E-ILO opptrer, men det er liten evidens som 
kan påvise klare årsaksforhold. Det er blant 
annet foreslått at laryngale strukturer, inkludert 
abduserende muskulatur og strukturer som 
skal stabilisere arytenoidene, kan være svake 
[2]. Det at symptomene ser ut til å debutere 
i puberteten, kan ses i sammenheng med 
redusert størrelse på affiserte strukturer hos 
unge sammenlignet med voksne [9]. Det 
er konstatert signifikante kjønnsforskjeller i 
laryngal åpning etter puberteten [10], noe som 
kan forklare hvorfor laryngal obstruksjon ser ut 
til å forekomme oftere hos jenter enn hos gutter 
post pubertet [11, 12]. 
Det autonome nervesystemet (ANS) er 
forbundet med laryngal obstruksjon og 
hyperaktivitet [13]. ANS har normalt en 
regulerende funksjon i forhold til indre 
organer, inkludert blodårer, hjerte og lunger, 
og responderer på informasjon fra kroppen 
og omgivelsene enten ved å stimulere eller 
dempe kroppslige prosesser. ANS reguleres 
via celler i hjernestammen (medulla), som 
omfatter  områder som er synaptisk forbundet 
med larynks. Stemmebåndene innerveres via 
vagusnerven, og sensoriske fibre i slimhinnen 
i larynks passerer via vagusnerven til medulla. 
En økt aktivering av ANS, som følge av f.eks. 
temperaturendringer i omgivelsene 

eller et høyt emosjonelt stressnivå, antas å 
øke spenningsnivået i laryngale strukturer og 
muskulatur tilknyttet larynks [14]. 

Symptomene på E-ILO synes å være 
overrepresentert hos utøvere innen vinter- 
og ballidretter med høy intervallpreget 
aktivitet, samt hos svømmere [15]. Gjentatte 
eksponeringer for irritanter, som f.eks. 
ekstremt kald luft, kan forårsake laryngal 
hypersensitivitet med påfølgende laryngal 
sensorisk og motorisk nervestimulering 
og unormal paradoksal adduksjon av 
stemmebåndene [8, 16]. Videre har reflekser 
en sentral rolle for laryngal funksjon i forhold 
til respirasjon og svelging, samt for å beskytte 
luftveiene mot aspirasjon. Forstyrret samspill 
mellom reflekser og strukturer i larynks kan 
utløse lokale reflekser og forsnevring av larynks 
[17]. 

Psykologiske faktorer er hyppig nevnt som 
kilder til laryngal obstruksjon. Noen studier har 
koblet VCD med psykisk sykdom som angst, 
hysteri, depresjon, personlighetsforstyrrelser 
og post-traumatisk stress [18, 19]. Selv om 
et høyt fysisk og psykisk stressnivå, inkludert 
fokus på prestasjon, kan medvirke til et 
dysfunksjonelt respirasjonsmønster og laryngal 
obstruksjon, er erfaringen til forskergruppen 
ved Haukeland universitetssykehus at de har 
sett få tilfeller av underliggende psykisk sykdom 
[2]. Erfaringen er at fleste klientene ellers er 
friske og fysisk aktive og at belastningen ved 
gjentatt luftveisobstruksjon og den usikkerhet 
som knyttes til hvordan tilstanden kan forstås, 
ser ut til å være opphav til bekymringene [2, 8, 
20, 21]. 

Behandling
Per i dag finnes ingen klare retningslinjer for 
behandling av anstrengelsesutløst laryngal 
obstruksjon og VCD. I litteraturen anbefales 
en flerfaglig tilnærming, samt at pasienten raskt 
forsikres om at tilstanden ikke er av livstruende 
karakter [4, 12]. Sedativer som demper angst 
og virker muskelavspennende har vært benyttet 
i akuttfasen [22]. Heliox (blanding av helium 
og oksygen) har vært brukt som supplement 
til akutt behandling [23, 24]. Ved alvorlige 
tilfeller hvor annen behandling ikke har ført 
frem, er kirurgisk supraglotto-plastikk benyttet 
[25]. Kirurgi må veies opp mot risiko for 
komplikasjoner og brukes med stor varsomhet 
og kun etter nøye utredning [2]. 

Logopedi og psykoterapi er blant de mest 
benyttede strategier med tanke på forebygging 
av tilbakevendende symptomer, og særlig 
viser logopedi til gode resultater [12, 20]. 
Behandlingsformen omfatter teknikker for 
avspenning av larynks, respiratorisk kontroll og 
diafragmatisk respirasjon [26, 20]. Psykoterapi 
er benyttet der pasienter antas ha psykisk 
sykdom eller stressrelaterte symptomer [5]. 
Resultater av behandlingen er imidlertid ikke 
dokumentert eller tallfestet.

Litt om psykomotorisk fysioterapi 
Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF/
PMF) er en spesialitet som henvender seg 
til et bredt spekter av pasienter med plager 
knyttet til muskel- og skjelettsystemet, ofte 
kombinert med symptomer på stress og/
eller lettere psykiske plager. Metoden skiller 
seg fra tradisjonell fysioterapi, ettersom 
kroppen betraktes som en funksjonell 
enhet, der respirasjon, holdning og 
muskulært spenningsnivå står i et gjensidig 
påvirkningsforhold, og der kropp og psyke er 
integrert [27]. I undersøkelsen inngår vurdering 
av holdning, respirasjon, muskulær stivhet 
og funksjon (inkludert fleksibilitet og evne 
til avspenning), som tilsammen gir relativt 
god innsikt i blokkeringer og spenninger, 
samt fleksibilitet og stabilitet i kroppen som 
helhet. Gjennom massasje og øvelser, samtale 
og refleksjon, dreier behandlingen seg ofte 
om å fasilitere omstilling av kroppslige og 
psykologiske vanemønstre [28]. 

Respirasjonen tillegges stor betydning i PMF, 
dels fordi følelser og hvordan vi har det 
gjenspeiles i pusten, dels fordi respirasjonen 
har en nøkkelfunksjon i relasjon til holdning, 
postural stabilitet og spenningsforholdene 
i kroppen for øvrig [29]. Sammen med 
transversus abdominis, bidrar eksempelvis 
diafragma til spinal stabilitet og til 
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opprettholdelse av en avbalansert stilling i ryggen [30]. 
Dersom respirasjonen er dysfunksjonell, vil aktiveringen 
av nevnte muskler svekkes, og pustemønsteret og ryggens 
stabilitet vil affiseres [31].

Kliniske erfaringer med behandling av 
anstrengelsesutløst obstruksjon i larynks (E-ILO)
Ved psykomotorisk kroppsundersøkelse av 
pasientene ses som regel et høykostalt eller 
dysfunksjonelt respirasjonsmønster. Hovedbevegelsen 
i trunkus under inspirasjon går i vertikal retning, og 
respirasjonsmuskulaturen har forhøyet stivhetsgrad 
og fremstår som overaktivert. Øvre nakkemuskler og 
muskler på forsiden av halsen har ofte betydelig forhøyet 
spenningsnivå. Hos enkelte har i tillegg muskulatur i 
andre deler av kroppen forhøyet stivhet (som f.eks. i 
setemuskulatur, underekstremiteter, rygg). Noen har 
vansker ved å gi slipp ved passive bevegelser av over- og 
underekstremitetene, og mindre holdningsavvik er også 
vanlige. 
 
