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Kjære NIM-lesere!
Vel overstått sommer og velkommen til høsten. Fotball og 
sommeridrettene gjør siste innspurt før vinteren. 
I tippeligaen går det mot en durabelig kamp for å overleve 
med hele fem lag som kjemper om å unngå direkte ned-
rykk. Dermed går det noen spennende uker i møte for de 
som er glad i fotball og ikke minst glade i TIL, LSK, Glimt, 
Enga og Stabæk. Avgjørelsen faller under idrettsmedisinsk 
høstkogress i november. Med andre ord en spennende helg 
for både fag og fotball.

Med vinteren i anmarsj ryddes det plass for vinteridrettene. 
I denne utgaven får vi en oversiktsartikkel over skader 
innenfor ishockey. Høsten betyr også en rekke kurs. I denne 
utgaven får vi referater fra en internasjonal kongress i 
Newcastle, samt referat fra FIFA-seminaret med Tamara 
Singer og Harald Markussen. OL og Paralympics i Rio er 
over og vi har fått en innblikk i hvordan dagene til Idretts-
fysioterapeut Stian Rosnes har vært under Paralympics.

Mange idrettsutøvere og mosjonister på alle nivåer trener 
hardt for å forbedre prestasjonene. Men hvor mye er faktisk 

for mye før det går gal vei ? Stine Rønaas har sett på aktuell 
forskning og gir oss i denne utgaven en oppsummering 
omkring dette temaet.

Gledelig har vi også en ny fast spalte på plass. Sunn idrett 
har sagt ja til å bidra. I dette nummeret presenterer de seg 
selv og litt om det de holder på med. Kjempespennende 
og nyttig tema enten du er fysioterapeut, lege, trener eller 
utøver. 

Sist men ikke minst, vi har også en spennende kasuistikk 
med i denne utgaven.

Høstkongressen arrangeres i år på Norefjell. I tradisjon tro 
finner du derfor alle abstractene i denne utgaven. NIM 
er selvfølgelig på plass under kongressen så det er bare å 
komme innom!

Vi sees !

André Fagerborg

REDAKTØRENS KOMMENTAR
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Hei,
       Natt til lørdag 1. oktober døde 25 år gamle skotske Mike Towell 
etter en hodeskade han pådro seg i en boksekamp to dager tidligere. 

1.oktober gikk den første profesjonelle boksekampen på 25 år på norsk 
jord.  Tilstede var flere profilerte politikere bl.a statsminister Erna 
Solberg og kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Begge åpenbart svært fornøyde med at proffboksing igjen er tillatt i 
Norge. 

Dødsfallet i Skottland ble selvfølgelig forbigått i stillhet.

Målet i proffboksing er å slå motstanderen så hardt i hodet at han faller 
og  ikke greier å reise seg innen 10 sekunder.
Det tok Brekhus litt i overkant av 3 minutter å påføre sin 39 år gamle 
motstander tilstrekkelig med slag mot hodet til at kampen ble stoppet. 
Mathis hang da blodig og åpenbart mentalt påvirket over tauene. Stor 
jubel  fra publikum, kulturminister og statsminister. Etter kampen 
poserte Solberg  villig i ringen med Brekhus og hennes belter.
Kulturdepatementet valgte 16. september i år å sette til side eksister-
ende medisinsk kunnskap og  godkjenningsnemdas klare anbefalinger, 
og endret knockout-forskriften. 
Kamplengden er tredoblet fra 12 til 36 minutter for å ”oppfylle 
Stortingets forutsetninger om at det skal legges til rette for proffbok-
sing i Norge. ”
I tillegg har man økt øvre aldersgrense fra 34 til 40 år.
”Departementet foreslår at aldersgrensen heves til 40 år. Det vil med-
føre færre søknader om dispensasjon og dermed mindre byråkrati.” 

Endringene er ønsket for å lette byråkratiet, til tross for at Kulturde
partementet er god kjent med eksisterende medisinsk kunnskap. 

Vi vet at en eldre hjerne tåler skader dårligere enn en ung hjerne. Vi 
vet også at gjentatte hodeskader medfører betydelig økt risiko for 
demens i ung alder. Boksedemens rammer 17 % av proffboksere under 
65 år. 

Det gir seg selv at økt kamplengde og lengre karriere begge er faktorer 
som bidrar til økt antall slag og skader mot hjernen.

Veldokumenterte nevrologiske langtidseffekter i boksing er bl.a 
kognitiv svikt, dvs svikt i de mentale prosessene som gjør det mulig for 
oss å ta inn, lagre, bearbeide og benytte informasjon.
Konsekvensen av dette er emosjonelle og adferdsmessige vansker.

Godkjenningsnemda har lagt ned sine verv  fordi de mener at 
knockout-forskriften ikke lengre bidrar til å ivareta utøvers sikkerhet. 

Endringer i knockout-loven og tilhørende forskrifter kommer til å by 
på flere utfordringer enn medisinske senfølger for proffbokserne i dette 
landet.
Ikke uventet banker flere aktører på døren, og raskt ute var MMA-
profil Emil Weber Meek som ikke ser noen som helst grunn til at han 
ikke skal få utøve sin idrett i Norge. 

Jeg er ikke imponert over valgene våre folkevalgte har tatt i forhold til 
proffboksing, og heller ikke måten de profilerer saken på. Det er nesten 
så man ikke tror det man hører og ser.

Jeg håper vi sees på Norefjell 4.-6.november. Der skal vi diskutere 
gråsoneproblematikk og etikk i idrettsmedisinen.

Eva

 
Hei! 

       Norske idrettsfysioterapeuter er blant de beste i verden - våger jeg 
å påstå. I disse dager søker Faggruppen om internasjonal godkjenning 
for norske spesialister i idrettsfysioterapi, gjennom den internasjon-
ale organisasjonen for idrettsfysioterapi (International Federation of 
Sports Physical Therapy). Norge har, og er fortsatt, et foregangsland 
når det gjelder idrettsmedisinsk forskning. Noe av denne forskningen 
blir presentert under årets Idrettsmedisinske Høstkongress på Norefjell 
om kun kort tid. I år er høstkongressen skandinavisk, noe som 
innebærer at alle foredrag blir holdt på engelsk. Programmet er bra. 
Stedet er bra. Og selskapet er førsteklasses. 
 
I tillegg til at vi, i samarbeid med NIMF, arrangerer høstkongressen og 
er ansvarlig for grunnkursene i idrettsmedisin, avholder faggruppen to 
årlige seminarer. I høst hadde vi kurs om skulder med Tamara Kyio og 

Harald Markussen. Dette var et meget bra kurs! I mars holder vi 
ryggkurs i Bergen med Kjartan Fersum. Påmeldingslinken er allerede 
lagt ut og jeg anbefaler deg å følge med på Facebook-sida vår for opp-
datert informasjon om dette kurset.  Husk at medlemmer får redusert 
pris – og at det er begrenset antall plasser! 
 
Mange av oss som sitter i styret i FIFA har sittet en stund, og det er på 
tide å la nye krefter slippe til. Hvis du er interessert i å bli med i styret, 
si i fra til noen i valgkomiteen (se oppslag om dette i dette nummeret 
av NIM). 

Håper vi sees på Norefjell!

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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En komplett løsning med helsenett levert i skyen, 
som i tillegg tilfredsstiller de strengeste krav til 
sikker behandling av pasientinformasjon.

Physica - laget for fremtiden

ONLINE JOURNALSYSTEM

35 05 79 10 | physica.no

   



6  Innledning
I Norge løste 6964 ishockeyspillere lisens sesongen 
2015/2016, og av disse var 2171 seniorspillere menn (Nor-
ges Ishockeyforbund). Et ishockeylag består av ca. 22 spillere. 
En center, to vinger, to forsvarere og en keeper er vanligvis 
på isen til enhver tid. Aktiv spilletid er tre perioder a 20 
minutter. Ishockey er forbundet med stor potensiell risiko for 
skader grunnet kontakt mellom spillere og kontakt med køl-
ler, puck, is, vant og mål. Kroppstaklinger er i Norge lovlig 
blant mannlige spillere fra det året de fyller 11 år. Spillere 
kan oppnå hastigheter opp mot 50 km/t og pucken kan nå 
160 km/t [1]. 

Hensikten med denne artikkelen er å oppsummere hva som 
er gjort av forskning innenfor ishockey blant menn senior/
elite når det gjelder skadeforekomst, skademekanisme, risiko-
faktorer, forebyggende tiltak og effekten av disse.

Kunnskapsgrunnlag  
Artikkelen er basert på en gjennomgang av litteratursøk 
i databasene Pubmed, Amed, Embase, Web of Science 
og Cochrane. Det ble søkt i databasene med søkeordene 
”hockey/ice hockey”, ”wound/injury”, ”epidemiology”, 
”prevalence”, ”risk factor”, ”prevention” og ”interven-
tion study” i kombinasjoner. Kriterier for utvalg var 
originalstudier utført på mannlige ishockeyspillere, elite/
senior fra og med år 1980 til og med søkedato publisert 
på engelsk, norsk, dansk og svensk. Søket i Pubmed, 
Amed og Embase ble avsluttet 10.09.15. Søket i Web of 
Science og Cochrane avsluttet 14.09.15. Det ble gjort en 
skjønnsmessig vurdering av 846 artikler med bakgrunn i 
tittel og sammendrag. 258 artikler ble deretter gjennom-
lest i fulltekst og 57 inkludert. I tillegg er det inkludert 3 
artikler fra andre kilder samt bøkene ”Safety in hockey” 
volum 1-4. 

Epidemiologi

Skadeforekomst (tab 1)
Tabell 1 oppsummerer insidens av skader i ishockey 
under trening og kamp i sesong og i turneringer. Majo-
riteten av studier er prospektive epidemiologiske studier 
[2-12]. To studier er utført som retrospektiv database 

gjennomgang [13, 14]. En dansk studie er gjennomført 
som retrospektiv spørreundersøkelse [15]. En tysk studie 
er utført som intervju av spillere for skadehistorikk [16]. 
Tre studier har registrert skade under verdensmesterskap 
og Olympiske Leker [17-19]. Definisjon av skade varierer 
noe mellom studiene. Definisjon spenner fra stopp av 
spill, medisinsk undersøkelse/behandling, fravær fra 
trening/kamp eller fravær over en dag eller kombinasjon 
av disse. 

Skadeforekomst uttrykkes som antall skader [16], prosent 
av total antall skader under de Olympiske vinterleker 
[19], skader pr 100 utøvere [17], skader pr 1000 timer 
[15] eller skader per 1000 athlete-exposures (AE) [2, 5, 
11-14, 20, 21], practice-hours (PH) [3], game-hours 
(GH) [3], player practice-hours (PPH) [4, 6, 7] eller pla-
yer-game hours (PGH) [4, 6, 7]. Fire studier oppgir kun 
total skadeinsidens [8-10, 17]. Beregninger av insidens i 
kamp er utført på flere forskjellige måter; seks spillere på 
is til enhver tid [3, 6-10, 22], 12 spillere på is til enhver 
tid [23], 18 spillere samt keeper [2] eller alle spillere 
som deltok i kamp, inkludert reservekeeper [4, 18]. To 
studier oppgir skadeinsidens både for skader som trenger 
medisinsk undersøkelse/behandling og for skader som 
forårsaker fravær fra kamp/trening [3, 4]. Flere studier har 
også sett på forskjeller i insidens mellom sesonger.

Studier indikerer at spillere har større sannsynlighet for å 
bli skadet under kamp enn under trening.

Skademekanisme (tab 2)
Hyppigste årsak til skade er kroppstakling eller 
kroppskontakt. 

Skadetype og lokalisasjon av skade (tab 3)
Hyppigste skadetype er kontusjon, strekk, kutt og for-
stuing. Ut i fra studier som foreligger er det vanskelig å si 
noe om hyppigste lokalisasjon av skade.

Alvorlighetsgrad skade (tab 4)
De fleste skader oppgis som små og forårsaker fravær 0-7 
dager. Lokalisasjon av skade, skademekanisme og skadet-
ype er vesentlige faktorer relatert til fravær ved skade [20]. 

     

Ishockey har lav skadefrekvens, 
men hodeskader er fortsatt et 
problem 

Av Anine Nordstrøm
Overlege Sykehuset Innlandet 

avd Lillehammer
Spesialist i Ortopedisk kirurgi

Autorisert idrettslege NIMF

e-post: anine.nordstrom@
sykehuset-innlandet.no
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Tabell	  1.	  INSIDENS	  SKADER	  ISHOCKEY	  

Referanse,  
land, år, oppfølging  

Liga/nivå	   Sample	   Antall	  skader	   Skaderegistrering	   Definisjon	  skade	   Skadeinsidens	   Antall	  
sykdom	  

Trening   Kamp   Totalt  

McKay et al (2014), Canada, 
2006-2012 
6 sesonger 
Prospektiv studie 

NHL,    
alle  lag  

n= 1685 
(19-50 år) 

5184  (on-‐ice  time  
loss  injuries)  

Fysisk trener, 
fysioterapeut eller 
laglege  

Fravær  kamp  eller    
medisinsk  undersøkelse  og  behandling  

11,3%   88,7%   15,6  skader/1000  AE  
****  

376  
(0,7  
sykdomstilfeller/  
1000AE)  

Môlsa  et  al  (1997),  Finland,    
1988-‐1989  
1  sesong    
Prospektiv  studie  

FNL,  4  lag  
DIV,  3  lag  

n=    
(18-‐37  år)  

FNL  134,  
DIV  55,  
Totalt  189  

Laglege   Fravær  trening/kamp  eller  medisinsk  
undersøkelse/behandling*  

FNL  
1,4/1000  PH  

FNL  66/1000  
PH  

FNL  5,8/1000  PH  

DIV  
1,6/1000  PH  

DIV  36/1000  
PH  

DIV  5,1/1000  PH  

Totalt  
1,5/1000  PH  

Totalt  
51/1000  PH  

Totalt  5,6/1000  PH  

Agel  et  al  (2007),  USA,  1988-‐2004,  
16  skoleår**  

College,    
3  NCAA  divisjoner  

n=     4673  i  kamp,  
1966  under  
trening  

Fysisk  trener  (Dick,  
Agel,  Marshall)  

Medisinsk  undersøkelse/behandling  og  
fravær  trening/kamp  >  1  dag  ******  

1,96/1000  
AE  

16,27/1000  
AE  

Kuzuhara,  Shimamoto  og  Mase  
(2009),  Japan,  2002-‐2005,    
3  sesonger***  
Prospektiv  studie  

Asian  Ice  Hockey  
League,  elite  

n=  94   43  (30  kamp,  13  
trening)  

Fysisk  trener   Fravær  trening/kamp  
(>  1  dag  borte)  

1,1/1000  
PPH  

11,7/1000  
PGH  

319  (191  kamp,  
128  trening)  

Medisinsk  undersøkelse  og  behandling   11,2/1000  
PPH  

74,3/1000  
PGH  

Rishiraj  et  al  (2009),  Canada,  
1991-‐1996,  6  sesonger  
Prospektiv  studie  

University  of  
British  Columbia  

n=  150  
(gjennomsitt  
22  år)  

171     Laglege   Fravær  trening/kamp   1,1/1000  AE   8,2/1000  AE   3,7/1000  player  
game  and  practice  
exposure  

Pettersson  og  Lorentzon  (1993),  
Sverige,  1986-‐1990,  4  sesonger  
Prospektive  studie  

Elite,  et  lag   n=  et  lag  
(22-‐25  spillere  
pr  år)  
(Gjennomsnitt  
25  år)  

376  
(148  resulterte  i  
fravær  fra  
kamp/trening)  

Naprapat   Medisinsk  undersøkelse  og  behandling   5,4/1000  
PPH  

202,2/1000  
PGH  

Fravær  trening/kamp   2,6/1000  
PPH  

74,1/1000  
PGH  

Lorentzon,  Wedrèn  og  Pietilâ  
(1988),  Sverige,  1982-‐1985,  3  
sesonger  
Prospektiv  studie  

Elite,  et  lag   n=  24-‐25  pr  
sesong  
(17-‐29  år)  

95   Ortoped  kirurg   Fravær  trening/kamp   1,4/1000  
PPH  

78,4/1000  
PGH  

Lorentzon  et  al  (1988),  Sverige,  
1984-‐1985,  2  år  
Prospektiv  studie  

Landslag  Sverige,  
elite  

n=22-‐25  
spillere  pr  
turnering.  
(19-‐33  år)  

19   Ortoped  kirurg   Fravær  trening/kamp   79,2/1000  PGH  

Tegner  og  Lorentzon  (1991),  
Sverige,  1988-‐1989,  en  sesong  
Prospektiv  studie  

Elite   n=  12  lag   285    
(211  kamp,  74  
trening)  

Laglege   Stoppe  spill  eller  fravær  trening/kamp.  
Ansiktsskader.  