Behandlingen tar utgangspunkt i funnene hos den 
enkelte pasient. Som regel er hovedfokus i behandlingen 
omstilling av respirasjonen i retning av et mer basalt 
og funksjonelt respirasjonsmønster, reduksjon i 
spenningsnivået i affisert respirasjonsmuskulatur 
(inkludert muskler i nakke, skuldre og hals) samt 
normalisering av eventuelle holdningsavvik. 
I behandlingen er fasilitering av en kroppslig 
omstillingsprosess via påvirkning av pust, muskulatur 
og kroppsholdning sentralt. I samtaledelen utforskes 
hvordan treningen kan justeres for å unngå ytterligere 
trigging av symptomene, samt om det er muligheter for 
endringer i aktivitetsnivået i hverdagen. Ofte handler 
det om å redusere treningsintensiteten noe, og f.eks. 
kjøre intervaller i sone 3 i stedet for sone 4 i en periode, 
og heller fullføre intervallene og erfare mestring enn 
å måtte avbryte treningen grunnet for høy intensitet. 
Ettersom utøverne er i tenårene, informeres foresatte om 
vurderinger underveis. Erfaringen er at de foresatte bidrar 
konstruktivt, samt er gode og viktige støttespillere under 
hele behandlingsforløpet.    

Etter få behandlinger rapporterer utøverne om 
symptombedring. I løpet av første 3-4 uker med PMF 
opplever de at symptomene blir mindre fremtredende, 
de føler seg generelt mer avspent i kroppen og klarer mer 
aktivitet med høy intensitet før symptomene opptrer. I 
tillegg er de blitt bedre til å tilpasse treningsintensiteten 
slik at symptomene i mindre grad trigges. Det ser ut til 
at parallelt med  fasilitering av en mer basal respirasjon 
og redusert spenningsnivå i respirasjonsmuskulaturen, 
kombinert med at utøveren ikke presser seg til maksimal 
intensitet, så tåler utøverne gradvis høyere intensitet 
under trening uten at det oppstår pusteproblemer. Når 
de innimellom prøver å presse seg til maksimal intensitet, 
kan symptomene fortsatt inntreffe, men sjeldnere enn 
før. Flere forteller at når de merker at “det snører seg til” i 
halsen og det blir tungt å puste, så senker de intensiteten 
noe, slik at de klarer gjennomføre den aktuelle aktiviteten. 
Omstilling av respirasjonsmønsteret og nevromuskulære 

strukturer er tidkrevende, og det er store individuelle 
forskjeller med hensyn til den enkeltes kapasitet til å 
integrere endringene. Etter hvert økes avstanden mellom 
behandlingene, flere kommer f.eks. en gang i måneden til 
behandling for å sikre at endringsprosessen fortsetter. Det 
er mitt inntrykk at utøverne i løpet av denne prosessen 
har blitt bedre kjent med egen kropp og hvordan den 
reagerer på trening, de tar ansvar for å gjøre justeringer, 
og er ikke redde for å ta seg en ekstra hviledag hvis de 
kjenner behov for det.

Hvorfor blir de bedre?
At utøverne får mindre symptomer etter psykomotorisk 
fysioterapi kan ha sammenheng med flere forhold. Som 
følge av at respirasjonen blir mer basal, eller diafragmatisk, 
og siden diafragma er indirekte forbundet med strukturer 
og muskulatur i larynks via respirasjonssenteret i medulla 
og det autonome nervesystemet [20], kan det tenkes 
at aktiviteten i det autonome nervesystemet blir mer 
balansert og at omstilling av respirasjonsmønsteret 
bidrar til å dempe den økte aktiveringen i laryngale 
strukturer og det forhøyede muskulære spenningsnivået i 
larynksområdet.  

I tillegg kan det se ut til det underliggende 
respirasjonsmønsteret ikke er optimalt og at dette kan 
påvirke utvikling av anstrengelsesutløste luftveisproblemer 
som E-ILO. Det er vanlig at respirasjonsmuskulaturen blir 
overaktivert når respirasjonen er høykostal. Det som skjer 
er at respirasjonsmusklene må kompensere for mangel 
på abdominal respirasjon og den assosierte bevegelse av 
diafragma i kaudal retning, samt laterale bevegelser og 
heving av ribbenene. De blir i stedet involvert i å heve og 
stabilisere øvre del av toraks og skuldre for å muliggjøre 
ekspansjon av trunkus i vertikal retning. Som en følge av 
dette, blir respirasjonsmusklene tiltagende stramme, og 
konsekvensen kan, dersom dette vedvarer, bli protraksjon 
av skuldre og hode, og personen kan få hodepine og 
vondt i nakken, siden hun/han må hyperekstendere 
i nakke for å få blikket fremover. Et ikke optimalt 
respirasjonsmønster kan altså assosieres med protraherte 
skuldre og fremtrukket hode, noe som er forbundet med 
stillingsavvik, funksjonsforstyrrelser og nakkesmerter [32, 
33]. I tråd med forståelsen av kroppen som en funksjonell 
enhet [28] og av respirasjonens nære forbindelse med 
postural stabilitet og balanse [34], illustrerer dette hvordan 
avvik i en kroppslig funksjon eller struktur kan forårsake 
endringer i andre kroppslige funksjoner og strukturer. 

Hvordan har dette relevans i forhold til 
innsnevringer på laryngalt nivå under hard fysisk 
anstrengelse? Larynks representerer en svært sårbar 
flaskehals i respirasjonssystemet, ikke bare med 
tanke på hypersensitivitet, men også i forhold til 
stillingsforandringer. For optimalisering av luftstrømmen, 
er larynks’ optimale stilling vertikal. Endringer i 
larynks’ stilling ser ut til å trigge laryngale strukturer 
(stemmebånd og/eller de aryepiglottiske folder) til 
å addusere og hindre luftstrømmen å passere [35]. 
Når respirasjonsmønsteret ikke er optimalt og det er 
overaktivitet i respirasjonsmusklene, kan ovennevnte 
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holdningsavvik påvirke stillingen til larynks. 
Eksempelvis er en rekke respirasjonsmuskler 
forbundet med hyoid (tungebenet, som delvis 
er festet til larynks). Når disse musklene er 
overaktiverte, kan de bidra til å gi et drag 
i larynks som kan virke inn på stillingen. 
Vedvarende hyperekstensjon i nakke vil ha 
konsekvenser for larynks’ stilling. Mangel på 
diagfragmatisk respirasjon, vil også kunne virke 
inn her. Når inspirasjonen er diafragmatisk, 
kan dette påvirke posisjonen til larynks slik at 
larynks får en mer vertikal og optimal posisjon 
som følge av et tracheobronchialt trekk i kaudal 
retning [36]. 

Oppsummering
E-ILO er et stort problem for mange unge 
idrettsutøvere. Ubehandlet ser tilstanden ut til 
å føre utøverne inn i en ond sirkel, med økning 
i symptomer og følelsesmessig stress, noe som 
kan bidra til å forverre tilstanden. Fysioterapi 

(inkludert samtale og veiledning) med fokus på 
normalisering av pustemønsteret ser ut til bidra 
til symptombedring ved E-ILO, og utøverne 
kan gradvis trene og konkurrere på tilnærmet 
samme nivå som tidligere (før de utviklet 
E-ILO symptomer). 

Det kan se ut til at variasjoner av et ikke-
optimalt respirasjonsmønster kan identifiseres 
hos de fleste utøverne som er undersøkt hos 
undertegnede, og at dette kan tenkes være en 
underliggende faktor for utvikling av E-ILO. 
Dette gir indikasjoner på at undersøkelse av 
respirasjonsmønsteret hos helsefaglig personell 
med kompetanse på respirasjonssystemet bør 
inngå i utredningen av luftveisobstruksjoner, 
spesielt i tilfeller med usikkerhet rundt 
årsaksforhold og diagnose. Hos utøvere som 
har et slikt belastet pustemønster ser det 
dessuten ut til at en “global” tilnærming 
basert på en forståelse av kroppen som en 

funksjonell enhet vil være hensiktsmessig 
for å identifisere avvik i respirasjonsmønter 
og holdning. Ved å utelukkende fokusere 
på lokale strukturer i larynks, vil viktig 
informasjon om pustemønsteret gå tapt. Et 
dysfunksjonelt respirasjonsmønster kan i 
tillegg til å forårsake luftveisproblemer, også 
føre til tretthet (fatigue) i underekstremitetene 
som ikke kan relateres til form eller organisk 
patologi [37]. Det anses følgelig viktig at 
fysioterapeuter fra alle spesialiteter vurderer 
pasientens pustemønster når pasienten kommer 
med ulike typer kroppslige plager, inkludert 
luftveisobstruksjoner. Fysioterapi har potensiale 
til å hjelpe idrettsutøvere til å optimalisere 
pustemønsteret, forutsatt at terapeutene har 
god innsikt i respirasjonssystemets fungering, 
biomekaniske forhold, samt kognitive 
og psykologiske aspekter som affiseres av 
respirasjonen.
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10         I en rekke idretter kan det å innta 
tilstrekkelige mengder energi i forhold til 
forbruket være en stor utfordring. Store 
treningsmengder, samt et økende kroppspress 
i både idretten og i samfunnet for øvrig, 
er faktorer som er med på å forsterke dette 
problemet. Sunn Idrett mener det er viktig for 
helsepersonell å kjenne til konsekvensene av 
redusert energitilgjengelighet over tid.

Hva er RED-S?
RED-S eller ”relative energy deficiency in sport” er en 
videreutvikling av det som først ble betegnet som 
den kvinnelige utøver triaden (Nattiv et al. 2007).  
Begrepet ”triade” tar for seg sammenhengen mellom 
energitilgjengelighet, menstruasjonsstatus og beinhelse 
hos kvinnelige idrettsutøvere. Utviklingen av triade 
begrepet til RED-S setter videre fokus på en rekke 
andre fysiologiske og psykologiske konsekvenser av lav 
energitilgjengelighet, både hos gutter og jenter (Mountjoy 
et al. 2014). 

Redusert energitilgjengelighet oppstår når inntaket 
av energi blir for lavt til å ivareta alle kroppens 
funksjoner, etter at man har tatt høyde for energien som 
forbrukes ved trening. Dette kan naturligvis være et 
underskudd som gjennomføres med hensikt (som ved 
en vektreduksjon), men i mange tilfeller er man også i 
underskudd på grunn av manglende trening- og/eller 
ernæringskunnskap. I litteraturen opereres det med at 
man må ha minimum 45 kcal/kg/FFM/dag for å være 
i energibalanse, mens man ved mindre enn 30 kcal/kg/
FFM/dag har en såkalt lav energitilgjengelighet hvor man 
ikke klarer å ivareta de fysiologiske prosessene. Disse ”cut-
off ” verdiene er veiledende, men diskuteres stadig.

Konsekvenser
Det er flere potensielle fallgruver ved et for lavt 
energiinntak. Omfanget av disse henger i stor grad 
sammen med individuelle variasjoner (genetikk 
og historikk), hvor stort energiunderskuddet har 

vært, og over hvor lang tid kroppen har vært i et 
energiunderskudd. I forskningen diskuteres det også 
hvorvidt det eksisterer kjønnsforskjeller når det kommer 
til hvor godt man tåler lav energitilgjengelighet (Tenforde 
et al. 2016). Er det slik at menn er mer robuste for 
endringer enn kvinner fra naturens side, og at ”cut-off ” 
verdiene for hva man tåler er forskjellige? Foreløpig 
har man ikke et klart svar på dette, men det er tydelig 
at man ved lav nok energitilgjengelighet ser de samme 
konsekvensene hos både kvinner og menn.

Som figur 1 viser, vil lav energitilgjengelighet påvirke 
kroppen vår på mange måter. Mangel på næringsstoffer, 
reduserte glykogenlagre, nedsatt kognitiv funksjon, 
hormonell ubalanse og tap av muskulatur er alle faktorer 
som vil ha stor innvirkning på effekten av trening, og den 
utviklingen man potensielt vil kunne få. I tillegg har man 
påvirkning på metabolismen (nedsatt forbrenning og økt 
fettlagring), redusert immunforsvar og økt skaderisiko, 
redusert beintetthet og ikke minst økt risiko for utvikling 
av en forstyrret spiseatferd.

Hvem er mest utsatt?
Er det slik at alle er like utsatt for dette, eller er det 
noen grupper som skiller seg ut? Både når det gjelder 
triade problematikk og RED-S ser man at det er en økt 
utbredelse og risiko for lav energitilgjengelighet i idretter 
som er vektsensitive og estetiske idretter (ballett, rytmisk 
gymnastikk, turn etc.). Blant vektsensitive idretter er det 
særlig utholdenhetsidretter som sykling og løping, hvor 
vekt kan være en avgjørende faktor for prestasjon, at 
man ser økende forekomst av denne typen utfordringer. 
Selv om det er lett å peke på spesifikke idretter, er det 
viktig å ikke glemme å se på utviklingen i samfunnet for 
øvrig. De unge i dag lever under et enormt kroppspress, 
som naturligvis får følger også i idretten. Fokuset på den 
”perfekte” kroppen, fremfor den ”funksjonelle” kroppen, 
har nok gjort sitt til at utfordringene og konsekvensene av 
lav energitilgjengelighet vil bre om seg i tiden fremover. 
På bakgrunn av dette blir det desto viktigere å lære 
dagens og morgendagens utøvere at kroppens funksjon er 
viktigere enn hvordan den ser ut.