53,0/1000  PGH  

Môlsa  et  al  (2000a),  Finland,  
1988-‐1989,  en  sesong  
Prospektivt  studie  

Finnish  National  
League  

n=  5  lag   144   Laglege   Medisinsk  undersøkelse  og  behandling*   55/1000  PH  

Môlsa  et  al  (2000a),  Finland,  !992-‐
1993,  en  sesong  
Prospektiv  studie  

Finnish  National  
League  

n=  3  lag   130   Laglege   Medisinsk  undersøkelse/behandling*   83/1000  PH  

Soligard  et  al  (2015),    
Olympiske  leker  2014  Sochi,  2  
uker  
Systematisk  registrering*****  

Landslag   n=  298   32   National  Olympic  
Comittee  medical  
teams  

Medisinsk  undersøkelse   10,7/100  utøvere  

Tuominien  et  al  (2015a),  VM  og  
OL,  2006/2007-‐2012/2013,  7  
sesonger  

Landslag   n=  6666   528  under  kamp  
(27  trening)  

Laglege   Stoppe  spill,  fravær  trening/kamp  eller  
medisinsk  undersøkelse  

14,2/1000  
PG  
52,1/1000  
PGH  

Tuominien  et  al  (2015a),  VM  og  
OL,  2006/2007-‐2012/2013,  7  
sesonger  

Landslag,  
A-‐pool  

n=2728   Laglege   Stoppe  spill,  fravær  trening/kamp  eller  
medisinsk  undersøkelse  

16,3/1000  
PG  
59,6/1000  
PGH  

Flik,  Lyman  og  Marx  (2005),  USA,  
2001-‐2002,  en  sesong  
Prospektiv  studie  

College  
ECAA    
Div  1  

n=   113  
(74  kamp,    
39  trening)  

Fysisk  trener   Stoppe  spill  i  trening/kamp   2,2/1000AE   13,8/1000  
AE  

4,9/1000  AE  

Engebretsen  et  al  (2010),  
Olympiske  leker  Vancouver  2010,  
2  uker  

Landslag   n=276   44     National  Olympic  
Comittee  head  
physicians  

Medisinsk  undersøkelse   44(16%)   8  (3%)  

McKnight,  Ferrara  og  Czerwinska  
(1992),  USA,  1987-‐1990  

College   n=  280   280   Fysisk  trener   Fravær  kamp/trening  eller  skade  som  
krever  sutur  eller  fraktur/dislokasjon  

2,52/1000  
AE  

14,73/1000  
AE  

10,22/1000  AE  

Jørgensen  og  Schmidt-‐Olsen  (1986)  
Danmark,  2  sesonger  
Spørreundersøkelse  

Elite   n=210  
(16-‐34  år)  

189   Spørreundersøkelse   Fravær  fra  spill   1,5/1000  
timer  

38,0/1000  
timer  

4,7/1000  timer  

Agel  og  Harvey  (2009),  Canada,  
2000/2001-‐2006/2007,  7  sesonger  

Retrospektiv  database  review  

College    
NCAA  
DIv  I  og  DIV  III  

2828   Fravær  minimum  1  dag   Gjennomsnittl
ig  årlig  rate  
2,23/1000  AE  

Gjennomsnittl
ig  årlig  rate  
18,69/1000  
AE  

Biasca  et  al  (2005),  Sveits,  1996-‐
1997,  2  sesonger  

Prospektiv  epidemiologisk  analyse  

Sviss  Ice  Hockey  
League  

392  
(kamp  284)  

Fravær  kamp/trening  eller  medisinsk  
undersøkelse  

NLA:  42/1000  
GH  
NLB:  21/1000  
GH  

Ferrara  og  Schurr  (1999),  USA,  3  
sesonger  

Prospektiv  kohort  analyse  

College,  7  skoler   Fysisk  trener   2,52/1000  AE   14,73/1000  
AE  

10,22/1000  AE  

Pførringer  og  Smasal  (1987),  
Tyskland,  1986  

Vest  Tyskland  
Bundesliga  

n=88   496   Intervju  

Dick  (1993),  USA,  1986-‐1990   College  
NCAA  

Fysisk  trener   Medisinsk  undersøkelse  og  fravær  
minimun  en  etterfølgende  dag  

2,4/1000  AE   16,2/1000  AE  

• Overbelastningsskader  og  små  skader  som  ikke  trengte  medisinsk  behandling  ekskludert.
**    Review  NCAA  Injury  survillance  system.  Definisjon  skade  utvidet  1994t 1995  til  å  omfatte  tannskader  under  trening  og  kamp, uavhengig  av  om  disse  
resulterte  i  fravær  fra  kamp.
***    Oppgir  insidens  for  skader  både  med  og  uten  fravær  fra  trening/kamp
****  Basert  på  faktisk  tid  på  is  var  insidens  49,9/1000  PGH  og  2,4  sykdom/1000  PGH
*****  Registering  av  alle  idretter
******Dick,  Agel  and  Marshall.  National  Collegiate  Athletic  Assosiation  Injury  Surveillance  System  commentaries:  introduction  and methods,  2007.  

Tabell 1. Insidens skader ishockey
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Ishockey har lav...

Risiko for skade (tab 4)
Angrepsspiller er mer utsatt for 
skader enn forsvarsspillere og keepere. 
Risiko for skade i perioder under 
kamp varierer. Kroppsmasseindeks 
(KMI) er prediktiv variabel for skade 
på is, men utholdenhet og maks styr-
ke er ikke en sterk prediktiv variabel 
[24].

Forebyggende tiltak 
Flere tiltak er gjort i ishockey for 
å forebygge skader. Eksempler på 
dette er regelendringer, krav til 
beskyttelsesutstyr og fasiliteter, samt 
fokus på treneres ansvar i forhold til 
påvirkning av spillernes holdninger, 
bevissthet, opplæring og respekt 
for regler i spillet. Imidlertid er lite 
forskning gjort for å evaluere effekten 
av disse tiltakene. Tuominen et al 
[18] fant 29 % lavere risiko for 
skade ved arenaer med pleksiglass 
sammenliknet med tradisjonelle vant 
og glass. Regel om at takling bakfra 
ikke er lov (checking from behind 
rule) ble introdusert mellom 1985 
og 1986, videre gjort enda strengere 
i 1989-1990. Ved sammenlikning 
av data tre år før og etter innføring 
av denne regelen, ble det funnet 
reduksjon i utvisninger grunnet 
kroppskontakt samt utvisninger 
relatert til bruk av kølle [25].

En studie har undersøkt effekt av 
straff for aggressiv oppførsel i NHL. 
Etter en episode med aggressiv 
oppførsel og påfølgende alvorlig ska-
de av en spiller (Bertuzzini episoden), 
ble det funnet en ikke-signifikant 
reduksjon i aggressiv oppførsel og 
signifikant reduksjon i slåssing og 
dårlig oppførsel [26]. Psykososial 
intervensjon har vært forsøkt for å 
redusere aggresjon hos spillere. Et 
treukers program for å kontrollere 
aggresjon har vist seg effektivt for å 
redusere antall utvisningsminutter 
[27]. Ved undersøkelse av sammen-
heng mellom personlighet og risiko 
for skade, er det funnet at utøvere 
som var pådrar seg flest skader har en 
preferanse for stimulerende omgivel-
ser og at alvorlighetsgrad av skade er 
relatert til temperament [28].

Hodeskader
Insidensen av commotio cerebri er 
undersøkt i flere studier som dekker 

sesongene mellom 1986-2012 
(tab 5). Majoriteten av studier er 
prospektive studier der diagnosen 
er basert på klinisk undersøkelse av 
laglege. Definisjon på commotio er i 
flere av studiene ikke oppgitt og der 
definisjon er oppgitt varierer denne 
mellom studier. Definisjon varierer 
fra kun tilstedeværelse av sympto-
mer, endring i hjernefunksjonen, 
hodetraume som resulterer i fravær 
fra trening/kamp til commotio med 
bevissthetstap. Noen studier har 
samlet data gjennom flere sesonger 
og presenterer tall pr sesong for å 
følge trender [29-33]. Insidens av 
commotio er oppgitt som antall 
skader [16], prosent av totalt antall 
skader [32] eller skader per 1000 AE 
[3, 29, 34], PH [4, 23], GH [4, 13, 
23, 30, 35], per 100 spillere [30] eller 
per 1000 kamper [31] (tab 5). Samlet 
sett viser disse publikasjonene at det 
er en forholdsvis høy insidens av 
commotio. Insidens av commotio per 
1000 GH varierer fra 1,8/1000 [30]  
til 6,5/1000 [23]. Videre i forhold til 
AE fra 0,72/1000 [14] til 1,8/1000 
[29]

Kroppskontakt er hyppigste årsak til 
commotio [22, 23, 33, 36]. Skade-
mekanisme er oftest kontakt direkte 
mot hodet ved skulder, albue eller 
hansker, hyppigst mot lateralsiden 
av hodet [37]. Spiller som pådrar seg 
en commotio har oftest ikke pucken 
og det blir som regel ikke dømt utvi-
sning [37]. Flest commotio forekom-
mer i første periode, færrest i tredje 
periode [23, 36] og majoriteten skjer 
i forsvarssone [37]. Studier utført 
ved spill med instrumenterte hjelmer 
har hatt som formål å bestemme 
frekvens, kraft og lokalisasjon av 
treff mot hodet. Menn utsettes for 
2,9 +/- 1,2 treff pr AE. Hyppigste 
mekanisme for treff er kontakt med 
en annen spiller, men kontakt med 
is genererer kraftigst akselerasjon av 
hodet [38]. Spillere utsettes for flere 
treff mot hodet under kamp enn 
under trening [39].

Ansiktsbeskyttelse reduserer risikoen 
for hodeskader. Full ansiktsbeskyt-
telse gir en signifikant høyere grad 
av beskyttelse mot ansiktsskader og 
laserasjoner sammenliknet med kun 
visir [40, 41]. Det er imidlertid ikke 

funnet signifikant forskjell i antall 
commotio [40-42] eller nakkeskader 
mellom bruk av full ansiktsbeskyt-
telse og visir [40, 41]. Spillere med 
visir har større sjanse for å pådra 
seg tannskade enn spillere med full 
ansiktsbeskyttelse [40]. En sveitsisk 
spørreundersøkelse fant at 59% av 
spillere som ikke brukte tannbeskyt-
ter hadde pådratt seg orofacial eller 
cerebral skade [43]. Spillere med visir 
misser signifikant flere treninger og 
kamper per commotio sammenliknet 
med spillere med full ansiktsbeskyt-
telse [42]. Bruk av visir reduserer 
alvorlighetsgrad av laserasjoner 
sammenliknet med å ikke bruke visir 
[44]. Det finnes ingen signifikant 
forskjell på antall commotio blant 
spillere i NHL med og uten visir 
[45]. Spillere uten visir pådrar seg 
signifikant flere øyeskader [45, 46] 
og ikke-commotio hodeskader enn 
spillere med visir [45]. Det kan også 
nevnes at en studie fremhever at 
spillernes gjennomsnittlige spilletid 
per kamp og utmattelse er viktige 
risikofaktorer for commotio [47]. 

Flere studier ved Kroshus et al [48-
50] har evaluert om informasjon og 
kunnskap om commotio før sesong 
kunne påvirke rapportering av 
commotio i sesong. Man fant ingen 
signifikant forbedring i kunnskap og 
kun en liten reduksjon i intensjon 
om videre spill ved symptomer på 
commotio ved obligatorisk com-
motioundervisning. Det ble funnet 
signifikant forskjell mellom lag når 
det gjelder holdninger til innrappor-
tering av commotio [49]. 

Kun en (1) studie er utført på 
regelendring som regulerer taklinger 
mot hodet. Her ble det ikke funnet 
reduksjon i antall commotio i NHL 
etter innføring av denne regelen [33].

Andre skader
En finsk studie som analyserer 760 
overekstremitetsskader registeret av 
forsikringsselskap kommenterer data 
på skader hos ca. 400 profesjonelle el-
ler semiprofesjonelle spillere separat. 
Antall skader på overekstremitet var 
100, som gir en insidens på 250 pr 
1000 player-years. 81 skader var 
relatert til kamp, og av disse var 32 
(40%) assosiert med utvisning [51].
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Tabell	  2.	  Skademekanisme.	  

Referanse	   Môlsa	  et	  
al	  (1997)	  

Agel	  et	  al	  (2007)	   Kuzuhara,	  Shimamoto	  og	  
Mase	  (2009)	  

Rishiraj	  et	  al	  
(2009)	  

Pettersson	  og	  
Lorentzon	  (1993)*	  

Lorentzon,	  Wedrèn	  
og	  Pietilâ	  (1988)*	  

Lorentzon	  et	  al	  
(1988)	  

Tegner	  og	  
Lorentzon	  
(1991),	  	  

År   1988-‐1989   1988-‐2004   2002-‐2005   1991-‐1996   1986-‐1990   !982-‐1985 1984-‐1985   1988-‐1989  
Oppfølging   1  sesong   16  sesonger   3  sesonger   6  sesonger   4  sesonger   3  sesonger   2  år   en  sesong  
Nivå   FNL,  DIV   NCAA   Elite   UBC   Elite   Elite   Landslag   Elite  
Alder   18-‐37   n/a   17-‐29  år   19-‐33  år  
Antall  spillere   94   150  
Antall  skader   189   Trening   Kamp   Trening   Kamp   171   95  

1966   4673   128   191  

Skademekanisme  

Kontakt  kølle   14,6%   6,4%   1,3/1000  
PPH  

24,5/1000  
PGH  

Kontakt  
kølle/puck  
0,41/1000  AE  

98  (26,2%)   9  (11,8%)   0   68  (25,5%)  

Kontakt  puck   7,9%   7%   1,8/1000  
PPH  

15,6/1000  
PGH  

60  (16,0%)   11  (14,5%)   1  (5,3%)   30  (11,2%)  

Overuse   4,5/1000  
PPH  

0,8/1000  
PGH  

0,13/1000  AE   39  (14,5%)  

Spillerkontakt,  
inkl  kroppstakling  

47,5%   47,7%   0,8/1000  
PPH  

13,2/1000  
PGH  

0,89/1000  AE   90  (23,9%)   25+19  (57,9%)   6+8  (73,7%)   64  (24,0%)  

Fall   6,7%   1,0/1000  
PPH  

3,9/1000  
PGH  

15  (4,0%)   11  (4,1%)  

Kontakt  vant   10,3%   21,6%   0,2/1000  
PPH  

3,1/1000  
PGH  

Kontakt  vant/is  
0,95/1000  AE  

27  (7,2%)   5  (6,6%)   2  (10,5%)   26  (9,7%)    
inkl  kontakt  
mål  

Kontakt  skøyte   0,1/1000  
PPH  

-‐   -‐   8  (2,1%)   2  (2,6%)   1  (5,3%)   4  (1,5%)  

Diverse/ukjent   13,0%   7%   1,6/1000  
PPH  

12,5/1000  
PGH  

0,15/1000  AE     78  (20,7%)   5  (6,6%)   1  (5,3%)   25  (9,4%)  

Ingen  kontakt   32%   9,7%   1,17/1000  AE  

Fortsettelse	  tabell	  2

Referanse	   Môlsa	  et	  al	  	  
(2000a),	  	  

Môlsa	  et	  al	  	  
(2000a),	  	  

Flik,	  Lyman	  og	  
Marx	  (2005)	  

McKay et al 
(2014)

Tuominien	  et	  al	  
(2015a)	  

McKnight,	  
Ferrara	  og	  
Czerwinska	  
(1992)	  

År   1988-‐1989   1992-‐1993   2001-‐2002   2009-2012 2006/2007-‐  
2012/2013  

1987-‐1990  

Oppfølging   1  sesong   1  sesong   En  sesong   3 sesonger   7  sesonger   3  år  
Nivå   Elite   Elite   College   NHL   Landslag   College  

Alder  
Antall  spillere  
Antall  skader   144   130   113   528  kamp  

27  trening  

Skademekanisme  

Kontakt  kølle   30  (12%)   24  (19%)   1,8%   0,58/1000  AE  
Kontakt  puck   18  (12%)   14  (11%)   6,2%   13,5%   0,99/1000  AE  
Overuse   8,0%  
Spillerkontakt,  inkl  
kroppstakling  

80  (55%)   78  (60%)   36,3%   53,9%**   4,20/1000  AE***  

Fall   14  (10%)   11  (8%)   6,0%  

Kontakt  vant   19  (13%)   11  (8%)   18,6%   4,6%   1,97/1000  AE  
Kontakt  skøyte   1  (1%)   1  (1%)   3,5%  

Diverse/ukjent   12  (8%)   25  (19%)   18,7%   13,3%   1,28/1000  AE  
Ingen  kontakt   14,8%  

Kontakt  mål   0,11/1000  AE  

* Oppgitt  antall  og  prosent
**  Inkluderer  kroppstakling,  ufrivillig  kontakt,  annen  spillerkontakt,  slåsskamp.
***  Kontakt  med  person  eller  is

Tabell 2. Skademekanisme

Fortsettelse tabell 2
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Tabell	  3.	  Skadelokalisasjon.	  Skadetype.	  