SUNN IDRETT

Redusert energitilgjengelighet  

- En utfordring i idretten

Av Morten Mørland
Fagkonsulent Sunn Idrett

og Olympiatoppen
e-post: morten.morland@

olympiatoppen.no
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Figur 1: Fysiologiske og psykologiske effekter av relativ energimangel (Mountjoy et al. 2014)



12  Innledning
Med jevne mellomrom kommer det utøvere med plager de 
har gått med over lengre tid. Dette medfører som regel en 
mer plundrete vei i rehabiliteringen. Ofte er årsaken til dette 
en noe diffus og vanskelig diagnose. Kanskje ikke noe tydelig 
diagnose i det hele tatt eller feil diagnose. Når problemet 
(-ene) mangler en tydelig diagnose med påfølgende plan for 
rehabilitering begynner det å bli vanskelig. 
Det kan være ulike årsaker til at vi ser enkelte pasienter litt 
seint, men jevnlig handler det om et forløp hvor en utøver 
har skadet seg, reist på legevakt (som ofte ikke finner noe som 
bør behandles akutt), så sendt til fastlegen som etter beste 
evne forsøker å nøste opp i skadeomfanget. 
Andre ganger er vi riktig heldige og er med pasienten når 
skaden oppstår, eller at pasienten oppsøker oss så tidlig som 
mulig. Da kan utfallet bli noe helt annet.  

Pasientbeskrivelsen  
26 år gammel fotballspiller på godt nasjonalt nivå. Skadet 
seg i januar under fotballkamp. Han skulle ta et sakse-
spark, men falt i stedet ned på venstre rumpeball  samti-
dig  som venstre ben ble strukket opp av motstander. 
Pasienten ble henvist til u.t. fra fastlege med ”skade i 
muskel – og skjelett” i august, med ønske om utredning 
og mulige tiltak for å kunne få ham frisk og tilbake i 
arbeid som tømrer. Aktiv trening er helt uaktuelt for ham 
på dette tidspunktet. 
Hos fastlege har han blitt utredet med følgende funn; 
muskelskade (partiell ruptur) posteromedialt påvist vha 
UL i februar, MR lumbalcolumna i mai viser skive-
bukning L4/L5 uten synlig nerveaffeksjon, nevrologitester 
(EMG nevrografi) viser ”lett reduksjon i maks voluntær 
aktivering i m. hamstrings lateralis som kan bero på 
smerte” med konklusjon om at man nevrofysiologisk ikke 
finner holdepunkt for perifer nerveskade i venstre unde-
rekstremitet som kan forklare hans sterke smerter i setet 
og bakside lår. Forsøkt medisinert med NSAID, paracet, 
prednisolon, morfin,  neurontin og Lyrica i ulike perioder 
uten noen effekt.

 Aktuell undersøkelse
Kommer gående til undersøkelse med tydelig avlastning 

av venstre side, sittende på stol avlaster han venstre sete 
ved å sitte på utsiden av setet. Smerteområdet blir beskre-
vet som bakside av venstre sete, lateralt i hamstringsgrup-
pen i venstre lår, over caput fibula samt distalt i ventrale 
del av venstre legg (ca. 10 cm proksimalt for lat. malleol). 
Alle disse smertepunktene er varierende, men smerten la-
teralt i hamstrings er konstant. Har store problemer med 
søvn pga denne smerten. Smerten beskrives som jagende, 
strålende og stikkende ved aktiv bruk av hamstring-
smuskulaturen. 
I liggende undersøkelse er det akutt smerte i 
hamstringsdel ved ca. 20 grader ved SLR test, ved ad-
duksjon av strakt ben forsterkes smertene og da stikker 
det ned i beskrevet område i legg. Abduksjon av strakt 
ben reduserer smertene dog ikke i bakside lår. Isometriske 
tester viser nedsatt muskelkraft ved fleksjon i kneledd i 
venstre ben (denne anslås til å være ca. 20% av kraften på 
motsatt ben) ellers i.a. Det fremkommer ikke noe tegn på 
skader i hofteledd eller kneledd. Det er smerter i bakkant 
av trocanter major dypt inne i setet ved add., utrot. av 
femur og fleksjon av hoften (”piriformistest”). Ved test av 
rygg er det ingen smerter i rygg ved noen aktive beve-
gelser. Palpatorisk er det stikkende smerte fra L4 og L5 
ved p.a. som gir en smerte ut i venstre sete. M. pirifor-
mis fremstår som svært anspent og øm ved palpasjon. 
Palpasjon av hamstringsdel gir inntrykk av en atrofiert m. 
biceps femoris og i mediale del av muskelen omtrent 30 
cm fra tuber er det akutt stikkende smerte som beskrives 
som lynnedslag. 
Ved palpasjon over caput fibula (n.peroneus communis) 
og hiatus (n. Peronei superficialis distalt) fremkommer det 
stikkende vondt med stråling ned til fotblad.

 
Diagnostiske vurderinger  
1. Muskelruptur m.biceps femoris?
2. Discale problemer i lumbalcolumna?
3. Perifer nerveskade?
4. Piriformissyndrom?
5. Sentral nerveskade?
6. Annet?

     

Hamstringsskade –
er en bredere tilnærming 
nødvendig? 

Av Kenneth Martinsen
Fysioterapeut, 

Holbergsgate Fysioterapi, Skien
Norges Fotballforbund

e-post: kemart@online.no
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I behandlingen landet vi på at vi ønsket å rehabilitere den påviste ruptu-
ren i biceps femoris, til tross for at det var forventet at muskelen skulle 
vært rehabilitert spontant mye tidligere. Samtidig ville det være naturlig 
å skaffe bedre mobilitet i funksjonell glidning mellom muskel og nerve-
vev etter antagelse om at dette var en problemstilling som vedlikeholdt 
smertene. Vi innledet rehabiliteringen med en særdeles forsiktig variant 
av Askling sitt program for hamstringsskader. ”Slider” – øvelsen avstod 
vi fra de første to ukene etter som den ikke kunne gjøres smertefritt. 
Vi startet samtidig mobilisering av nervevev der vi fant ”heng” og 
”catche-punkt” som var smerteprovoserende. Dette ble gjort uten 
antydninger til smerte. I den første fasen brukte vi tape (sportstape i 
avlastende mønster) over palpable smerteområder for nerven (gluteal, 
caput fibula og hiatus n. peronei) for å kunne avlaste. 
Etter to uker la vi til ”slider” – øvelsen i programmet samt at vi startet 
med ”innrulle bakside lår” 6x3 reps med to bein (en øvelse fra rygglig-
gende med bein på ball hvor man skal ekstendere i hofte og samtidig 
flektere i knærne- rulle ballen inn under). Alle øvelser smertefrie. 
Behandling fire ganger pr. uke i hele perioden, trening daglig.
Videre startet vi med gange i motbakke etter fire uker, med progredie-
rende fart opp mot rolig løp (7-8km/t) i løpet av de to neste ukene. 
8 uker ut i rehabiliteringen kunne pasienten løpe smertefritt opp til 
12km/t i fart i inntil 45 min, hadde ingen smertefulle utslag på SLR test 
eller øvrige isometriske tester på muskulatur. Det var ingen smertefulle 
punkter i områdene der nerven tidligere hadde gitt mye smerter. 
Fra uke 9 har pasienten startet med Nordic Hamstrings, i tillegg til 
de øvelsene han har hatt fra før, gjenopptatt løpetrening 3 ganger i 
uken. Det forventes at han kan gjenoppta  fotballtrening i løpet av de 
nærmeste tre-fire ukene med restriksjoner i å delta i eksplosive deler av 
treningen (skudd, langpasninger, småbanespill, possesion m.m). Det 

er planlagt at pasienten følger laget for fullt når oppkjøringen til neste 
sesong starter.

Diskusjon 
Til tross for iherdig forskning de siste 20-30 årene har vi ikke 
lykkes med å redusere antall 1.gangs skader i hamstrings, og antall 
tilbakefall etter skade er fortsatt høyt (11). 
Ulike teorier om hvorfor hamstrings er utsatt har fremkommet de siste 
årene. I enkelte miljø er man opptatt av rekrutteringsmønstre. Hvis 
ikke glutealmuskulaturen er aktiv og ”slår inn” tidlig i rekruttering-
smønsteret, vil det føre til en overbelastning av hamstringsmuskula-
turen. Mens andre igjen er opptatt funksjonelle bevegelsesmønstre, 
med fokus på kontroll og stabilitet, for å ikke bruke muskulaturen mer 
enn nødvendig (med tanke på at den blir slitt ut og vil gi etter med 
påfølgende muskelskade). Noen er mer fokusert på muskelgruppens 
fleksibilitet, andre igjen mye mer fokusert på ren styrke. Hva skal vi 
velge å styre etter? Hva med totalbelastning?

Det eksisterer mye forskning som gir oss en bedre forståelse av skade-
mekanismer og årsakssammenhenger, samt at det er godt dokumen-
tert at forebygging har en god effekt for å unngå skadene (Nordic 
Hamstrings).
Carl Askling (Askling et al 1-3) deler hamstringsskader opp i ulike 
skadetyper (sprinting type og stretching type) som kan si noe om tiden 
det tar å bli frisk, samt et forslag til hvordan disse best trenes opp igjen. 
Andre ser på mer anatomiske forhold hvor den proksimale delen, 
aponeurosen til m. biceps femorissenen, er mer skadeutsatt hvis den er 
smal eller trang (Evangelidis et al 4,5). 
I mange tilfeller snakker vi om mildere tilfeller som vi da ofte beskriver 
som ”kramper”, ”stivhet” eller ”sårhet” som ikke lar seg se på MR 
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eller andre radiologiske undersøkelser (MR negative 
hamstringsskader). Felles for disse typer skader er at de 
ofte gir en kortere vei tilbake til aktivitet (RTP) (Hallèn 
A, Ekstrand J 6). Kan disse diffuse tilstandene være ner-
vevevet som signaliserer at man nærmer seg bristepunktet 
for strukturer i området? Facielle faktorer?
Bør vi se enda bredere på problemstillingen rundt 
hamstringsskader?
Hva er disse diffuse smertene som forekommer hos 
utøvere som ikke lar seg påvise ved radiologiskiske 
undersøkeler? Hvilken struktur gir symptomene? Er disse 
indikatorer på at noe verre er på vei til å skje hvis vi ikke 
tar hensyn til de umiddelbart?

I pasienten over sitt tilfelle er det sannsynlig at en nevro-
logisk faktor gjør seg gjeldende for en del av smerteopple-
velsen (ut over en sensorisk smerten). Er nerven skadet? 
Tester hos nevrolog skulle ikke tilsi det. Men hvorfor er 
den så ekstremt følsom og reagerer på stresstester? Kan 
adherenser fra rupturen i m. biceps femoris skape en 
type ”heng” på nerven? Eller skape trykk på nerven (i 
piriformis?) og således gi en ischemisk tilstand i nervens 

blodtilførsel som gir smerter?
Ved testing føles mobiliteten i benet svært nedsatt 
– hvilken struktur er det som setter begrensning for 
bevegeligheten? Michael Shacklock (Shacklock et al 7-10) 
har bl.a gjort undersøkelse på kadaver hvor de påviser at 
nerven har såkalte ”catche-punkt” – der nerven ikke glir 
normalt opp mot vev og gir en nedsatt mobilitet. Bør vi 
så ha en bredere tilnærming til smertefaktorer hos våre 
hamstringspasienter? Mobilisere nervevev? Sørge for god 
mobilitet tidlig for å hindre adherenser mellom skadet vev 
og nervevev?

Mye kan tyde på at vi fortsatt har en del igjen før vi 
forstår og får den fulle oversikt over skademekanismer, 
rehabiliteringstid og årsaker til hamstringsproblemer. 
Hvis vi skulle våge oss på en enkel konklusjon, så må det 
være mest gunstig å starte rehabiliteringen tidlig og ha en 
mest mulig aktiv tilnærming. Intet nytt vil mange si, men 
det er helt klart at vi med fordel bør unngå utvikling av 
kroniske tilstander av disse skadene – for da har vi virkelig 
en stor utfordring.
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16              Et av temaene på Idrettsmedisinsk høstkongress 
var «return to play». Blant mange av studiene som ble 
trukket fram var Grindem, Snyder-Mackler, Moksnes, 
Engebretsen og Risberg (2016), hvor de fant at ved å 
følge relativt enkle kriterier kan redusere risikoen for re-
skade med hele 84 % etter en ACL rekonstruksjon. Ved 
hjelp av disse kriteriene vil man også bedre kunne svare 
pasienten på når en eventuell retur til idrett kan oppnås, 
et spørsmål som ofte står sentralt i møte med skadede 
idrettsutøvere. Et spørsmål man derimot nesten aldri 
får er hvilke konsekvenser en ACL skade kan gi på lang 
sikt og hvordan knefunksjonen vil bli etter en eventuell 
re-skade. Historien til tidligere håndballspiller Hanne 
Halén, som i en alder av 36 år måtte få en kneprotese, 
gir oss perspektiv på hvor viktig det er å forhindre (re)
skader i idretten. Hun holder blant annet foredrag om 
dette og har en blogg, «baksiden av medaljen», som kan 
være verdt å få med seg. Med bakgrunn i dette er det 
veldig viktig at vi som helsepersonell også informerer 
om konsekvenser av skader og re-skader slik at pasienten 
kan ta et veloverveid valg på om de ønsker å returnere 
til idretten. Dersom de ønsker det må vi legge til rette 
for den beste rehabiliteringen og skadeforebyggende 
opptreningen vi kan, med utgangspunkt i god forskning 
slik som Grindem et al. (2016) sin artikkel. 