Referanse	   Môlsa	  et	  al	  
(1997)	  

Agel	  et	  al	  (2007)	   Kuzuhara,	  Shimamoto	  
og	  Mase	  (2009)	  

Rishiraj	  
et	  al	  
(2009)	  

Pettersson	  
og	  
Lorentzon	  
(1993)*	  

Lorentzon,	  
Wedrèn	  og	  
Pietilâ	  
(1988)	  

Lorentzo
n	  et	  al	  
(1988)	  

Tegner	  og	  
Lorentzon	  	  
(1991)	  

Môlsa	  et	  al	  	  
(2000a),	  	  

Môlsa	  et	  al	  	  
(2000a),	  	  

År   1988-‐1989   1988-‐2004   2002-‐2005   !991-‐
1996  

1986-‐1990   !982-‐1985 1984-‐
1985  

1988-‐1989   1988-‐1989   1992-‐1993  

Oppfølging   1  sesong   16  sesonger   3  sesonger   6  
sesonger  

4  sesonger   3  sesonger   2  år   1  sesong   1  sesong   1  sesong  

Nivå   Elite  
(FNL,  DIV)  

NCAA   Elite   UBC   Elite   Elite   Landslag   Elite   Elite   Elite  

Alder   18-‐37  år   n/a   17-‐29  år   19-‐33  år  
Antall  spillere   94   150   144  
Antall  skader   189   Kamp   Trening   Kamp   Trening   171   376   95   285   130  

4673   1966  

Skade  lokalisasjon   Kamp   Trening   Kamp   Trening  
Hode/nakke   15,4%   10,3%   15,6/100

0  PGH  
1,2/1000  
PPH  

1,06/100
0  AE  

n=  115   n=6   107  (39,4%)  

Overekstreimitet   34,4%   24,9%   23,0/100
0  PGH  

2,5/1000  
PPH  

n=62   n=16  

Thorax/rygg   14,3%   26,4%   3,9/1000  
PGH  

2,6/1000  
PPH  

n=  29   n=15   31  (11,4%)  

Underekstremitet   34,3%   35,9%   31,9/100
0  PGH  

4,8/1000  
PPH  

n=124   n=41  

Kne   0,32/100
0  AE  

36  (13,2%)  

Lyske   0,24/100
0  AE  

n=24   n=10  

Skulder   0,43/100
0  AE  

n=22   n=  7   25  (9,2%)  

Ankel/fot   0,39/100
0  AE  

17  (6,3%)  

Spine   0,35/!00
0  AE  

Arm/hånd   0,52/!00
0  AE  

23  (8,4%)  

Hofte/lår   0,32/100
0  AE  

33  (12,1%)  

Andre   1,6%   2,5%[1]  

Type  skade   Kamp   Trening  
Kontusjon   38,8%   35,4/100

0  PGH  
2,6/1000  
PPH  

0,43/100
0  AE  

139  
(43,4%)  

25  (32,9%)   7  (36,8%)   52  (18,2%)   66  (46%)   60  (46%)  

Strekk   Strekk/forst
uing  39,7%  

15,6/100
0  PGH  

3,8/1000  
PPH  

0,74/100
0  AE  

30  (9,5%)   13  (17,1%)   3  (15,8%)   Strekk/forstuing  
69  (24,2%)  

Strekk/forstuing  60  
(42%)  

Strekk/forstuing  69  
(53%)  

Laserasjon   11,2%   9,3/1000  
PGH  

0,8/1000  
PPH  

0,41/100
0  AE  

82  
(26,0%
)  

2  (2,6%)     1  (5,3%)   68  (23,9%)   25  (17%)   13  (10%)  

Forstuing   7,0/1000  
PGH  

1,0/1000  
PPH  

0,74/!00
0  AE  

38  
(12,0%
)  

12  (15,8%)   6  (31,6%)  

Frakturer   8,0%   1,9/1000  
PGH  

0/1000  
PPH  

0,30/100
0  AE  

8  
(2,5%)  

10  (13,2%)   2  (10,5%)   26  (9,1%)   10  (7%)   13  (10%)  

Concussions   1,6/1000  
PGH  

0,1/1000  
PPH  

0,50/100
0  AE  

12  
(3,8%)  

4  (5,3%)   8  (2,8%)  

Tannskader   0,4/1000  
PGH  

0,3/1000  
PPH  

7  
(2,2%)  

15  (5,3%)  

Meniskskade   0,4/1000  
PGH  

0,1/1000  
PPH  

1  (1,3%)  

Dislokasjon/subluksa
sjon  

0,4/1000  
PGH  

0/1000  
PPH  

0,04/100
0  AE  

9  (6,8%)   9  (3,2%)  

Andre   2,3%   2,3/1000  
PGH  

2,5/1000  
PPH  

0,54/100
0  AE    

19   38  (13,3%)   3  (2%)   4  (3%)  

Tabell 3. Skadelokalisasjon. Skadetype
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	  	  	  	  	  Fortsettelse	  tabell	  3	  

Referanse	   Flik,	  Lyman	  og	  
Marx	  (2005)	  

McKay et al 
(2014) 

Tuominien	  et	  al	  
(2015a)**	  

Tuominien	  et	  al	  
(2015a)	  
**	  

McKnight,	  
Ferrara	  og	  
Czerwinska	  
(1992)	  

Jørgensen	  
og	  Schmidt-‐
Olsen	  
(1986)	  

Biasca	  et	  al	  
(2005),	  	  

Pførringer	  og	  
Smasal	  
(1987)	  

År   2001-‐2002,   2006-2012 2006/2007-‐  
2012/2013  

2006/2007-‐  
2012/2013  

1987-‐1990   1996-‐1997   1986  

Oppfølging   en  sesong   6 sesonger   7  sesonger   7  sesonger   3  år   2  sesonger   2  sesonger  
Nivå   College   NHL   Landslag   Landslag,    

A-‐pool  
College   Elite   Swiss  Ice  

Hockey  
League  

Vest  Tysk  
Bundesliga  

Alder   19-‐50   16-‐34  
Antall  spillere   1685   210   88  
Antall  skader   113   5184   Kamp  

528    
Kamp   280   189   496  

Skade  lokalisasjon  
Hode/nakke   19%   20%   210  (39,8%)  

5,7(1000  PG  
7,0/1000  PG   1,13/1000  AE   28%   26%   246  

Overekstremitet   7%   115  (21,8%),  
3,1/1000  PG  

3,4/1000  PG   1,20/1000  AE   19%   27%   88  

Thorax/rygg   9%   9%   41  (7,8%),  
1,1/1000  PG  

1,2/1000  PG   0,73/1000  AE   7%  (kun  
rygg)  

19  

Underekstremitet   31%   20%***   162  (30,7%),  
4,4/1000  PG  

4,6/1000  PG   5,3/1000  AE   27%   32%[2]   114  

Kne   13%  
Lyske  
Skulder   15%   12%   1,86/1000  AE   29  
Ankel/fot   12%   12%  
Spine  
Arm/hånd   12%  
Hofte/lår  

Andre   7%   2%   19%  

Type  skade  (Injury  rate)  
Kontusjon   15%   3,32/1000  AE  
Strains   Prosent  ikke  oppgitt   1,50/1000  AE  
Lacerasjon   26,1%   0,91/1000  AE  
Sprains   21,8%   3,03/1000  AE  
Frakturer   14%   0,58/1000  AE  
Concussions   9,9%  

1,4/1000  PG  
11,5%  
1,9/1000  PG  

0,22/1000  AE  

Tannskader  
Meniskskade  
Dislokasjon/subluksasjon   0,33/1000  AE  
Andre   Prosent  ikke  oppgitt  

* Oppgir  lokalisasjon  av  skade  i  antall.  Type  skade  oppgitt  i  antall  og  prosent. 
**  Oppgir  kun  insidens  i  kamp
***  Resterende  underekstremitet;  lyske,  hofte,  lår,  legg

Fortsettelse tabell 3



12

Gjennom sesongene 2006-2010 blant NHL-spillere 
fant en amerikansk epidemiologisk studie at insidens av 
intraartikulære hofteskader var 10,6% av alle hofte- og 
lyskeskader [52]. Labrumskade er hyppigste intraar-
tikulære hofteskade [52]. Insidens av lyske- og abdo-
minalstrekkskader i kamp oppgis til seks ganger så stor 
som under trening og skademekanisme er ikke-kontakt 
i over 90 % av tilfellene [53]. Insidens av lyskeskader er 
høyere før sesong enn under sesong [54]. Risikofaktorer 
for lyskeskader i ishockey er få økter med idrettsspesifikk 
trening utenom sesong, tidligere skade og eldre spiller 
[54]. Testing av hoftestyrke før sesong kan identifisere 
spillere med risiko for utvikling av adduktormuskelstrekk 
[55]. Lyskeskader er assosiert med svak adduktormusku-
latur i hoften samt en lav adduktor-/abduktorratio [54, 
55]. Et seksukers program med funksjonell styrke av 
adduktormuskulatur fremstår som en effektiv metode for 
å forebygge adduktorstrekk blant profesjonelle hockeyspil-
lere [56]. Artroskopisk intervensjon av labrumskade og 
femoroacetabular impingement viser gode resultater og 
rask retur til spill på samme nivå [57]. I en utvalgt kohort 
viste Bizzini et al [58] at 3 av 5 spillere returnerte til spill 
på samme nivå, men at disse brukte lang tid på å komme 
tilbake i spill etter åpen dekompresjon av hoften.

En studie har evaluert NHL-spillere som har vært igjen-
nom ACL-rekonstruksjon mellom 1990 og 2013. Alle 
spillerne har returnert til spill uten signifikant forskjell i 
prestasjon før og etter rekonstruksjon [59].

I en retrospektiv oversikt utført på to lag i NHL, et lag 
1994-2001 og et lag i 1991-2001, ble det funnet 14 
syndesmoseskader og 5 laterale båndskader i ankelen [60]. 
Gjennomsnittstid tilbake til spill når det gjelder synde-
smoseskade oppgitt til 45 dager (6-137 dager) versus 1,4 
dager (0-6 dager) for laterale båndskader i ankelen.

Diskusjon
Gjennomgang av litteraturen indikerer at spillere har stør-
re risiko for å bli skadet under kamp enn under trening. 
Sammenliknet med andre lagidretter som for eksempel 
fotball [61] og håndball [62-65], er insidens av skader i 
ishockey mindre. Insidens målt som skade/1000 timer (h) 
[61] og skade/1000 player hours (PH) [62-65].

Studier indikerer at det er en forholdsvis høy insidens av 
commotio i ishockey. Full eller halv ansiktsbeskyttelse 
kan redusere alvorlighetsgrad av commotio [66], men det 
finnes ingen konkluderende bevis på at forbedring av be-
skyttende utstyr eller regelendringer har redusert insidens 
av commotio. På tross av dette kan man tenke seg at stort 
fokus på å redusere insidens samt økt bevisstgjøring av 
langtidseffekter av commotio har ført til bedret diagno-
stikk, og derav høyere antall rapporterte skader.

Flere tiltak er gjort i ishockey for å forebygge skader som 
for eksempel regelendringer og krav til beskyttelsesutstyr 
og fasiliteter.  En rekke studier er utført blant yngre spille-
re for å evaluere effekten av slike forebyggende tiltak, men 
lite er gjort på seniornivå.

Det finnes en rekke svakheter ved forskningen som er 
utført og eksiterende litteratur spriker for mye slik at 
direkte sammenlikning mellom studiene er vanskelig. Det 
er også vanskelig å trekke gode konklusjoner på spesifik-
ke skader, da det er mangelfull forskning på alt utover 
hodeskader.

Diskrepans i insidens ved alle typer skader kan skyldes fle-
re variabler som det ikke er tatt høyde for ved tolkning av 
data. Insidens oppgis i forskjellige verdier som gjør at disse 
vanskelig kan sammenliknes. Videre er beregninger av 
insidens i kamp er utført på flere forskjellige måter. Det er 
ikke tatt høyde for redusert spilletid ved utvisninger eller 
at spilletid per spiller varierer under kamp. Kun en studie 
oppgir insidens i forhold til enkeltspilleres faktiske tid på 
is under kamp [2] som antakeligvis vil gi et mye riktigere 
bilde på risiko for skade. Definisjon av skade, samt dia-
gnostisk kriterium for commotio, varierer mellom studier. 
Rapportering av skade er utført på flere forskjellige måter. 
Videre foreligger usikker complianse i registrering. 

Flere av studiene gir resultater for innsamling av data over 
lange perioder. Dette er i utgangspunktet bra for å belyse 
trender og utvikling, men enkelte av studiene viser økning 
i insidens av skade gjennom sesonger mens andre viser 
reduksjon. Grunnen til dette kan for eksempel være at 
man ikke har tatt høyde for endringer i diagnostiske pro-
sedyrer, regelendringer, endring i utstyr eller andre fakto-
rer som modifikasjoner i trening over tid ved tolkning og 
sammenligning av data.

Noe som er verdt å bemerke seg er størrelsen på isflater 
det spilles på. I Nordamerikansk ishockey spilles det på 
mindre isflate enn det som er normalt i internasjonale 
kamper. Her finnes det lite forskning, men en studie på 
elitespill inkludert juniorer fant forekomst av signifikant 
færre kontakter av alle typer på større internasjonale isfla-
ter [67]. Dette kan igjen tyde på at spill på større isflater 
vil medføre færre skader, noe som bør være en faktor når 
det velges størrelse på isflater i fremtiden.

Konklusjon/anbefalinger
Forskningen som foreligger viser at insidens av skader i 
ishockey er lavere enn i andre lagidretter som håndball og 
fotball, at hyppigste skademekanisme er kroppskontakt 
og skader skjer hyppigere under kamp enn trening. De 
fleste skader er små og ikke alvorlige. Bruk av hjelm med 
ansiktsbeskytter beskytter mot ansiktsskader og plexiglass 
fremfor vanlig vant reduserer totalt antall skader. Man bør 
i fremtiden anvende eksisterende konsensus for definisjon 
av skade samt registrering av skader. Det er behov for 
bedre prospektiv registrering av skader i ishockey for 
eksempel skaderegistrering av hele ligaer gjennomført av 
lagets medisinske støtteapparat, utregning av insidens i 
forhold til spilleres faktiske tid på is samt å vurdere effekt 
av forebyggende trening. Videre bør det undersøkes om 
det er mulig å redusere antall skader ved regelendringer og 
strengere regeltolkning.
 

Forts. fra foregående side:

Ishockey har lav...
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Tabell	  4.	  Posisjon	  av	  skadet	  spiller.	  Periode	  med	  skade.	  