Inntil 30 % av de som får en ACL rekonstruksjon får 
en re-skade innen de første årene etter operasjonen. En 
slik re-skade gir ofte også en meniskskade, som øker 
risikoen betydelig for artrose senere i livet. Dette kan 
igjen gi redusert livskvalitet og økt samfunnsøkonomisk 
belastning. Det har til nå ikke eksistert klare retningslinjer 
som kan guide returnering til idretten og således 
forhindre re-skade. Målet med studien til Grindem et al. 
(2016) var derfor å se om risiko for re-skade etter ACL 
rekonstruksjon var assosiert med returnering til nivå 1 
idrett (idretter med pivotering, hopp og landing etc.), 
tiden det tok før man returnerte og knefunksjonen før 
returnering. 

Data fra 100 pasienter med ACL rekonstruksjon som 
deltok i nivå 1 eller 2 idretter ble registrert 2 år post-

operativt. Alle pasientene fikk individuelt tilpasset 
rehabilitering gjennom 3 faser for å gjenvinne ROM, 
styrke, nevromuskulær kontroll og stabilitet. De ble gitt 
idrettsspesifikke utfordringer samt gradvis inkludering 
tilbake til idretten. Et eksempel på et treningsprogram 
i fase 2 har blitt beskrevet av Eitzen, Moksnes, Snyder-
Mackler og Risberg (2010) og kan anbefales som 
veiledning i en opptreningsfase etter ACL ruptur. 
Dette kan brukes uavhengig om pasienten behandles 
konservativt eller i en post-operativ fase. Grindem et al. 
(2016) fant at utøvere med en ACL rekonstruksjon som 
deltar i nivå 1 idrett har 4.32 ganger høyere sjanse for 
re-skade enn dem som deltar i idrett med mindre krav 
til god knekontroll. Det anbefales derfor at pasientene 
informeres om dette og om økt mulighet for artrose 
senere i livet, og hva dette kan ha å si for smerte og 
knefunksjon (Grindem et al.,2016).

Test-batteriet:
Pasientene i studien gjennomførte følgende tester for å 
avgjøre om de var klare til å returnere til idretten; 
1.) isokinetisk quadriceps styrketest med et 
elektromekanisk dynamometer (Biodex).
2.) 4 ett-bens hinketester (ett hink, kryssende trippelhink, 
trippelhink rett frem og 6 meter hink på tid), som er godt 
beskrevet av Eitzen, Moksnes, Øiestad og Risberg (2008), 
se fig. 1.

Simple decision rules can reduce 
reinjury risk by 84% after ACL 
reconstruction.

Av Stine Rønaas
Fysioterapeut og 

manuellterapi-student
e-post: stineronaas@hotmail.com
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3.) 2 spørreskjemaer: KOS-ADLS og GRS av opplevd knefunksjon fra 
0-100.
De fysiske testene ble scoret i prosent av prestasjon på uoperert side 
og vurdert som bestått dersom pasientene klarte over 90 % på alle 
variablene. Quadriceps styrketest er den testen som foreløpig har best 
predikativ verdi med tanke på re-skade. Man har sett at styrken assosieres 
med kne-biomekanikk under hopp og landing og svak quadriceps er 
også en risikofaktor for artroseutvikling. Nevromuskulær og postural 
kontroll er også sett i sammenheng med risiko for re-skade etter ACL 
rekonstruksjon og kan vurderes ut i fra hinketestene. 

Tidsbasert retur til idretten:
Selv om test-batteriet bør bestås før retur til idretten fant Grindem et al. 
(2016) at tiden fra operasjon til retur også hadde noe å si for risikoen for 
re-skade. I den post-operative fasen ble risikoen for re-skade betydelig 
redusert, med hele 51 % hver måned, dersom retur til idrett ble utsatt 
til 9 måneder postoperativt. Etter 9 måneder ser det ikke ut til at tiden 
bidrar til ytterligere redusert risiko. 

Den tidsbaserte og de fysiske kriteriene for tilbakeføring til idrett vil som 
sagt kunne gi hele 84 % redusert risiko for re-skade. Disse bør derfor 

overholdes og bestås før «return to play» slik at vi også kan redusere flere 
historier som Hanne Haléns. Informasjonen vi gir om økt skaderisiko 
og om mulig fremtidig knefunksjon vil også være av stor betydning for 
pasientene når de skal ta et valg om å returnere eller ikke. I tillegg til å 
følge disse retningslinjene kan vi med fordel også inkludere screening 
av psykologiske faktorer i testbatteriet, da vi vet at dette også har 
innvirkning på «return to play» (Ardern et al., 2013).
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Exercise Is Medicine Norge
EIM Norge har som overordnet mål å fremme bruken av fysisk aktivitet i forebygging og behandling i helsetjenesten. Vi har 
som delmål:
      1. Fremme fysisk aktivitet som et forebyggende og behandlende tiltak i pasientkontaktene i alle deler av    
     helsetjenesten.
 2.  Exercise Is Medicine som en del av den obligatoriske undervisningen ved universitet og høyskoler.
 3.  Samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten.  

EIM Norge er nå formelt en forening registrert i Brønnøysundregistrene med NIMF og FFI som stiftere. Styret består av Terje 
Halvorsen (leder), Ola Rønsen, Inger Holm, Mona Kjeldsberg, Sigmund Anderssen. Henriette Øien og Inger Merete Skarpaas 
representerer Helsedirektoratet og sitter i Arbeidsgruppen, hvor også styrets medlemmer deltar. 
EIM Norge søkte i mai i år Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte til prosjektet «Fysisk aktivitet som forebygging og 
behandling i helsetjenesten». 13. juni fikk vi en gladmelding om at vi hadde fått innvilget søknadsbeløpet på 4, 7 millioner 
kroner. Prosjektet har følgende delmål:
 
 1.  Utarbeide undervisnings- og informasjonsmateriell
       a.  som skal øke kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, inkl. forslag til    
          aktivitetstyper, dosering, progresjon og mål
       b. som skal brukes i undervisningen av helsepersonell, og som skal brukes av helsepersonell i    
          pasientkontaktene.
 2.  Utarbeide et verktøy, med bakgrunn i motiverende intervju/ministrukturkurs, som skal bidra til atferdsendring   
           med økt fysisk aktivitet hos pasientene.
 3.  Utvikle en applikasjon som beregner en tallmessig størrelse (score) på hvor fysisk aktiv og/eller hvor god fysisk   
                     form en person er i. Applikasjonen skal være kompatibel med journalsystemer som brukes i helsevesenet og   
                    kunne integreres inn i pasientjournalene.
 4.  Etablere et nasjonalt undervisningsnettverk av helsepersonell som har kompetanse og interesse innen feltet fysisk   
         aktivitet og helse. Deltakerne i nettverket skal arrangere kurs og undervise helsepersonell i fysisk aktivitet regionalt
      og lokalt. Materialet som er utarbeidet i delmålene 1.-3 skal benyttes i denne undervisningen. 

Prosjektarbeidet startet i september og skal pågå frem til desember `19.  
Terje M Halvorsen (terje.halvorsen@exerciseismedicine.no) 



18 Første helgen i november samlet skandinaviske 
idrettsleger og idrettsfysioterapeuter seg til årets 
faglige og sosiale høydepunkt. I år ble kongressen 
avholdt på den fantastiske høyfjellsdestinasjonen, 
Norefjell Ski og Spahotell.

Etter et flott kulturelt musikk - og danseinnslag av den 
dyktige duoen fra Frikar, ble kongressen offisielt åpnet 
av kongresskomiteens leder, Stig Heir. Kongressen ble 
faglig sparket i gang av den høyt respektert og norske 
idrettsmedisinske gudfar, Lars Engebregtsen, som tok 
for seg utviklingen av idrettsmedisin siste 50 år. Kort 
oppsummert har det vært høy faglig standard hele veien 
og norske forskere og klinikere har vært innovative og 
utført viktig arbeid innenfor idrettsmedisinen som har 
endret praksis på verdensbasis. 

Kongresskomiteen hadde satt sammen et fullpakket 
faglig program av høy kvalitet der en kunne velge 
mellom tre parallelle sesjoner på det meste. For første 
gang i historien var kongressen papirløs og deltakterne 

fikk tilgang til en APP som fungerte utmerket. Det var 
mange dyktige foreleser fra Norge og i tillegg var det 
hentet inn noen internasjonale storheter som Michael 
Kjær, Clare Adern, Håkan Alfredson, James Robinson 
og Adam Meakins. Kongressen skal også ha skryt for at 
dopingproblematikken ble satt på dagsorden på en verdig 
måte etter denne høstens uheldige saker innen norsk 
idrett. Ut over dette ble det presentert 18 frie foredrag 
og det var mulig å melde seg på 21 workshops i løpet av 
helgen. 

Det sosiale programmet startet med afterski i 
kongresshallen fredag. I forkant av dette var det av 
pitching award der publikum stemte live med sine 
telefoner og Joar Harøy stakk av med seieren med studiet  
”Including the Copenhagen Adduction exercise in the 

FIFA 11+ provides missing hip 
adduction strength effect”. 

Lørdag var det tid for bankett 
med rekordstore 430 stivpyntede 
og blide idrettsmedisinere. 
Tradisjon tro ventet det 
utmerkelse til nye idrettsleger og 
idrettsfysioterapeuter/spesialister 
i idrettsfysioterapi. NIMI-prisen 
2016 for beste publikasjon 
i internasjonalt tidsskrift i 
løpet av 2016 ble vunnet av 
Stig H. Andreasson med tema 
forebygging av skulderskader hos 
håndballspilkere. Alfacare-prisen 
ble vunnet Arnhild Bakken med 
tema screening av fotballspillere 
og Guro Pauck Bernhardsen 
kom som en god nummer to 
med sin studie om fysisk aktivitet 
bedrer status for barn med høy 

fødselsvekt og kardiometabole riskikofaktorer. Roald Bahr 
ble til slutt høytidelig utnevnt til æresmedlem av NIMF. 
Når alt det høytidlige var over ble det utdelt to priser, 
henholdvis til den som hadde best tid og den som kom 

Scandinavian Sport Medicine 
Congress 2016, Norefjell 

Av Kurt Tomas Nyheim
Styreleder Tidsskrift for 

Norsk Idrettsmedisn
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nærmest en idealtid på et 1,7 km motbakkeløp 
utenfor hotellet som kunne gjennomføres når 
som helst i løpet av helgen på Strava appen. 
Beste tiden hadde Ola Berger og nærmest 
idealtiden var Ove Feragen. Deretter fortsatte 
festen inn i de sene nattetimer med stemningen 
opp under taket.

Tidsskriftets egen ”Norsk idrettsmedisinsk 
kasuistikkpris 2016” ble vunnet av Dorthe Bro 
Strauss som skrev en meget god klinisk relevant 
kasuistikk om Chronic Exercise Induced 
Compartementsyndrom CECS. 

”Take home message” fra denne kongressen er  
at det er svært viktig at vi har klare kriterier for 

”Return to Play”. Korsbåndsopererte skal og 
bør trene i 9-12 måneder og for hver måned 
en venter utover 9 måneder minsker risiko for 
reskade betraktelig. Når det gjelder senelidelser 
er det sentrale load, det være seg konsentrisk, 
eksentrisk, heavy slow resistansce training 
eller andre belastningsformer. I idrettsmedisin 
bør skader for alvor vurderes i forhold 
den bio-pysko-sosial forklaringsmodell til 
smerter, spesielt hos de med langvarige plager. 
Idrettsutøvere er også mennesker! Degenerative 
menisker bør trenes og de som ikke blir bra av 
trening blir det sannsynligvis ikke av kirurgi 
heller. Til slutt og kanskje viktigst i tiden, ta 
dopingproblematikken i samfunnet og idretten 
på alvor. Vi som medisinsk personell kommer 

tett på utøverne og må sørge for at idretten 
drives etter sunne prinsipper. Juks tillates ikke, 
men i Norge er gapestokken enorm og vi må 
passe på det enkelte mennesket  som eventuelt 
blir tatt i doping.  I våre lokalmiljø kan vi også 
bidra med å spre kunnskap. Antidoping Norge 
sine program ”rent senter” og internettkurset 
”ren utøver” anbefales på det sterkeste både til 
bredde - og topp utøvere og trenere.

Takk til kongresskomiteen og deltakerne for 
en flott kongress. Vi ses igjen på Vestlandet de 
neste to år, hvor henholdsvis Stavanger står for 
tur i 2017 og i 2018 samles vi i Bergen. 

Vinner av NIM-prisen 2016,  Dorthe Bro Strauss. Her flankert av 
styreleder Kurt Tomas Nyheim og Vibeke Koren fra redaksjonskomiteen. 

Sjefen for Alfacare AS med fornøyd 
vinner Arnhild Bakken og nummer 
to Guro Pauck Bernardsen. 
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Roald Bahr ble for lang og tro 
tjeneste innen faget utropt til NIMFs 
8. Æresmedlem.

Bahr ble fortjent hedret under 
høstkongressen på Norefjell. 
Han omtales som ”Gudfar” til 
grunnkurs i Idrettsmedisin for leger 
og fysioterapeuter i Trondheim, 
sammen med Torbjørn Grøntvedt og 
Sigbjørn Hammer.

Bahr har vært leder for Nasjonalt 
Råd for fysisk aktivitet og leder for 
NIMF i perioden 1997-99. Han var 
også redaktør og pådriver, sammen 
med Sverre Mæhlum, for  den første 
idrettsskadeboka. Han har også 
publisert over 200 forskningsartikler 
og veiledet hele 23 kandidater til 
dr.grad. 

NIM gratulerer med en 
velfortjent utnevnelse!