Referanse	   Môlsa	  et	  al	  (1997)	   Kuzuhara,	  Shimamoto	  og	  
Mase	  (2009)	  

Rishiraj	  et	  al	  
(2009)	  

Pettersson	  
og	  
Lorentzon	  
(1993)	  

Lorentzon,	  
Wedrèn	  og	  
Pietilâ	  
(1988)**  

Lorentzon	  
et	  al	  (1988)	  

Tegner	  og	  
Lorentzon	  
(1991)	  

Tuominien	  et	  al	  
(2015a)	  

Flik,	  
Lyman	  
og	  
Marx	  
(2005)	  

McKay et al 
(2014) 

Agel	  et	  al	  
(2007)	  

Posisjon  skadet  
spiller  
-‐keeper   n=  11  

(5,8%)  
n=  6  
(14%)  
*  

2,1   n=  26  
(7%)  

39,2   0   3,5%   n=7  
(6,2%)  
IR  2,7  

9,6%  

-‐forsvar   Høyre     Venstre   n=  16  
(37,2%)  
*  

3,7   n=  213  
(57%)  

107,8   50,0     36,8%   n=37  
(32,7%)  
IR  5,0  

40,8%  

n=26  
(13,7%)  

n=  33  
(17,5  %)  

-‐forward   Ving   Center   n=21    
(48,8%)  
*  

3,9   n=137  
(36%)  

71,8   125,0   Ving  
37%  

Center  

18,4%  

n=69  
(61,6%)  
IR  5,1  

48,3%  
Høyre   Venstre   n=35  

(18,5%)  n=37  
(19,6
%)  

n=  31  
(16,4%
)  

Ikke  oppgitt   n=  16  
(8,5%)  

1,2%  

Periode  skadet  
spiller  
-‐1,  periode   1,8/1000  AE   20%   27%   resterende   31%   36,5%   48,1%   27,5%  

-‐2.periode   4,1/1000  AE   31,5%   30%   11  skader   38%   36,5%   25,4%   35,5%  

-‐3.periode   2,3/1000  AE   21,5%   36%   6  skader   28%   27,0%   24,4%   35,5%  

Annet  
tidspunkt/ukjent  

6,5%  

Alvorlighetsgrad  
skade  

Kamp   Trening  

Minimal   62,6/1000  
PGH  

10,1/1000  
PPH  

60,6%  

Minor  (0-‐7  dager)   FNL:  80%  
DIV:  63%  

7,4/1000  
PGH  

0,9/1000  PPH   35,6%   72,6%   61,1%  

Moderat  (8-‐28  
dager)  

FNL:  16%  
DIV:  28%  

3,1/1000  
PGH  

0,3/1000  PPH   3,7%   19%   22,3%  

Major  (>28  dager)   FNL:  4%  
DIV:  9%  

1,2/1000  
PGH  

-‐   1,1%   8,4%   8,8%  

Fortsettelse  tabell  4  

Referanse	   Môlsa	  et	  al	  	  
(2000a),	  	  
1988-‐1989	  

Môlsa	  et	  al	  	  
(2000a),	  	  
1992-‐1993	  

Soligard	  et	  al	  
(2015)	  

McKnight,	  
Ferrara	  og	  
Czerwinska	  
(1992),	  USA,	  
1987-‐1990	  

Biasca	  et	  al	  
(2005),	  Sveits,	  
1996-‐1997,	  2	  
sesonger	  

Ferrara	  og	  Schurr	  
(1999),	  USA,	  3	  
sesonger	  

Grant	  et	  al	  
(2014),	  Canada,	  8	  
sesonger	  

Posisjon  skadet  
spiller  
-‐keeper   6,1%  
-‐forsvar   25,8%  

-‐forward   68,2%  

Ikke  oppgitt  

Periode  skadet  
spiller  
-‐1,  periode  
-‐2.periode  
-‐3.periode  
Annet  
tidspunkt/ukjent  

Alvorlighetsgrad  
skade  
Minimal  
Minor  (0-‐7  dager)   81%   80%   6,10/1000  AE   40%***   59,7%  
Moderat  (8-‐28  
dager)  

15%   15%   Totalt  >  7  dager  
4,0/100  utøvere  

8-‐21  dager:  
2,63/1000  AE  

50%***   8-‐21  dager:  
25,7%  

Major  (>28  dager)   4%   5%   >22  dager:  
1,50/1000  AE

10%***   >22  dager:  14,6%

* Insidens  oppgitt  for  skader  som  forårsaker  fravær  fra  trening  eller  kamp.  (Oppgir  også  insidens  for  skader  uten  timeloss)
**  Oppgir  kun  insidens  av  skade  under  kamp,  oppgir  skade  i  periode  i  prosent
***  Skader  assosiert  til  fravær  fra  kamp.  Skader  som  ikke  forårsaket  fravær  fra  kamp  ikke  inkludert.

Fortsettelse tabell 4

Tabell 4. Posisjon av skadet spiller. Periode med skade



14

Tabell	  5	  Insidens	  Commotio	  

Referanse, 
land, år, 
oppfølging

Liga/nivå	   Sample	   Antall	  commotio	   Type	  studie	   Skaderegistrering	   Definisjon	  skade	   Skadeinsidens	  	  

Trening   Kamp   Totalt  
Tegner og 
Lorentzon 
(1996a), Sverige 
* 

Elite   n=227   87     Retrospektiv   Spørreskjema  til  
spillere  

Commotio  
diagnostisert  av  
doktor  
(med  bevisthetstap)  

51  (22%)  
oppgitt  
commotio  

Tegner og 
Lorentzon 
(1996a), Sverige, 
1988/1989-
1991/1992, 
4 sesonger**  

Elite   n=  480   52  
(42  kamp,  
treningskamp  7,  trening  3)    

Prospektiv   Laglege   Commotio,  inkl  
minor  commotio  
uten  bevisthetstap  

6,5/1000  
PGH  

Wennberg  og  
Tator  (2003),  
Canada,  
1986/1987-‐
2001/2002,  
16  sesonger  

NHL   Gjennomgang  av  
ukentlig  injury  
report  publisert  i  
”The  Hockey  
News”****  

Oppgir  ant  comotio  pr  1000  kamper  
Varierende;    
1986/1987:  4/1000  kamper  
1989/1999  og  2000/2001:  30/1000  kamper  

Wennberg  og  
Tator,  (2008).  
Canada,  
1997/1998-‐
2007/2008,  
10  sesonger  

NHL   Gjennomgang  av  
injury  reports  i  ”The  
Hockey  News”  og  
”The  Sporting  News  
Hockey  
Register”****,  

*****  

Insidense  pr  1000  AE.  
Gjennomsnitt:  1,45/1000  AE  
Varierende:    
1998/1999:  1,81/1000  AE  
2005/2006:  1,04/1000  AE  

Fravær  fra  
spill  målt  i  
ant  
kamper  
misset  pr  
commotio  

Delaney  et  al  
(2013),    Canada,  
2001-‐2011,  10  
sesonger***  

University   n=   25  commotio  
(22  spillere)  

Prospective  cohort  
design  

Idrettsleger   Concussion  in  Sport  
Group`s    guidelines  

Benson  et  al  
(2011),  Canada,  
1997/1998-‐
2003/2004,  7  
sesonger  

NHL   n=9619   559   Prospective  case  
series  

Laglege   Endring  i  
hjernefunksjonen.  
Tilstedeværelse  av  
symptom  etc  

Antall  commotio  pr  100  spillere  pr  sesong:  
5,8  

Estimert  insidens:  1,8  pr  1000  GPH  

Covassin,  Swanik  
og  Sachs  (2003),  
USA,  1997/1998-‐
!999/2000,  3
sesonger***  

College,  
NCAA  

n=95  lag   Trening  
97-‐98  :12  
98-‐99:  5  
99-‐00:  10  

Kamp  
97-‐98  :37  
98-‐99:  20  
99-‐00:  42  

Sertifisert  fysisk  
trener  

Fravær  trening/kamp   Trening  
97-‐98:  0,17  
98-‐99:  0,1  
99-‐00:0,13  

IR:  Total  antall  
commotio  delt  på  
total  athlete  
exposure  

Kamp  
97-‐98:  2,95  
98-‐99:  1,42  
99-‐00:  1,96  

IR:  Total  antall  
commotio  delt  på  
total  athlete  exposure  

Hutchison  et  
al(2013),  Canada,  
2006-‐2010,  3,5  år  

NHL   n=   197  (av  260  inkludert  i  
studien)  

Laglege   Zurich  (2008)  
Concussion  in  Sport  
definition  

6,05  skader/100  kamper  

Donaldson,  
Asbridge  og  
Cusimano  (2013),  
Canada,  2009-‐
2012,  3  
sesonger******  

NHL   n=   Retrospective  cross  
sectional  analyse  

Commotio   Insidens/100  kamper  
2009-‐2010:  3,58  
2010-‐2011:  5,28  
2011-‐2012:  6,83  

Echlin  et  al  (2012),  
Canada,  2011-‐
2012,  en  sesong  

College,  
NCAA  

n=25   4   Prospectice  cohort  
study  

Laglege-‐observert  
eller  selvrapportert  

Commotio  eller  
symptomer  

Insidens:    
7,5/1000  AE  i  sesong  
8,47/1000  AE  i  sesong  og  playoff  

Agel  og  Harvey  
(2009),  Canada,  
2000/2001-‐
2006/2007,  7  
sesonger  

College    
NCAA  
DIv  I  og  DIV  
III  

333   Retrospektiv  database  
review  

0,72/1000  AE  

Pførringer  og  
Smasal  (1987),  
Tyskland,  1986  

Vest  Tysk  
Bundesliga  

n=88   17   Intervju  

* Retrospektiv  studie  alle  lag,  227  (86%)  av  265  svarte  på  spørreskjema.  Inkluderer  kun  commotio  med  bevissthetstap  diagnostisert  av doktor.  
Utelukker  minor  commotio  og  uten  bevisthetstap.
**  Prospektiv  studie,  3  spillere  3  commotio,  3  spillere  2  commotio
***  Del  av  blandet  studie,  flere  idretter
****  Ukentlig  skaderapport  utfylt  av  lokale  representanter  for  lag
*****  2006/2007  data  fra  Sports  Team  Analysis  and  Tracking  System.  2007/2008  data  fra  ”The  Sporting  Networks”  nettside.
******  Analyse  kun  10  uker  pr  sesong  gjennom  3  sesonger
IR  injury  rate

Tabell 5. Insidens Commotio
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16 1.0 Innledning:
Stressfrakturer i metatarsalene er en av de vanligste 
belastningslidelsene hos idrettsutøvere hvorpå frakturer 
av andre og tredje tå står for mellom 80-90% av disse 
(Chuckpaywong et al 2007). Proksimale stress fraktu-
rer av andre og tredje tå er mye mer vanlig enn distale 
frakturer i samme område men prognostisk sett har de 
god tilhelningsevne på rundt 6-8 uker (Boden 2000, 
2001). Stressfrakturer av andre og tredje metatarsal bør 
differeniseres mellom det proksimale metatars hodet, det 
proksimale metatarsskaftet eller det distale metatarsskaf-
tet. Boden beskriver metatarshodefrakturer som ‘high risk’ 
frakturer som bør vurderes ortopedisk mens frakturer til 
metatarsskaftet som ‘low risk’ og kan følge en konservativ 
behandlingslinje (Boden 2000, 2001 og McCormick 
2012). 

Magnetisk Ressonance Imaging (MRI) er gullstandard for 
vurdering av stressfrakturer fordi det viser både bløtvev 
og beinmargsødem men som i alle diagnoser er den et 
adjunkt til klinisk undersøkelse og vurdering (Kahanov 
2015). Konservativ behandling består av immobilisering 
med krykker og ortose i en angitt periode hvorpå ree-
valuering av MRI gir retningslinjene for når vektbæring 
kan gjennopptas (Kahanov 2015). Rehabilitering av 
metatarsal stress frakturer følger prinisipper og metoder av 
rehabilitering fremfor et spesifikt rehabiliteringsprogram 
for diagnosen (Liem et al 2013).

2.1  Anamnese, klinisk undersøkelse og 
hypotesegenerering:
46 år gammel kvinne presenterer i klinikken 12. januar 
2016 en historie av venstre forfotssmerter over de siste 
8 ukene. Har tidligere fått diagnostisert plantar fascitt 
av fastlegen på samme side og har fått samme diagnose 
denne gangen. Hun har oppsøkt både fysioterapeut og 
kiropraktor flere ganger de siste 8 ukene og fått trykkbøl-
gebehandling av begge men med økende symptomer. 
Hun beskriver symptomene som svært distinkte og skarpe 
både plantart og dorsalt på den mediale siden av forfoten. 
Beskrives videre som sviende og brennende i hvile og 
markant smertefullt ved all vektbæring. Hun beskriver 

videre tendens til hevelse på kveldstid rundt fremre forfot 
på den dorsale siden. 

Klinisk undersøkelse viser få eller ingen objektive funn. 
Fulle aktive og passive leddutslag i talocrural leddet, 
subtalar ledd og hallux. Ikke-vektbærende muskelkraft 
er sidelik for gastrocnemius, soleus, peroneus, tibialis 
anterior og posterior. Nevrologi uten anmerkning. Ne-
vrodynamikk uten anmerkning. Vaskulær vurdering uten 
anmerkning. Palpasjon er disktinkt ømt over andre og 
tredje metatarsal og mellom metatarsalene 2, 3 og 4. Av 
interesse er gastrocnemius- og soleus muskelbuk markant 
nedsatt i omkrets målt 25 cm proksimalt fra akilles på 
henholdsvis 38 og 34 centimeter. FAOS ble registrert 
ved første undersøkelse (tabell 1). Klinisk undersøkelse 
etablerte 3 mulige hypoteser: 1) andre / tredje metatarsal 
stressfraktur 2) metatarsalgia 3) mortons nevroma.
 
2.2 Radiologisk vurdering  
MRI tatt 06.02.2016 viser ‘fractur proksimalt i 2. meta-
tarsskaftet med markert beinmargsødem og bløtdelsødem 
i tilstøtende blødtdeler. Det er allerede noe callusdannelse. 
Ingen feilstilling’ (fig 1). 

2.3 Klinisk behandlingsvurdering 1
Etter telefonkonsultasjon med to uavhengige ortopeder 
og to uavhengige radiologer ble det vurdert at skaden 
skulle behandles konservativt. Konservativ behandling av 
2. metatarsal stressfrakturer har god støtte i litteraturen 
så fremt det ikke forekommer feilstillinger eller andre 
skader. Pasienten ble konsultert igjen og foten ble satt i 
en ‘dynamisk walker’ (fig 2), i utgangspunktet i 8 uker 
før vurdering med nye MRI bilder. Pasienten trente 
på ergometersykkel med walker samt vedlikeholdende 
styrketrening av kontralateral side i tillegg til mage / rygg 
og overkropp i hele perioden. Hun ble oppfordret til å gå 
normalt på foten med walker og krykker.
 
2.4 Klinisk behandlingsvurdering 2
Pasienten tok nye MRI bilder 14.04.2016 som ble beskre-
vet som ‘ser som tidligere en tverrgående fraktur gjennom 
diafysen av MT2. Ødemforadringene intraossøst har gått i 
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regress, også klart minket reaktivt ødem i bløtdeler periostalt i fracturområdet. 
Undret fractur stilling, man ser at siden forrige undersøkelse har tilkommet 
en del subperiostal callus. Således er fracturen i tilhelning’ (fig 3). Det vurde-
res hensiktsmessig å fortsette med walker i 4 uker til før man tar nye MRI 
bilder igjen for å sikre full tilhelning.

2.5  Klinisk behandlingsvurdering 3
Pasienten gjennomførte 4 nye uker med walker, til sammen 12 uker 
før den ble avviklet. FAOS ble registrert igjen etter at walker ble tatt av 
(tabell 1). Klinisk undersøkelse viste ingen nye problemstillinger bortsett 
fra enda større muskelatrofi i venstre legg, før 38 cm, nå 38 cm målt på 
samme landemerke som tidligere. I påvente av nytt MRI bilde ble fase 1 
rehabilitering implementert, basert på prinsipper og retningslinjer fra an-
dre rehabiliteringsprotokoller (Fredericson et al 2006, Eitzen et al 2008). 
Nytt MRI bilde tatt 09.06.2016 viste ‘klart minket ødemforandringer i 
MT2, også regress av ødemforandringer periostalt i bløtdeler på plassen til 
tidligere fractur. Fracturen i MT2 er tilhelet’ (fig 4).

2.6 Rehabilitering og klinisk behandlingsvurdering 4
Pasienten kom i gang med fase 2 rehabilitering straks i etterkant av tredje 
MRI vurdering rundt midten av juni og ble forespeilet at denne fasen av 
rehabiliteringen hadde en tidsramme på rundt 6- 8 uker. Formålet med 
denne fasen var å gjenskape normal gange, normal sykling, sidelik balanse 

og propriosepsjon samt å tilnærme foten evne til å tåle normal trening 
medio midten av august. Pasienten ble vurdert igjen 11. august og hadde 
i sommerperioden ikke hatt noen problemer og har kunnet fulgt rehabi-
literingsopplegget uten problemer. FAOS ble på nytt brukt som objektiv 
markør samt at pasienten gjennomførte et utvalg av mer avanserte tester 
adaptert fra fremre korsbåndspasienter (tabell 2) for å kunne designe og 
implementere rehabilitering i fase 3.

3.0 Diskusjon
Denne kasusen handler først og fremst om å sette riktig diagnose. 
Pasienten hadde vært hos tre andre helseprofesjoner uten rett dia-
gnose og konsekvensen av dette var selvsagt feil tiltak. Stressfrakturer 
som går uoppdaget over lengre tid har svært dårlig prognose for å bli 
behandlet konservativt og ender gjerne opp med kirurgisk intervensjon 
(Chuckpaiwong et al 2007). I denne kasusen var det en tydelig anamne-
stisk historie som la grunnlaget for riktig diagnose. Utfordringen var å ta 
rett klinisk vurdering i påvente av første MRI undersøkelse og i ettertid 
kan man selvsagt se at man burde stolt et hundre prosent på den kliniske 
vurdering og brukt walker umiddelbart. Dette hadde spart pasienten for 
fire uker med venting før diagnosen var bekreftet på MRI undersøkelse. 

Kliniske vurderinger gjort underveis var i samarbeid både med radiolog 
og ortoped men med manuellterapeut som faglig ansvarlig både i forhold 

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

        

 

 

  

 
FAOS Pain Symptom ADL Sport / Rec QOL 

12.01.2016 44.1 37,5 44.6 22.0 32.6 
11.05.2016 86.1 50.0 76.5 35.0 43.8 
11.08.2016 86.1 76.4 98.5 90.0 68.8 

 
 
 
 

TESTER Muskelbuk 1 beins hopp 1 beins hopp x 3 40cm hopp 30sek 
Venstre 32 cm 74 cm 411 cm 44 (3 feil) 
Høyre 38 cm 99 cm 523 cm 52 (1 feil) 

 
 

 
 
 

Tabell 1. FAOS score (Roos etc al. 2001)

Tabell 2. Fysiske tester 11.08.2016 (Thomee et al. 2011)
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Forts. fra foregående side:

Metatarsal stress 
fraktur...

til valg av walker, tidsrammer, henvisning av radiologisk 
vurdering, oppfølging av pasient underveis og implemen-
tering av rehabiliteringsprogram fra fase 1 helt tilbake 
til normal aktivitet. Dette ansvaret er for mange fysio-
terapeuter relativt ukjent å forholde seg til men kasusen 
illustrerer godt at fysioterapeuter med utvidet kompetanse 
innenfor idrett og fysisk aktivitet bør ha denne kunnska-
pen tilgjengelig. 
 Bruk av objektive mål og vurderinger har blitt helt 
essentsielt i moderne idrettsmedisinsk praksis. Både for 
kartlegging men også for å måle fremgang og tilbakegang 
over tid og for å kunne endre eller underbygge kliniske 
avgjørelser. FAOS er et godt verktøy å bruke på pasienter 
med fotrelaterte symptomer og er i samme kategori som 
KOOS (Roos et al 1998) og HAGOS (Thorborg et al 
2011) for henholdsvis kne og hofte. Fordeler her er at 
disse vurderingsskjemaene brukes både nasjonalt og inter-
nasjonalt samt hos andre samarbeidende helseprofesjoner 
slik at sammenligning og felles vurdering er svært mye 
enklere og bedre. 

Konservativt vs kirurgisk intervensjon? Litteraturen er 
ganske entydig i å støtte konservativ tilnærming for andre 
metatarsal stressfraktur som ikke har feilstilling (Weinfeld 
et al 1997, Boden 2001, Boden 2002,Tsukada et al 2012 
). Kirurgisk intervensjon har ifølge litteraturen bra kli-
niske prognoser dersom konservativ tilnærming ikke blir 
tilfredsstillende. I denne kasusen ser man at den tverrfa-
glige kontakten opprettet med ortoped i en tidlig fase var 
viktig på to områder. Allerfremst for å kvalitetssikre egen 
diagnose og klinisk beslutning men samtidig skape en 
tidlig allianse inn til ortopedisk avdeling om konservativ 
tilnærming skulle feile. 

Hva så med rehabilitering? Det finnes få eller ingen 
kliniske retningslinjer på rehabilitering av stressfrakturer 
i metatarsalene slik at generellle prinsipper og metoder 
av rehabilitering må forståes og deretter implemente-
res. Rehabilitering i fase 1 tok grunnlag i for eksempel 
rehabilitering av korsbåndsskader (Eitzen et al 2008) 
hvorpå øvelsesutvalget er annerledes men målsettingene 
med rehabilitering er den samme. Rehabilitering i fase 2 
og 3 kan også implementeres basert på litteratur fra både 
korsbåndslitteratur eller andre belastningsskade relaterte 
rehabiliteringsprogrammer.

3.1 Oppsummering
De viktigste kliniske implikasjonene denne kasusen 
drøfter er evnen til å sette en presis, riktig og veloverveid 
klinisk diagnose. Dette medfører naturlig nok presise, 
riktige og veloverveide tiltak og oppfølging. Feil diagnose 
kan selvsagt ha dramatiske negative konsekvenser og dette 
er spesielt viktig i et idrettsmedisinsk miljø. Kunnska-
pen som skal til for å faglig sett kunne håndtere denne 
type kasus finnes ikke hos alle fysioterapeuter eller leger, 
men som idrettsmedisinere bør dette være innenfor vår 
horisont.

Metatarsal stress frakturer vil forekomme i de fleste 
idrettsmedisinske miljøer man tar del i og det er vår 
oppgave å plukke disse opp så tidlig som overhodet mulig. 
Dette gjøres best selvsagt ved å kontrollere utøveres eller 
pasienters totale belastning men der hvor dette ikke er 
mulig ta seg tid til å høre på deres historie, stole på sine 
kliniske vurderinger og få bekreftelser på sine hypoeteser 
gjennom radiologi eller kollegavurdering.
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20              I forbindelse med store internasjonale konkurranser, 
slik som OL i Rio for et par måneder siden, vil ca. 6-17 
% av utøverne oppleve sykdom og/eller skade (1). En stor 
risikofaktor for dette er blant annet dårlig «load manage-
ment», videre beskrevet som belastningsstyring, både før, 
under og mellom konkurranser. Vi som helsepersonell 
kan bidra til å avdekke og styre belastningen som utøver-
ne utsettes for. Dette vil igjen kunne redusere risiko for 
skade og sykdom og bidra til å fremme deres prestasjon. I 
juli 2016 ble det utgitt to konsensus-artikler som handler 
om belastning innen sport og risiko for skade og sykdom 
(1,2). I artiklene er det også skrevet retningslinjer for å 
hjelpe klinikeren med belastningsstyring. Jeg har i denne 
spalten forsøkt å oppsummere deres funn i forhold til 
belastning, risikofaktorer, monitorering og håndtering av 
disse. 

Belastning defineres som den sportslige og ikke-sportslige 
byrden som individet utsettes for, som kan vare fra sekun-
der til år og med varierende intensitet (1,2). Belastning 
har tradisjonelt blitt assosiert med, og brukt synonymt 
med, den objektive målbare treningsmengden. Det vil 
si antall timer med trening, løpt distanse, antall kast, 
intensitet osv. I følge den overnevnte definisjonen vil 
treningsmengde kun være en del av den totale belastnin-
gen som utøverne utsettes for og blir derfor videre omtalt 
som «ytre belastning» (1,2). Denne ytre belastningen 
vil også gi en fysiologisk og psykologisk respons hos 
utøveren. Dette måles blant annet med laktat, måling av 
puls og subjektiv grad av anstrengelse (RPE) og defineres 
som «indre belastning». Det har vist seg at subjektive 
målinger, slik som opplevd anstrengelse, er gode for å 
måle indre belastning. Dersom denne oppleves som 
hardere enn hva treneren hadde tenkt kan det utgjøre en 
risiko for skade og sykdom. Subjektive målinger kan, i 
tillegg til andre faktorer, guide trener og helsepersonell 
til å vurdere om den ytre belastningen bør justeres i en pe-
riode og om utøveren er klar for konkurranse og trening. 
Retningslinjene anbefaler at man monitorerer både ytre 
og indre belastning daglig eller ukentlig med blant annet 
selvrapporterte skjemaer som fylles ut av utøveren, som en 
del av skade- og sykdomsforebyggingen (1,2). 

Det som også er viktig å bemerke seg i forhold til defi-
nisjonen på belastning er anerkjennelsen av den ikke-
sportslige byrden som utøverne utsettes for. Hverdagslige 
problemer, psykisk stress, negative livshendelser osv. er 
en like viktig del av totalbelastningen på utøveren og bør 
integreres som en del av belastningsstyringen. Den biop-
sykososiale tilnærmingen til belastning er forhåpentligvis 
ikke noe nytt for klinikere som jobber med pasienter og 
idrettsutøvere. Alle disse komponentene bør allikevel 
jobbes bevisst med i monitoreringen av og arbeidet mot 
å forebygge skade og sykdom. Fem hovedkategorier blir 
fremhevet som viktige for å registrere den sportslige og 
ikke-sportslige byrden på utøveren.

Absolutt belastning
Absolutt belastning er definert som ytre og/eller indre 
belastning, uavhengig av hvor rask denne belastningen 
har blitt påført utøveren (2). Dersom den absolutte bela-
stningen er stor og blir påført uten at utøveren er utrustet 
til å takle denne påkjenningen vil det gi en økt risiko for 
skade. Det kan blant annet lede til skade på vevsnivå eller 
en generell tretthet som blant annet nedsetter reaksjon-
sevnen. Blant mosjonister og sub-elite utøvere har en også 
sett en økt risiko for sykdom ved høy absolutt belastning. 
Hos eliteutøvere derimot har noe forskning funnet at 
dette ikke nødvendigvis utgjør en økt risiko (fig 1), hva 
dette skyldes er foreløpig usikkert (1,3). Retningslinje-
ne anbefaler uansett at det foregår en kontinuerlig 
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overvåkning av påført ytre belastning, potensielle skader, sykdom og 
overbelastning. Utøverne må bli oppfordret til å melde fra om tidlige tegn 
på sykdom, skade og generell tretthet slik at det kan settes i gang adekvate 
tiltak for å motvirke dette. I tillegg anbefales en slik monitorering spesielt 
dersom det har vært en hurtig økning i belastning og da minimum 4 uker 
i etterkant (2). 

Relativ belastning
Relativ belastning beskrives som endringer i ytre belastning, hvor hurtig 
denne belastningen påføres utøveren og om han eller hun har egenska-
per for å takle denne på en god måte (2). En stor relativ belastning har 
vist seg å være beskyttende mot skade dersom den påføres over tid og 
utøveren er godt utrustet for å tåle denne. Det motsatte vil da utgjøre 
en økt risiko. Økt risiko for skade vil det også kunne være om utøveren 
får for lite stimuli og trening og dermed ikke er forberedt på å tåle en ny 
stor belastning. Dette har også blitt beskrevet som acute:chronic ratio 
av Gabbett (4). Dersom den akutte belastningen ikke er høyere enn 
den kroniske belastningen som utøveren har vært utsatt for over tid, vil 
skaderisikoen være lav. Denne ratioen kan brukes for å regne ut skaderi-
siko og unngå skade ved å holde seg innenfor «sweet spot» (fig 2). Det må 
presiseres at denne ratioen er regnet ut med bakgrunn i tall fra Australsk 
fotball, cricket og rugby league. Overføringsverdi til andre idretter er 
foreløpig ukjent. Det samme gjelder for anbefalingene om at ukentlig 
økning i ytre belastning generelt bør være under 10 % for å redusere 
risiko for skade (2). 

Konkurransemengde
Flere konkurranser over en kortere periode enn normalt vil kunne gi økt 
risiko for skade og sykdom i noen idretter (1,2). Dette begrunnes med at 
økt konkurransemengde over relativt kort tid vil gi en stor absolutt bela-
stning på utøveren. Konkurransemengde bør antagelig ses i sammenheng 
med relativ belastning og acute:chronic ratio når man vurderer skaderi-
siko, da ulike utøvere vil ha forskjellige utgangspunkt og evne til å tåle 
belastningen under konkurransene. Detaljer omkring hvordan konkur-
ranser påvirker totalbelastningen med tanke på ytre, indre og psyokososial 
belastning er foreløpig ikke kartlagt. Det er vist en økt risiko for sykdom 
opptil 2 mnd. etter konkurranse i enkelte idretter og det anbefales derfor 
nøye monitorering også etter konkurranser (1).

Psykologiske faktorer
Negative livshendelser, angst, hverdagslig og sports-relatert stress er blant 
noen av de psykologiske faktorene som bør tas i betraktning i forhold til 
belastningsstyring. Det har innvirkning på skaderisiko gjennom blant 
annet redusert fokus og oppmerksomhet, gi fysiske manifestasjoner som 
muskelspenninger, tretthet og koordinasjonsproblemer for å nevne noen 

(2). De hverdagslige utfordringene som utøverne opplever er viktige da 
disse kan gi en rask endring av risikovurderingen for skade. Det har vist 
seg at psykologisk belastning også påvirker immunsystemet og restitusjon 
og dermed hvor sårbar utøveren er i forhold til sykdom (1). Psykologiske 
faktorer er ofte monitorert gjennom spørreskjemaer og eventuelt samtale 
med helsepersonell. Retningslinjene anbefaler at de psykologiske faktore-
ne bør fungere som en guide for trening- og konkurransebelastning og for 
å unngå utbrenthet, sykdom og skade (1,2). LESCA, POMS, RESTQ-S 
og DALDA kan brukes for slik vurdering (2,5). Individuelle og sports-
spesifikke kategorier kan og bør også implementeres i en slik screening. 
Videre anbefales også adekvat restitusjon med god ernæring, søvn, hvile, 
avspenning og psykologisk støtte som en del av belastningsstyringen. For 
å redusere psykologisk belastning bør utøverne få informasjon og op-
plæring i stress-mestring og lære strategier for å minimalisere innvirknin-
gen av negative livshendelser (1,2).

Reisebelastning
Reising gjennom tidssoner (mer enn fire) til ulike konkurranser har vist 
seg å være en risiko i forhold til å utvikle sykdom, men man vet ikke til 
dags dato hvilke underliggende faktorer som gir økt risiko (1). For å fo-
rebygge sykdom anbefaler retningslinjene at utøverne implementerer visse 
livsstilstrategier og at helsepersonell bidrar med medisinske tiltak. Det 
handler blant annet om hygienetiltak, søvn, ernæring, boforhold på tur, 
vaksiner og vitamintilskudd. I relasjon til skaderisiko har det ikke blitt 
funnet noen sammenheng mellom reising og økt skadeforekomst (2).

For mer utfyllende informasjon om retningslinjene henvises leseren til 
artiklene fra IOC (1,2). Det er opp til teamet rundt laget eller utøve-
ren å utvikle et idrettsspesifikt og individualisert «overvåkningssystem» 
som tas i bruk jevnlig for å kunne styre belastningen og forhåpentligvis 
redusere skade og sykdom og fremme prestasjon. Det å kunne vurdere 
summen av de fem hovedkategoriene nevnt tidligere, sammen med livsstil 
og miljøfaktorer, er en viktig del av å finne ut totalbelastningen som 
utøveren utsettes for. Selv om disse retningslinjene er utviklet for voksne 
eliteutøvere kan det tenkes at en slik risikovurdering, monitorering og 
håndtering også kan implementeres hos de yngre utøverne, fra toppidrett 
til mosjonistnivå. Da vil vi kanskje også i større grad være beredt til å 
svare på spørsmålet «how much is too much?».
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22         På torsdagsmorgen 8. September møtte i overkant av 30 
spente kursdeltakere opp på Ullevål Stadion. Tema for disse 
to dagene var skulderplager og en klinisk tilnærming til dette.  
Foredragsholderne var Tamara Singer og Harald Markussen

 

Tamara Kyio Singer er idrettsfysioterapeut med en 
mastergrad fra University of Queensland, Australia. Hun 
jobber til daglig ved NIMI Ullevål, har tidligere jobbet 
med flere britiske landslag i forkant av OL i London 
2012, og har ledet en stor sportsklinikk i London (Pure 
Sports Medicine).

Harald Markussen er spesialist i idrettsfysioterapi og 
manuellterapi. Han er ansatt som medisinsk koordinator 
for landslag menn i Norges Håndballforbund og manuell-
terapeut for herrelandslaget i håndball.

Er skapulakinematikk så viktig som vi trodde?
I vår profesjon har vi et enormt fokus på scapula sin 
rolle i forhold til skulderplager. Ann Cools har gjennom 
sine omfattende og verdifulle undersøkelser av skulder 
kommet frem til klassifiseringen av skapulær dyskinese. 
Mye forskning har debattert viktigheten av dette, og 
spørsmålet er om skapulær dyskinese bare er ”the limp 
of the shoulder”.  McQuade et al 2016 foreslår idéen om 
skapulær interaksjon som ”an energy transfer system” 
i stedet for å tenke på det som en stabil base.  Shirley 
Sahrmann har lenge forklart hypotesen om at ledd operer 
som et multileddssystem, der bevegelse skjer i området 
med minst motstand. Det stilles spørsmål om skapulær 
kinematikk er relatert til smerte og dysfunksjon i det hele 
tatt (Ratcliffe 2014, Struyf 2013, Camargo 2015). 

Skapulær dyskinesi og rehabilitering*
Hovedfokus fra foreleserne var å ta for seg det som for 
mange er ny kunnskap. Gjennom Cools, med flere, har 
vi hatt stort fokus på skapulære mønster, men ingen av 
disse tar for seg problemene som oppstår med downwards 
rotation (se bilde 1a). Ved observasjon av skulder vil det 
kunne observeres høydeforskjell på skuldre. Der en del av 
forskningen har vært opptatt av å gjøre en retraksjon og 
depresjon for å få bedre koordinasjon av skapula-relasjo-
nell muskulatur, påpeker Singer at det er nettopp aktive-
ring av muskulatur som skal skape upwards rotation som 
vil være funksjonelt for å fjerne årsak til symptomer i flere 
av tilfellene. Dvs at i stedet for å deaktivere eksempelvis 
øvre trapezius er det aktivering vi trenger for å oppnå 
bedre koordinasjon av skapula-relasjonelle muskulatur. 
Internal rotation er og en vanlig kinematikk vi ser i re-
lasjon til skapula. Opptrening av svak eller lang muskeu-
latur (se bilde 1b) og må sees i sammenheng med hva 
det er vi er ute etter å aktivere. Hvis pasienten ligger i 
mageliggende (se bilde 2) og vi ønsker å trene opp midtre 
trapezius på en optimal måte, vil det kunne være ugunstig 
å gjøre dette med en depresjon og retraksjon av scapula. 
Ved en anterior tilt er det verdt å merke seg at også biceps 
brevis spiller en rolle (se bilde 1c). Samtidig vil en kunne 
se en kombinasjon av disse skapulære mønstrene. 