Nytt æresmedlem i norsk 
idrettsmedisin
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Janne Sæther er en av mange nye 
spesialister i idrettsfysioterapi

Vibeke Røstad
Harald Markussen                                                              
Kristian Brudeseth Ruud
Mari Kristine Tyrdal                                                             
Maren Stjernen                                                                      
Thomas Pedersen Ryther                                                      
Ida Stange Foss  
Didrik Grønvold  
Chris Drummond                                                                  
Halvard Grova Øen                                                               
Benjamin Clarsen                                                                  
Hilde Gjelsvik                                                                       
Trygve Brynjar Fagerås                                                         
Agnethe Nilstad                                                                    
Silje Randen Prestkvern                                                        
Marie Vedelden Heitmann                                                    

André Fagerborg                                                                   
Unni Heimli Jokstad                                                             
Somnath Pramanik                                                                
Rikke Munk Kristensen                                                         
Line Hagen                                                                            
Helen Kværne Vileid                                                            
Susanne Elfving                                                                    
Jan Henning Løken                                                               
Helene Kværne Vileid                                                           
Geir Arne Aarseth                                                                 
Trond Selven                                                                         
Angelita Helen Eriksen                                                         
Lars Haugvad                                                                        
Janne Sæther                                                                         
Hilde Gjellesvik                                                                     

Nye spesialister i Idrettsfysioterapi 
MNFF og nye Idrettsleger NIMF

2016 bød på et rekordstort antall godkjente spesialister i Idrettsfysioterapi. 
Noe av dette skyldes nok at det var siste mulighet for å bli godkjent spesialist via 
den gamle ordningen. Om du nå ønsker å bli godkjent spesialist i idrettsfysioterapi 
må du ha en master i tillegg til bl.a veiledet praksis. Se mer på denne siden.
Det har også blitt godkjent idrettsleger.

I tillegg har vi tre nye som er godkjent som Idrettsfysioterapeut FIFA: 

Godkjente Idrettsleger:

Godkjente spesialister i Idrettsfysioterapi

Hilde Sjølstad-Hellem 
Hans Noet  
Margareta Endresen

Cecilie Bendiksen Wold
Hege S.H. Clemm 
Michael Flindt Dahl 
Mona Kjeldsberg
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Faggruppa for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin har gleden av å 

invitere til vinterkurs i Bergen 9. og 10. mars 2017 med følgende 

tema:  

”Endring i oppfattelsen av smerte og bevegelsesadferd hos pasienter 

med langvarige korsryggsmerter ved bruk av kognitiv funksjonsrettet 

behandling” 

 

PhD/Manuellterapeut Kjartan Vibe Fersum fra Universitetet i Bergen 

vil i løpet av disse 2 kursdagene ta for seg den biopsykososiale 

modellen for undersøkelse og behandling av langvarig 

smerteproblematikk hos ryggpasienter. 

 

 

Påmelding:  

Medlem FIFA: kr 3400,- 

Ikke-medlem i Faggruppen, men i NFF: kr 4000,- 

Ikke-medlem i NFF: kr 5000,- 

 

Påmeldingslink: 

http://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=regis

tration&idcategory=AB0ILBD8j2F-

ROM9m70lQVb7N1CBGl99EiEODqaMofkBIY_8r63ou91jAR1SWwOV

qifbKGUDmSg0&ln=no 
 



24        Antidoping Norge advarer 
mot bruk av kosttilskudd som 
inneholder det forbudte stof-
fet higenamine.

Higenamin er en beta2-agonist som 
finnes i en plante (Tinospora crispa), 
og er vist å inngå som en bestanddel i 
ulike kosttilskudd. Stoffet er omfattet av 
dopinglisten og er nå angitt særskilt un-
der dopinggruppe S3 på dopinglisten. 
Les mer om hovedendringene i doping-
listen for 2017. http://www.antidop-
ing.no/om-antidoping-norge/nyheter/
hovedendringer-dopinglisten-2017/

Higenamin er forbudt både i og utenfor 
konkurranse.

Stoffet er en ikke-selektiv beta2-ago-
nist, dvs at det også i betydelig grad 
stimulerer beta1-reseptorer i hjertet og 
gir større risiko for bivirkninger som 
hurtig hjerterytme og derved hjerte-
arytmier (uregelmessig hjerterytme).

Antidoping Norge advarer mot bruk av 
kosttilskudd som inneholder det for-
budte stoffet higenamine. Det beskrives 
ofte som et ‘naturlig’ ekstrakt, og går 
dessuten under flere ulike navn, bl.a. 
demethylcoclaurine, norcoclaurine og 
andre. 

Dette gjør det vanskelig å skjønne hva 
man inntar, og det er derfor viktig å 
være ekstra aktpågivende ved bruk av 
kosttilskudd. 

Antidoping Norge oppfordrer alle utø-
vere å vurdere om de kosttilskudd de 
benytter er nødvendige. Det er viktig å 
understreke at det er en reell risiko for 
uforvarende inntak av dopingmidler 
gjennom unødvendig bruk av kost-
tilskudd. Mer fra Antidoping Norge 
om kosttilskudd. http://www.antidop-
ing.no/folkehelse/kosttilskudd/

ANTIDOPING NORGE

Advarer mot stoffet 
Higenamine

Av Halvor H. Byfuglien
Kommunikasjonsleder 

Antidoping Norge
e-post: halvor.byfuglien@

antidoping.no

Foto: Antidoping Norge
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Vi holder et skarpt øye på
kvalitet og leveringstider

Follotrykk AS, Håndverksveien 2, 1405 Langhus
Tlf. 64 91 71 01 - e-post: post@follotrykk.no
w w w . f o l l o t r y k k . n o

Ledige lokaler - Langhus Langhus - Oppgradert 100m2 næringslokale leies ut snarest.
Kontor/næring på bakkeplan med 4 parkeringsplasser.
Ligger i rundkjøringen til Berghagan industriområde med lett
tilgang til E6. 
Ta kontakt for mer info. og visning. 
Øivind Nørholmen, mob. 92 06 88 60, norholm1@online.no

Finn kode: 56251396

Vår maskinpark består av en 
8-fargers offsetmaskin, to store
digitalmaskiner og plotter. Vi
produserer små og store 
opplag, plakater og roll up`s 
til konkurransedyktige priser, 
raskt og av høy kvalitet.
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     KONGRESSKALENDER

2017

2.-4.2:    DANISH SPORTS MEDICINE ANNUAL CONGRESS 2017, KØBENHAVN
  http://www.sportskongres.dk/

16.3-18.3:    3 IOC WORLD CONFERENCE ON INJURY & ILLNESS IN SPORT, MONACO
  www.ioc-preventionconference.org

13.-15.5:    THE FUTURE OF FOOTBALL MEDICINE, BARCELONA SPAIN
              http://www.footballmedicinestrategies.com/en/

30.05-3.6     AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE´S 64RD ANNUAL MEETING
  DENVER, COLORADO
              http://www.acsmannualmeeting.org

29.9-2.10      34TH FIMS WORLD SPORTS MEDICINE CONGRESS, LJUBLIANA SLOVENIA
              http://www.fims2016.org/en/

Interessert i flere utenlandske kongresser? Sjekk denne siden: 
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conferences/sports-medicine

Tips oss gjerne om spennende kongresser!