Referat FIFA høsteminar:

Something to shrug about

Av Einar Hauglid
Manuellterapeut
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1a) Downwards rotation 1b) Internal rotation 1c) Anterior tilt

•  Inaktiv eller økt lengde på muskulatur
    som skaper upwards rotation (se bildet
    ovenfor)
•  Serratus anterior 
         o Den sterkeste muskulatur
              som bidrar til upwards rotation
•  Nedre trapezius
         o Spesielt aktiv i initial fase av 
              upwards rotation
• Øvre trapezius 
         o Eleverer og drar clavicula dorsalt

•  Serratus anterior, midtre og nedre trapezius
       o   Er svak eller lang
•  Pectoralis minor, skulderutrotatorer og 
   midtre deltoid
       o   Er kort

•  Pectoralis minor
    og biceps brevis
    Kort eller over-
    aktiv
•  Nedre trapezius
    og serratus 
    anterior
          o Svak eller
               lang

Bilde 2: Tamara rettleder pasient med internal rotation for å unngå ensidig fyring av nedre trapezius.

Bilde 4: Idrettspesifikk øvelse i praksis

Bilde 5: Øvelse som kan 
brukes for opptrening 

med fokus på fors-
varspill i handball. 
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Rehabilitering og progresjon
Det har lenge vært klart at aktiv rehabilitering er 
fundamentet i skulderbehandling. Sentral sensiti-
visering forekommer ved skulderplager og trenger 
adekvat tilnærming (Sanchis 2013). Over en tre-
måneders periode viser det seg at generell styrke-
trening fungerer bedre enn noe annet for pasienter 
med impingementplager (Haik 2016). Selv om det 
ikke er bevist spesifikt foreslår Markussen og Singer 
at en jobber med å rehabilitere relevante skapulære 
mønster i tidlig fase for nettopp å kunne bevege seg 
smertefritt. Deretter vil fase3-trening være viktig, 
men pasienten må igjennom en rehabilitering der 
en påfører nok belastning for å øke tåleevnen og få 
en fullstendig rehabilitering. Ved mislykket 
rehabilitering er det nemlig sistnevnte de fleste feiler 
med og derfor er idrettspesifikk return to play nødvendig.

Ortopediske tester
Ved å sette spesifikke anatomiske strukturer på strekk, 
i kompresjon eller kontraksjon ønsker en å fastslå en 
vevsdiagnose. Det forekommer en høy andel funn 
på radiologiske tester i symptomfri skuldre (Braun 
2016). Ortopediske tester på skulder har generelt 
adekvat spesifisitet men svært lav score på sensitivitet 
(Kibler 2009). Basert på systematisk review (Hegedus 
2008 og 2012) kan man fastslå at en ikke kan gjøre 
vevsdiagnose basert på en enkelt test, ei heller ved en 
kombinasjon av tester. Hegedus kom i 2015 med ny 
forskning på kombinasjon av ortopediske tester uten 
at det kunne tilføre 
særlig økt klinisk verdi. 

Nye ortopediske tester
Det kommer stadig nye tester men Markussen dro 
frem følgende tester som interessante:

1. The Hug-up test for ruptur av supraspinatussene
2. Napoleon test for subscapularissene-ruptur
3. The Champagne-toast test for optimal belastning  
 på supraspinatussene og ratioen mellom deltoid- og  
 supraspinatussene. 

Take home message
Ingen ortopediske tester kan alene fastslå en diagnose. 
Ved å sette sammen tester oppnås det marginalt bedre 
nøyaktighet på å fastslå vevspesifikk diagnose. 
Skapulær dyskinesi er relevant hvis en kan endre sym-
ptombilde med korrigering av skapulære mønster. Hvis 
en observerer skapulært mønster i en skulder som er 
symptomfri vil det mest sannsynlig være unødvendig å 
endre dette mønsteret. Hovedfokus bør være å sette en 
funksjonsdiagnose!
Både Markussen og Singer understreker viktigheten av å 
påføre nok belastning og være tålmodig i opptreningen, 
da dette er noe av det de ser som har gått galt i tidligere 
rehabilitering hos pasienter som de ser. 

* Begrepsavklaring: 
Downward rotation: angulus inferior mot medialt. 
Upward rotation: angulus inferior mot lateralt.
Internal rotation: margo medialis mot lateralt 
External rotation: margo medialis mot medialt 
Anterior tilt: angulus inferior dorsokranialt 
Posterior tilt: angulus inferior ventrokaudalt

Bilde 3: Harald utfører testing av rotasjon i skulder. Flott å bruke 
tiltmeter-app for objektive mål. 

Bilde 4: Krafttest med dynamometer er gunstig for objektive mål og er 
motiverende.



25”å være til stede en uke på Paralympics burde 
være obligatorisk pensum for alle mennesker. 
Det gjør noe med oss. Det gjør i alle fall noe 
med meg.” 
Inge Andersen, generalsekretær Norges idrettsforbund.

       7000 utøvere og støtteapparat fra 162 land deltok 
i det 14.  paralympiske leker som ble avholdt i Rio de 
Janeiro 7-18 september 2016. De første paralympiske 
lekene (PL) for utøvere med fysisk funksjonshemming 
ble avholdt i Roma i 1960. Norge har deltatt i 13 ganger 
siden oppstarten for 56 år siden. Paralympiske leker i 
Tokyo i 1964 var de eneste lekene som ble avholdt uten 
deltakere fra Norge. Norge har totalt tatt 305 medaljer 
hvor mer enn halvparten har kommet i  svømming.  

Paralympiske leker forveksles av og til med Special 
Olympic, som er for utøvere med en grad av 
utviklingshemming.

Norge stilte i Rio med 25 utøvere som skulle kjempe 
om edelt metall i totalt 39 medaljeøvelser.  Svømming, 
seiling, roing, bordtennis, friidrett, skyting, boccia, 
sykling, ridning og  bueskyting var representert. De 
fleste deltakerne ankom deltakerlandsbyen 5-6 dager 
før åpningssermonien for å akklimatisere og forberede 
seg optimalt til konkurransene. Samtlige ble møtt på 
flyplassen og deltakerlandsbyen med smil og norske flagg 
av Chef de Mission Cato Zahl Pedersen, Deputy Chef de 
Mission Erlend Noss Kirkesæther og leirsjef Monica Viker 
Bakke. De hadde reist ned i forkant for å forberede alt det 
praktiske på en ypperlig måte. 

Referat Paralympics Rio:

Lillebror ruller ifra

Av Stian Rosnes
Idrettsfysioterapeut

Stavanger Idrettsklinikk
e-post: 

stian@stavangeridrettsklinikk.no
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Deltakerlandsbyen i Rio ligger i det  vakre Barra området 
ca 1 times kjøring vest for Copacabana. Byen består 
av 32 nylig oppførte høyblokker. Norge ble plassert i 
samme blokk som våre gode naboer Danmark, Sverige, 
Finland, Island og Færøyene. Blokka fikk det fengende 
navnet ”Six Nation – One team”. Deltakerlandsbyen 
inneholdt alt man trengte fra spisesteder, vaskeri, frisør, 
sykehus, treningsstudio og spillerom. Man trengte  
egentlig aldri  forlate leiren for å trives. Leiren var strengt 
bevoktet av bevæpnet politi  samtidig som det var streng 
sikkerhetskontroll inn og ut av leieren.

Det medisinske apparatet under PL ble ledet av Dr. Hilde 
Moseby Berge. Teamet bestod i tillegg av fire  fysiotera-
peuter (Hilde Gjelsvik, Joachim Sørensen, Daniel Berge 
og Stian Rosnes) og en sports-psykolog (Istvan Mol-

dovan). En leilighet ble benyttet til  samlingspunkt og 
behandlingsrom. Oppfølging og behandling  av utøverne  
ble også utført  på de forskjellige arenaene. 

”Bra, men ikke godt nok” sier Chef de Mission Cato Zahl 
Pedersen om resultatene. Han sier videre: ”Vi gjør et bra 
Paralympics med tre gull, to sølv og tre bronse, men det er for 
mange som underpresterer”.
Medaljestatistikken ble den samme som i London i 2012. 
Norge ble beste nordiske nasjon og havnet totalt på en 32. 
plass i nasjonenes medaljestatistikk i Rio. På tross av disse 
resultatene ligger Norge foran våre naboer Sverige (49), 
Danmark (51) og Finland (56) i medaljestatistikken. 

Vår store idrettsstjerne i Rio 2016 var svømmer Sarah 
Louise Rung. Hun nådde sitt mål med å ta fem medaljer. 
2 gull - 1 sølv - 2 bronse. En prestasjon det står meget stor 
respekt av. Hun deltok i 7 konkurranser  og programmet 
hennes har vært tettpakket gjennom hele Paralympics med 
kvalifiseringsheat på formiddagen og finaler på kvelden. 
Svømmer Andreas Bjørnstad tok en flott bronsemedalje 
på 400m friteknikk i sitt første mesterskap. Deretter sjar-
merte han hele Norge med sitt store smil og sin vinnende 
personlighet. I tillegg tok vår eminente dressurrytter, Ann 
Cathrin Lübbe, en gull- og en sølvmedalje.

16 fantastiske dager i Rio er over for denne gang! Lange,  
travle,  inspirerende og spennende dager med varier-
te oppgaver er over. Tusen takk til alle de fantastiske 
menneskene i den norske troppen som har gjort dette til 
en uforglemmelig reise. Takk Brasil, for noen fantastiske 

Forts. fra foregående side:

Referat fra Rio...
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Paralympiske leker.  Gledeligst av alt; publikum 
har strømmet til arenaene i store hopetall. Det 
høyeste antall mennesker som var i Olympic 
Park under OL på én dag var 150000. Rekor-
den under PL var hele 170000.  Lillebror ruller 
ifra!

Avslutter med ordene som var inspirasjonen 
bak åpningsseremonien til De paralympiske 
leker i Rio 2016.
“To a certain - uncertain - measure aren’t we all 
disabled? And able?
And this is our call. An invitation to welcome each 
and every one of us, along with rights and wrongs, 
highs and lows, certainties and uncertainties. 
To see diversity as a power, to look at those who 
transcend limits with admiration, to envision coe-
xistence as the key legacy for the future. We don’t 
just exist, we coexist. And our autonomy relies on 
our interdependence. To learn from disability is to 
learn about us all. As humans we have in common 
the heart, and it knows no limits.”

Everybody has a heart!



28         Holdnings- og kunnskapsbyggende tiltak 
for unge idrettsutøvere, idrettsforeldre, trenere 
og helsepersonell. Slik arbeider Sunn Idrett 
for å forebygge spiseforstyrrelser i idretten.

Sunn Idrett er et samarbeidsprogram som eies av Fri-
idrettsforbundet, Orienteringsforbundet, Skiforbundet og 
Skiskytterforbundet, med støtte fra Norges Idrettsforbund 
og Olympiatoppen. Det ble opprettet under navnet Sunn 
Jenteidrett i 2008, som et prosjekt med et 5-årig perspek-
tiv. På grunn av viktigheten eierne så i dette arbeidet, ble 
det i 2013 vedtatt som en varig driftsform. I mars 2016 
ble guttene formelt inkludert i målgruppa, og program-
met endret navn til kjønnsnøytrale Sunn Idrett. Dette for 
å markere at forebyggende kunnskap og budskap knyttet 
til kosthold, utvikling og langsiktig fokus i treningsarbei-
det er like viktige for gutter som for jenter.

Økt fokus på trenere og foreldre
I en oppdatert oversiktsartikkel publisert i British Journal 
of Sports Medicine i januar 2016, understrekes det at 
tiltak for å forebygge spiseforstyrrelser i idretten bør 
rettes mot idrettsutøvere, deres foreldre, trenere og ledere 
i idretten. Dette har vært viktige målgrupper for Sunn 
Idrett siden starten. I strategiplanen mot 2020 har Sunn 
Idrett valgt å innrette arbeidet i enda større grad mot 
trenere og foreldre. De er viktige premissleverandører og 
rollemodeller for de unge, og kan i sine lokalmiljø bidra 
til å skape arenaer for en sunn utvikling av hele men-
nesket parallelt med gode idrettsprestasjoner. 

Nytt av året er at vi har utvidet vårt samarbeid med 15 
utvalgte ski- og toppidrettsgymnas til å inkludere minise-
minar for trenere, lærere og foreldre (i tillegg til undervis-
ningen for elevene). Vi arrangerte også et eget trener- og 
foreldreseminar i forbindelse med vår Sunn Jenteidrett 
camp (for 15-16 år gamle jenter i våre fire idretter). 

Temaer vi er opptatt av å belyse er: 

•  viktigheten av nok og riktig ernæring for unge 
 idrettsutøvere
• hvordan kommunisere rundt sensitive temaer som  
 kropp, vekt og prestasjon
• tidlige tegn og faresignaler man bør være obs på med  
 tanke på å avdekke en forstyrret spiseatferd eller  
 begynnende spiseforstyrrelse
• hva konkret man gjør dersom man er bekymret for  
 en utøver/ sønn eller datter

Helsepersonell som målgruppe
Det er viktig at helsepersonell som utøvere bruker har 
tilstrekkelig kunnskap om tegn på (og konsekvenser av) 
spiseforstyrrelser, og hvordan man bør ta tak i disse. Sunn 
Idrett opplever at ikke alle utøvere blir møtt med nødven-
dig kunnskap, for eksempel om helsemessige konsekven-
ser av for lavt energiinntak særlig i ung alder. Amenoré 
er eksempel på et varseltegn man må ta på alvor, og være 
bevisst på at ikke skyldes hard trening i seg selv, men 
energimangel pga. for lavt energiinntak. RED-S (relative 
energy deficiency in sports) og andre aktuelle temaer vil 
derfor bli belyst gjennom artikler i Norsk Idrettsmedisin 
en tid fremover.

Tiltak rettet mot unge utøvere
Selv om vi øker vårt fokus på trenere og foreldre, er det 
fortsatt de unge idrettsutøverne (13-22 år) som er vår 
hovedmålgruppe. Dem møter vi gjennom foredrag hos 
klubber og kretser, gjennom undervisning på ski- og top-
pidrettsgymnas og i oppfølgingen av juniorlandslagene til 
våre eierforbund. 

Hovedmålet har hele tiden vært å øke unge utøveres 
kunnskap om kosthold og idrettsernæring, både i teori og 
praksis. Dette er også det som trekkes frem som et av de 
viktigste forbyggende tiltakene rettet mot denne målgrup-
pen i British Journal of Medicine sin nevnte artikkel. 
Ungdom i dag eksponeres for mye kostholdsinformasjon 
som dessverre sjelden er faglig forankret, og til og med 
villedende. Vi må derfor bruke tid på å hjelpe dem å 

SUNN IDRETT

Forebygging av spiseforstyrrelser i idretten 

– slik jobber Sunn Idrett 

Av Anita Rapp-Ødegaard
Prosjektleder Sunn Idrett

e-post: anita@sunnidrett.no

Av Marianne Strand-Udnesæth
Fagansvarlig idrettsernæring og 

spiseforstyrrelser, Sunn Idrett
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rydde i denne informasjonsjungelen og ta kostholdet ned på jorda igjen.

Det som gjør det vanskelig å kommunisere rundt mat, kropp og vekt, 
er at kropp og vekt for mange er tett knyttet til selvfølelsen. Det er også 
en tett link mellom spiseforstyrrelser og lav selvfølelse. I nyere forebyg-
gingsmodeller er derfor mestring og selvfølelse viktige elementer som 
bringes inn, og som det er naturlig å trekke inn i Sunn Idrett sitt arbeid. 
Vi søker for tiden midler til å styrke vår kompetanse på dette feltet yt-
terligere.

Retningslinjer og helseattest
En viktig milepæl i Sunn Idrett sitt forebyggende arbeid mot spiseforstyr-
relser i idretten, har vært utviklingen av retningslinjene for «Når skal 
vi si stopp?», med tilhørende implementering av helseattestordninger i 
våre fire idretter. Retningslinjene som tar for seg holdning og handling 
når det gjelder vektreduksjon, kroppsmodifikasjon og spiseforstyrrelser 
i toppidrett, ble utviklet i 2011 av Olympiatoppens spiseforstyrrelses-
team. Retningslinjene skal bidra til at helse settes foran prestasjon i norsk 
idrett, og at vi i større grad kan fange opp utøvere med ernæringsmessige 
utfordringer før det utvikler seg til å bli en alvorlig spiseforstyrrelse. 

Å forebygge spiseforstyrrelser i idretten og holde de friske utøverne 
friske, er en umulig oppgave for et lite program som Sunn Idrett 
alene. Vi er avhengig av en felles innsats fra både forbund, skoler, 
trenere, foreldre og helseapparat.

  

Faktaboks 1. Sunn Idretts tiltak mot trenere og foreldre:
•     Årlig trenerseminar for de som trener unge utøvere (19.-20. okt. i Stavanger i år)
•     Undervisning og casediskusjoner i tilknytning til trener- og foreldremøter på ski- og toppidrettsgymnas
•     Eget foreldre- og trenerseminar i forbindelse med Sunn Jenteidrett Camp
•     Årlig felles fagdag
•     Informasjon på nettsiden www.sunnidrett.no om idrettsernæring, spiseforstyrrelser og hva man kan gjøre    
      dersom man er bekymret for en utøver
•     E-læringsprogrammer om idrettsernæring og idrett og spiseforstyrrelser på kurs.sunnidrett.no (disse inngår    
      også i trener 2 utdanningen i våre fire idretter)
•    Trenerbrosjyre og foreldrebrosjyre
•    Rådgivningstjeneste over telefon (tlf. 481 54 444) og mail (bekymret@sunnjenteidrett.no)

Faktaboks 2. Sunn Idretts tiltak mot trenere og foreldre:
•     Informasjon på nettsiden www.sunnjenteidrett.no, blogg og sosiale medier med smarte kostholdstips og
      oppskrifter
•     E-læringsprogram om idrettsernæring på kurs.sunnidrett.no 
•     Spis Smart foredrag rettet mot unge utøvere (og deres foreldre) i lokale klubber
•     Casebasert undervisning om idrettsernæring på ski- og toppidrettsgymnas
•     Praktiske matlagingskurs 
•     Egen «Spis Smart» kokebok for unge idrettsutøvere
•     Årlig Sunn Jenteidrett Camp for 15-16 år gamle jenter 
•     Oppfølging av juniorlandslagene i våre fire eieridretter
•     Bekymringschat hver mandag kveld kl. 20-22 - anonym rådgivningstjeneste for de som har spørsmål rundt   
       kropp, vekt, selvfølelse og spiseforstyrrelser 
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Referat:

International Sports Science, 
and Sports Medicine Congress, 
Newcastle 

      Med direkte utsikt til en av europas mest stemningsfulle 
stadioner (St. James Park red.anm) var rammene satt for 
3 spennende dager med faglig påfyll nord-øst i England, 
nærmere bestemt Newcastle.

 På plass var ca 15 norske fysioterapeuter, og især den 
største utenlandske kolonien. Anledningen var samling 
for studentene som tar IOC`s Diploma in Sports Physical 
Therapy. 

Det spesielle med denne kongressen er at den var for både 
sportsmedisin, og idrettsvitenskap, derav navnet Inter-
national sports science, and sports medicine congress. 
Når man i tillegg legger til at noen idretter er veldig store 
i England, som knapt blir nevnt i pressen her hjem-
me skulle det bli en annerledes, men riktig så givende 
erfaring. 
Det eneste norske bidraget blant foreleserne var Håvard 

Moksnes som nok en gang oppdaterte oss på det nyeste 
innen korsbåndsskader. Blant de aktuelle spørsmålene 
som ble stilt var «burde ungdom med ACL-skade anbefa-
les til å skifte idrett?» Vi vet at 20-40% av disse får artrose 
i knærne innen 15 år. Som ungdom er det vanskelig å 
forholde seg til disse tallene, spesielt hvis man har en 
lovende karriere på gang, og gjerne vil satse på idretten 
sin. Det vi som helsepersonell skylder pasientene er å 
fortelle dem om risikoen, slik at de selv tar avgjørelsen, og 
dermed også er klar over konsekvensene. 
Når man snakker om kommunikasjon så kom Håvard 
med en appell til både leger og fysioterapeuter i forhold 
til de som skal opereres. Som en grunnregel skal man 
vente 6-8 uker fra skaden har skjedd (unntak hvis det kan 
gjøres i løpet av noen dager), til man opereres. Det gir 
pasienten verdifull tid til å trene opp kneet før operasjo-
nen, og det finnes gode tall på at Quadricepsstyrke før 
operasjonen er en viktig predikator for funksjon av kneet 

Av Frank Kjeldsberg
Fysioterapeut

Klinikk24

e-post: frank@klinikk24.no
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2 år etter operasjonen. Som standard bør den 
ligge på 80%. 

Mange av oss som jobber med lag og utøvere 
får en utvidet rolle, hvor ofte ernæring er et felt 
man skal ha en mening om. Når man vet at 
triangelen mellom ernæring, trening og resti-
tusjon er viktig for enhver, så er også behovet 
der for å kunne noe om det. Professor Graeme 
Close er leder for utdanningen i sportsernæring 
ved universitetet i Liverpool, og ga et godt 
innblikk i hva som kreves av den enkelte. Det 
varierer selvfølgelig mye i forhold til type idrett, 
og størrelse på utøveren, og skilte seg ikke så 
mye fra de retningslinjene Olympiatoppen 
gir til være utøvere her hjemme. Det som 
derimot var veldig spennende var tankene for 
framtiden om mer fokus på periodisering også 
innen ernæring.  Det er i de fleste idretter ulikt 
kaloribehov i ulike deler av året, og det burde 
vel også gjenspeile inntaket? Trener man 2 
økter om dagen på opptil 5-6 timer tilsammen 
er man avhengig av mye næring, og man vet 
at enkelte har behov for opptil 9000 kalorier 
om dagen, hvilket tilsvarer 3 passe store menns 
daglige behov. Hva så når de kommer i konkur-
ransesesong, er fortsatt forholdet mellom fett 
protein og karbohydrater det samme? Dr. James 
Morton kunne fortelle om hvordan Team Sky 
målbevisst jobber med dette. For den uinnvidde 
er Team Sky det mest suksessrike sykkellaget 
over flere år, og har blant andre Chris Froome 
(årets vinner av Tour de France) i sine rekker. 
Over de 3 ukene rittet varer er det stor forskjell 
på det daglige kaloribehovet, og sammen med 
lagets kokker legges det opp til en balan-
sert måltidsplan hvor man tar i betraktning 
behovet. Tankene deres var klare om at inntar 
du for mye næring på en rolig dag, så vil de 
kaloriene sitte på kroppen neste dag, hvor feks 
en hard fjelletappe venter. Med den suksessen 
de har opplevd er det vanskelig å være uenig, og 
samtidig hadde det vært spennende å høre hva 

fagpersonene her på området tenker om dette, 
og hvordan det gjøres her hjemme. Noen som 
tar ballen?!

Når vi snakker om kosthold så blir det naturlig 
å nevne den noe annerledes, men dog overra-
skende spennende bolken vi hadde om jockey 
og hestesport. For oss her hjemme er det en 
liten idrett, men i England er det stort i alle so-
siale lag. Jockey`s har store krav til vektkontroll, 
da massen hesten skal dra på er avgjørende for 
prestasjonen. De har et lite energiforbruk, og 
mange av disse lever med et anstrengt forhold 
til mat. Det er gjort studier på dette som viser 
at mellom 40-59% har osteopeni, mest sann-
synlig som følge av utilstrekkelig kosthold og 
aktivitet. Det rapporteres også om omfattende 
psykiske problemer for et stort antall. Jockey`s 
er dårlige betalte, slik at de er nødt til å stille 
på mange løp. Opptil 600 stykker i året, noe 
som krever en daglig kamp med vekta, kontra 
en kampsportutøver som feks går et ensifret 
antall kamper. På den positive siden ble det 
gjort intervensjon over 8 uker hvor de byttet ut 
kaffe med sukker, og pølse med bacon etterfulgt 
av «fingeren i halsen», eller avføringspiller med 
30 min daglig mosjon og fornuftig kosthold 
basert på karbohydrater og proteiner. Etter disse 
8 ukene ble kroppsfettet redusert fra 14,5 til 
9,5%.

Professor Barry Drust som også jobber innen 
idrettsfysiologi, og var med til EM i fotball i 
Frankrike med det engelske landslaget kunne 
gi et innblikk i det medisinske støtteapparatet. 
2 fysioterapeuter, 3 massører, 1 osteopat, og 2 

leger hadde England med for sine 20 spillere, 
altså i overkant av hva en norsk klubb kan 
skilte med. Det som er interessant er om disse 
ressursene gjenspeiles i prestasjonen, hvilket 
også er relevant for klubber og lag her hjemme. 
Selv i feks Tippeligaen er det store sprang rundt 
det medisinske apparatet fra klubb til klubb, og 
ikke minst fra feks for 20 år siden. Det ble en 
diskusjon blant flere av oss som deltok, selv om 
nok ingen av oss sitter med fasiten. Videre ble 
det diskutert om hvem som tar avgjørelsen? Dr 
Paul Catterson fra Newcastle United FC kunne 
fortelle at der er det legen som tar avgjørelsen 
inn mot trener, dog i samråd med spilleren. Er 
det legen som kjenner spillerens forutsetninger 
til å prestere 100% på banen, og med minimal 
risiko for ny skade? Eller burde fysioterapeuten 
ha mest å si? Jeg tenker at i de fleste norske 
klubber er dette en avgjørelse som diskuteres 
blant de aktuelle personene i de medisinske 
teamene. 

Hvis man skal oppsummere kongressen så er 
det faglige innholdet litt varierende, og rent 
medisinske gir den lite oppdatering som vi 
kjenner det fra andre nasjonale og internasjo-
nale kongresser. Derimot så binder den fint 
sammen idrettsvitenskap og idrettsmedisin, 
og ga innblikk i andre deler av faget enn vi er 
vant med. Så skal man jo heller ikke glemme 
det sosiale... med flere puber i umiddelbar 
nærhet så var arenaen lagt for vellykkede sosiale 
tilstelninger.



32 RISK FACTORS FOR OVERUSE SHOULDER INJURIES 
AMONG 329 ELITE HANDBALL PLAYERS: A PROSPEC-
TIVE COHORT STUDY
Andersson SH., Bahr R., Clarsen B., Myklebust G.

Introduction:  Shoulder injuries are common among handball 
players and are dominated by overuse characteristics. The objecti-
ve of this prospective cohort study was to assess the effect of three 
previously identified risk factors for shoulder problems (reduced 
glenohumeral rotation, external rotation weakness and scapula 
dyskinesis). Methods: A total of 329 players (168 male; 161 fe-
male) from the two upper divisions in Norway were included and 
tested prior to the 2014-2015 season. Measures included: (1) gle-
nohumeral internal and external rotation range of motion, (2) iso-
metric internal and external rotation strength and (3) assessment 
of scapular dyskinesis. Players were followed prospectively for one 
competitive season (7 months), with prevalence and severity of 
shoulder problems registered monthly using the Oslo Sports Trau-
ma Research Center Overuse Injury Questionnaire. An average 
severity score was calculated for each player based on the que-
stionnaire responses. This was used as the outcome measure in 
multivariable logistic regression to investigate associations betwe-
en candidate risk factors and shoulder injury. Results: The average 
season prevalence of shoulder problems was 20% (95% CI 15% 
to 26%) among men and 26% (95% CI 26% to 27%) among wo-
men; the average prevalence of substantial problems was 7% (95% 
CI 6% to 7%) and 9% (95% CI 8% to 11%) among men and 
women, respectively. Significant associations were found between 
internal rotation motion (OR 1.16 per 5° change, 95% CI 1.00 
to 1.34) and isometric external:internal rotation strength ratio 
<80% (OR 3.17, 95% CI 1.01 to 9) and shoulder injury. Scapula 
dyskinesis was not associated with shoulder injury (OR 1.36, 95% 
CI 0.41 to 4.50). Conclusion: This study confirms that external 
rotation weakness is associated with shoulder injury and should 
be incorporated in injury prevention programmes, while exercises 
targeting internal rotation motion and scapula dysinesis should be 
excluded, in contrast to former risk factor studies.

VIDEO ANALYSIS OF ACUTE INJURIES DURING THE 
24TH MEN’S HANDBALL WORLD CHAMPIONSHIP 
2015 IN QATAR
Andersson SH., Bahr R., Cardinale M., Popovic N., Bere T., 
Myklebust G.
 
Introduction: Handball is a contact sport with a high prevalence of 
acute injuries. Injuries often occur during high-speed movements 
involving several players, making it difficult to describe the exact 
mechanism of injury. The objective of this study was to describe 
the mechanisms of injury in elite male handball using systematic 
video analysis. Methods: During the men´s handball world cham-
pionship 2015, 132 injuries were reported through on-site injury 
surveillance by team medical staff. Based on the injury reports, 
two operators accessed the videos of each game and identified the 
specific injury situations using video analysis software (Prozone-
HANDBALL v.1.0.0.14, ProzoneSports, Leeds, UK). A total of 
97 injury videos were identified, however 42 were excluded, as the 
injury situation was not visible. Five handball experts performed 
an individual analysis of the 55 included videos, based on a specific 
form developed to describe the injury situations and causes, follo-
wed by a consensus meeting. The form included variables related 
to playing situation, landing situation, action of attacker and de-
fender at time of injury and localization of tackle/hit. Results: The 
most common injury location was the head and face (n=17, 31%), 
followed by the ankle (n=6, 11%). The most frequent injury cause 
was opponent contact (n=27, 49%), followed by landing trauma 
subsequent to opponent contact (n=8, 15%). The injuries were 
equally distributed between attackers (n= 29, 53%) and defenders 
(n=26, 47%), but time-loss injuries (49%) were more common 
among attackers (68%). The most frequent playing action perfor-
med by injured attackers was a jump shot (n=9, 31%); tackles were 
most often to their throwing arm (n=7, 30%). Conclusion: Acute 
injuries in elite male handball are equally distributed between atta-
ckers and defenders. However, attackers sustain more severe inju-
ries. The most frequent injury causes are direct opponent contact 
and landing trauma after opponent contact.

Abstracts til
Høstkongressen 
2016 
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THE 9+ IS A POOR SCREENING TEST FOR LOWER EXTREMITY 
INJURIES IN PROFESSIONAL MALE FOOTBALL
Bakken A., Targett S., Bere T., Eirale C., Farooq A., Tol JL., Whiteley R., Khan K., 
Bahr R.
 
Introduction: The Nine Plus screening battery test (9+) is a series of 11 tests, used to 
assess limitations in fundamental movement patterns assumed to predispose athletes 
for injury. Purpose: To examine the association of the 9+ with lower extremity injury 
in professional football players, and to identify the optimal cut-off point for risk 
screening. Methods: Players in the Qatar Star League (n=14 teams) completed the 
9+ prior to the 2013 and 2014 seasons. Time-loss injuries and exposure in training 
and matches were registered prospectively by club medical staff during 2 consecutive 
seasons. Univariate and multivariate regression analyses were used to calculate odds 
ratios (ORs), risk ratios (RR) and 95% confidence intervals (CIs). Receiver operating 
characteristics (ROC) curves were calculated to determine sensitivity and specificity, 
and identify the optimal cut-off point for risk assessment. Results: In total, 363 
players completed the 9+ and had injury and exposure registration. There were 527 
injuries among 204 players (56.2%) during the 2 seasons; injuries to the thigh were 
most frequent. There was no association between 9+ total score and the risk of lower 
extremity injuries (OR, 1.02; 95% CI, 0.98-1.06; P =.44), even when adjusted for 
exposure (RR, 1.04; 95% CI, 0.98-1.12; P = .21) or other factors in a multivariate 
analysis (OR, 1.04; 95% CI, 0.97-1.06; P = .60). ROC curve analysis revealed an 
area under the curve of 0.48 for lower extremity injury. No optimal cut-off point 
to distinguish between injured and non-injured players could be determined. Con-
clusion: The 9+ total score was not associated with lower extremity injury. The 9+ 
total score was no better than chance for classifying injured and non-injured players. 
Therefore, the 9+ test cannot be recommended as a screening tool in this population.

BIRTH WEIGHT AND CARDIO-METABOLIC RISK FACTORS IN 
CHILDREN- DO PHYSICAL ACTIVITY MODIFY THE ASSOCIATIONS?
Bernhardsen GP., Stensrud T., Ekelund U.
 
Birth weight is related to later risk of cardiovascular diseases and mortality in adul-
thood. Similarly, associations between lower birth weight and cardio-metabolic risk 
factors, e.g. higher systolic- and diastolic blood pressure (SBP/DBP), and between 
higher birth weight and obesity are observed also in young people. Hence, early 
prevention is critical. One possible important public health strategy is physical acti-
vity (PA). The purpose of this study was therefore to examine whether moderate-to-
vigorous PA (MVPA) modifies the associations between birth weight and SBP, DBP 
and waist circumference in youth. 
We used pooled data from the International Children’s Accelerometry Database 
(ICAD). Data on SBP and DBP were available from seven (n=8604), and data on 
waist circumference from nine studies (n=10 555). PA was measured by Actigraph 
accelerometers, and MVPA was defined as ≥2296 cpm. We used random-effects GLS 
regression, with study as cluster variable. We adjusted for gender, height, waist cir-
cumference (when not the outcome) and monitor wear time. To test the modifying 
effect of MVPA we included the interaction-term birth weight X MVPA into the 
model. 
The mean age (sd) was 11.1(1.89) years, there was 47,3% boys and the mean birth 
weight (sd) was 3.41(0.57)kg. MVPA did not modify the association between birth 
weight and SBP (p=0.32) and waist circumference (p=0.36). However, MVPA mo-
dified the association between birth weight and DBP (p<0.001) 
Consistent with our results, Ridgway et al. (2011) did not observe any modifying 
effect of MVPA on the association between birth weight and waist circumference 
in youth. To our knowledge, no other study have examined this with SBP and DBP. 
These findings indicate that MVPA may modify the association between birth weight 
and DBP in youth, suggesting that higher MVPA attenuates the association. In op-
posite, MVPA appears not to modify the associations between birth weight and SBP 
or waist circumference.

FACTORS AFFECTING FRONTAL PLANE PROJECTION ANGLE DU-
RING A SINGLE-LEG SQUAT IN PEOPLE WITH KNEE INJURY
Cronström A., Culvenor A., Russel T., Corssley K., Ageberg E.
 
Background and Objective:  Altered movement quality of the knee, such as increa-
sed knee abduction during activity may be related to the increased risk of a secondary 
anterior cruciate ligament (ACL) injury. Contributing factors for increased knee ab-
duction are poorly understood in patients with ACL injury. In healthy populations, 
women exhibit greater knee abduction during activity than men. The aim was to 
investigate the association between hip strength, static knee abduction, and activity 
level, respectively, and the frontal plane projection angle (FPPA) in men and wo-
men with ACL injury. Methods : Sixty-one men and 31 women (mean age 30 and 
34 years, respectively) were assessed for isometric hip external (HER) and internal 
(HIR) rotation peak torque of the injured leg with a hand-held dynamometer and 
for static knee abduction with a digital inclinometer 1-year following ACL recon-
struction. Dynamic knee abduction was assessed by calculating the FPPA during a 
single-leg squat (SLS). Linear regression models were used for the variables HER, 
HIR, HER/HIR ratio, static knee abduction and activity level, adjusting for age, to 
evaluate the contribution of each measure to FPPA. Results: Increased static knee 
abduction and lower activity level were associated with increased FPPA at SLS star-
ting position (β=0.68 and -0.42, respectively, R2=0.383, p=0.005) and at 60°of knee 
flexion (β=1.46 and -1.47, respectively, R2=0.399, p=0.004) in women. Increased 
static knee abduction was associated with FPPA at starting position in men (β=1.05, 
R2=0.216, p=0.001). There was no relation between the different strength measures 
and FPPA in men or women (p≥0.201). Discussion and conclusion: Hip rotation 
strength does not appear to play a role in dynamic knee abduction in patients with 
ACL injury, which is in line with previous findings in healthy individuals. Increased 
static knee abduction and lower activity level contribute to increased knee abduction 
during activity in women. 

HOP PERFORMANCE AT 5 YEARS AND KNEE SELF-EFFICACY 1 YEAR 
LATER AFTER ACL INJURY TREATMENT
Flosadottir V., Roos E., Frobell R., Ageberg E.
 
Introduction  Modifiable factors associated with knee-related self-efficacy following 
ACL treatment have not been investigated. Purpose: To assess associations between 
muscle function at 5 years and knee self-efficacy at 6.5 years following different ACL 
treatment strategies. Methods: Eighty-five participants, from the KANON study 
(ISRCTN: 84752559), (25 women, mean 26 years) were analyzed according to tre-
atment; early reconstruction (ACLR n=46), rehabilitation alone (ACLD n=18) and 
delayed reconstruction (ACLX n=21). All participants underwent the same super-
vised rehabilitation protocol. Muscle function was assessed at 5 years with the one-
leg hop test (Limb Symmetry Index, LSI) and knee self-efficacy at 6.5 years using 
the Knee Self-Efficacy Scale (K-SES, 0 (worst) to 10 (best)). Kruskal-Wallis test and 
one-way ANOVA test were used for between-group comparisons. Partial Spearman’s 
rank-order correlation analyses were used to assess associations between one-leg hop 
LSI and K-SES, controlling for age and gender. Results: There were no differences in 
one leg hop LSI (p = 0.774) or in K-SES score (p = 0.707) between treatment groups 
(Table 1). Lower (worse) one-leg hop LSI correlated with worse K-SES in the ACLR 
(rsp = 0.343, p = 0.023) and ACLX (rsp = 0.526, p = 0.021) groups, but not in the 
ACLD group (rsp = -0.031, p = 0.909) 
________________________________________________________________
Table 1 One leg hop test LSI scores at 5 years and K-SES scores at 6.5 years. 
________________________________________________________________
ACLR (n=46) ACLD (n=18) ACLX (n=21) 
One leg hop, mean LSI % (SD) 95.6 (12.2) 97.5 (11.5) 94.8 (12.7) 
K-SES score, median (IQR) 7.9 (6.5-9.0) 7.7 (5.4-9.1) 8.2 (4.2-8.9) 
________________________________________________________________
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Discussion and conclusion: Focus on improving hop performan-
ce on the injured leg to the level of the uninjured leg during reha-
bilitation after ACL reconstruction may potentially improve knee 
self-efficacy. Following rehabilitation alone, no association between 
hop performance and knee self-efficacy was detected. 

EFFECT OF EXERCISE TRAINING DURING PRE-
GNANCY ON POSTPARTUM WEIGHT RETENTION 
AND GLUCOSE REGULATION AMONG OBESE WO-
MEN. RESULTS FROM A RANDOMIZED CONTROL-
LED TRIAL (THE ETIP STUDY).
Garnæs KK, Salvesen Ø, Mørkved S., Salvesen KÅ, Moholdt T.
 
Introduction:  Obese women are at increased risk for postpartum 
weight retention (PPWR) and type 2 diabetes mellitus after pre-
gnancy. We investigated whether regularly exercise training du-
ring pregnancy would affect PPWR and glucose regulation three 
months postpartum. Method: This randomized controlled trial al-
located 91 women with body mass index ≥ 28, 1:1 to exercise trai-
ning or standard maternity care, from gestational week 12-18 and 
throughout pregnancy. The exercise group was offered three weekly 
supervised training sessions; 35 minutes moderate intensity endu-
rance training and 25 minutes of strength training. Here we report 
on PPWR (weight three months postpartum minus weight at ba-
seline) and glucose regulation variables (fasting glucose-, 120-mi-
nutes oral glucose tolerance test and insulin levels). We used mixed 
logistic regression and mixed linear model to assess between-group 
differences, and the analyses were based on “intention to treat”. 
Results: Seventy women (exercise = 36, control = 34) came for 
postpartum testing. PPWR was 0.65 ± 4.8 kg in the exercise group, 
1.65 ± 6.9 kg in the control group (p = 0.48). Zero women in the 
exercise group, three women in the control group developed type 
2 diabetes postpartum (p = 0.19). Fasting glucose was 5.1 ± 0.4 
mmol/l in the exercise group, 5.1 ± 1.0 mmol/l in the control group 
(p = 0.91). 120-minutes glucose was 5.2 ± 1.1 mmol/l in the exerci-
se group, 5.8 ± 2.2 mmol/l in the control group (p = 0.10). Plasma 
insulin was significantly lower in the exercise group; 106.3 ± 63.2 
pmol/L, compared to the control group; 141.4 ± 88.9 pmol/L, (p 
= 0.01). Discussion and conclusion: Offering obese women su-
pervised training during pregnancy did not reduce PPWR three 
months postpartum, compared to standard maternity care. Howe-
ver, women in the exercise group had lower plasma insulin levels, 
potentially reducing future risk for type 2 diabetes. 

INTENT TO RETURN TO LEVEL I SPORTS WITHOUT 
ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUC-
TION
Grindem H., Risberg MA.
 
Introduction:  Although nonsurgical and surgical treatment have 
shown comparable results in larger populations, ACL-injured level 
I athletes (football, handball, floorball, basketball) are frequently 
recommended to undergo ACL reconstruction (ACLR). The pur-
pose of this study was to investigate rates of sport participation and 
ACLR in nonsurgically treated patients who intended to return and 
in those who did not intend to return to level I sports. Methods: 
67 ACL-injured patients (57% female) who made a nonsurgical 
treatment choice participated in this prospective cohort study. 
None had significant concomitant injuries and all participated in 

pivoting sports ≥2/week prior to injury. We recorded intention to 
return to level I sport 3.4±0.6 months from injury, sports partici-
pation monthly over 2 years, and ACLR until 62.6±8.2 months 
from injury. Age-adjusted cox and logistic regression analyses were 
performed. Results: Follow-up rates ranged 90-94% (reason for 
missing: No contact/unable to attend). 23 intended to return to 
level I sports(age 21.8±5.3) and 44 did not(age 30.3±9.0). 78.3 % 
of those who intended, and 36.6 % of those who did not intend 
to return, participated in level I sports at some point the first 2 
years(adjOR: 4.1[1.1-15.3,p=0.032]). 1-year/2-year participation 
rates were 38.1%/33.3 % in those who intended versus 8.1%/10.3 
% in those who did not intend to return (1-year adjOR: 12.6[1.7-
93.2],p=0.013; 2-year adjOR: 3.5[0.7-18.2],p=0.130). The ACLR 
rate was high in patients who intended to return (56.5% vs 
27.2%), but not significantly higher after age-adjustment (adjHR: 
1.47[0.6-3.5],p=0.388). Discussion/conclusion: In patients who 
intend to return to level I sports with a nonsurgically treated ACL 
injury, 33.3 % participate in level I sports after 2 years and 56.5 
% undergo ACLR within 5 years. Young age in those who intend 
to return drives the surgical rates up. Although limited in sample 
size, this study provides important information on a controversial 
patient group.

INCLUDING THE COPENHAGEN ADDUCTION 
EXERCISE IN THE FIFA 11+ PROVIDES MISSING HIP 
ADDUCTION STRENGTH EFFECT
Harøy J., Thorborg K., Hölmich P., Serner A., Bjørkheim A., 
Rolstad LE., Bahr R., Andersen TE.
 
Introduction:  The FIFA 11+ was developed as a complete warm-
up programme to prevent injuries in football players. Although 
reduced hip adduction strength is associated with groin injuries, 
none of the exercises included in the FIFA 11+ specifically target 
hip adduction strength. Thus, the purpose of this randomised con-
trolled trial was to investigate the effect on eccentric hip adduction 
strength of the FIFA 11+ warm-up programme with or without 
the Copenhagen Adduction exercise. Methodology: We recruited 
45 eligible players from two U19 elite male football teams. Players 
were randomized into two groups; one group was asked to carry out 
the standard FIFA 11+ program, while another group was asked 
to carry out the FIFA 11+, but to replace the Nordic Hamstring 
exercise with the Copenhagen Adduction exercise. Both groups 
performed the intervention three times weekly for 8 weeks. Players 
completed eccentric strength and sprint testing before and after the 
intervention. Per-protocol analyses were performed, with 12 play-
ers excluded due to low compliance (<67% of sessions completed). 
Results: Between-group analyses showed that there was a signifi-
cant difference in the change in eccentric hip adduction strength, 
the primary outcome, of 0.32 Nm/kg (10.1%) (p=0.006) on the 
left side and 0.24 Nm/kg (7.2%) (p=0.046) on the right side in 
favour of the group performing the Copenhagen Adduction exer-
cise. There was no within-group change in eccentric hip adduc-
tion strength in the group that did not perform the Copenhagen 
adduction exercise (left side: -0.03 Nm/kg (-0.8%) p=0.79, right 
side: -0.02 Nm/kg (-0.7%) p=0.78). Conclusion: Including the 
Copenhagen Adduction exercise to the FIFA 11+ programme in-
creases eccentric hip adduction strength, while the standard FIFA 
11+ programme does not. We therefore suggest adding the Copen-
hagen Adduction exercise to the FIFA 11+ to potentially prevent 
groin problems.
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INJURIES AND ILLNESSES AMONG NORWEGIAN SKI JUMPERS 
DURING THEIR PREPARATIONS FOR SOCHI 2014
Haugvad  L, Bendiksen F., Bahr R., Clarsen B.
 
Background:Little research exists on the patterns of injury and illness in ski jum-
ping. Objective: To describe the injury and illness patterns of Norwegian ski jumpers 
during their preparations for the 2014 Olympic Games. Methods: Twenty-one ski 
jumpers were monitored weekly for 56 weeks using the Oslo Sports Trauma Research 
Center Questionnaire on Health Problems. Team medical staff diagnosed all repor-
ted cases and classified them as acute injuries, overuse injuries or illnesses. Primary 
outcome measures included the average prevalence of all health problems and the 
average prevalence of substantial health problems (defined as those leading to mo-
derate to severe reductions in training volume or performance, or total inability to 
participate). A severity score from 0-100 was calculated each time a health problem 
was reported, based on the questionnaire responses. This score was used to estimate 
the total impact of each case, and to contrast the relative impact that acute injuries 
overuse injuries and illnesses had on athletes over the course of the study. Result: The 
response rate to the questionnaires was 81%. The average prevalence of all health 
problems was 30% (95% CI: 25-35%), and the average prevalence of substantial he-
alth problems 12% (8-15%). Overuse injuries accounted for 54% of the total impact 
of health problems, with acute injuries and illnesses accounting for 31% and 15%, 
respectively. Discussion: Overuse injuries represent the main type of health problem 
affecting elite Norwegian ski jumpers. Although the reasons for this are unknown, it 
may be due to an increasingly saturated competition calendar and/or an imbalance 
between physical and psychological loads and recovery. Future research should inve-
stigate the relationship between load and injuries in ski jumping. 

INCREASED SHOULDER OSTEOARTHRITIS IN LONG LASTING 
TYPE 1 DIABETES. THE DIALONG SHOULDER STUDY.
Juel NG., Broz JI, Hellund J., Brunborg C., Holte KB., Berg TJ.
 
A lot of patients with diabetes mellitus type 1 (DM1) have normal life-expectancy 
because of good control over blood glucosis. An association between DM1 and oste-
oarthritis (OA) is proposed but the prevalence of shoulder OA is never reported 
in patients in DM1. Objective: This cross-sectional, controlled study compare the 
prevalence of radiologic glenohumeral osteoarthritis in persons with long term type 
1 diabetes (>45 years) and controls. We also compare shoulder disability and the 
association to osteoarthritis. The association between glenohumeral osteoarthritis 
(OA) and glycaemic burden in the diabetes group is explored. Methods: The study 
included 102 persons (49 % women) with diabetes type 1, mean (SD) duration of 
50.6 (4.8) years, age: 61.0 (7.0) years, HbA1c: 58 mmol/mol (7,4 %) and 72 diabetes 
free controls (57 % women), age: 61.7 (7.1) years. Shoulder x-rays were interpreted 
for OA with the Kellgren Lawrence classification (K-L) blinded for group affiliation. 
Demographic data, shoulder disability (SPADI), current and historical HbA1c was 
collected and a clinical examination was conducted. Results: Glenohumeral oste-
arthritis was found in 36 (35 %) persons with diabetes and 10 (8 %) of the controls. 
Diabetes patients had higher shoulder disability scores compared with controls but 
the difference was not related to having OA or the degree of OA. We did not find an 
association between the measures of glycaemic burden and OA in the diabetes group. 
Conclusions: This study report a higher prevalence of radiologic glenohumeral OA 
in patients with long duration type 1 diabetes than controls. The prevalence was not 
associated with an increase in shoulder pain and disability or the long term glycae-
mic burden. Objective findings like radiological glenohumeral OA are commonly 
interpreted as a source of shoulder pain but the findings of the present study do not 
support this interpretation.

VERY HIGH PREVALENCE OF FROZEN SHOULDER IN TYPE 1 DIA-
BETES FOR MORE THAN 45 YEARS.
Juel NG., Broz JI,, Brunborg C., Holte KB., Berg TJ.
 
Introduction: Improved control of blood glucose give many patients with type 1 
diabetes (DM1) normal life expectancy and many live with DM1 for more than 50 
years. The prevalence of shoulder problems in diabetes is reported to be high and 
the focus is mainly on frozen shoulder (FS). A relationship between FS and DM1 is 
shown with a prevalence of 7-31 %. However we lack studies using strict diagnostic 
criteria in the shoulder. Aims: This cross-sectional, controlled study compare shoul-
der diagnoses, range of motion and shoulder disability in persons with long-term 
type 1 diabetes (>45 years) and controls and explore the association to the long-term 
glycaemic burden in the diabetes group. Methods: The study included 102 persons 
with diabetes type 1, mean (SD) duration of 50.6 (4.8) years, age: 61.0 (7.0) years, 
HbA1c: 58 mmol/mol (7,4 %), 49 % women and 72 diabetes free controls, age: 
61.7 (7.1) years, 56.9 % women. A standardized clinical examination and shoulder 
x-rays was done and demographic data, shoulder pain and function (QuickDASH, 
0-100 score), current and historical HbA1c was collected. Results: Frozen shoulder 
was found in 60 (59 %) persons with diabetes and 0 in the control group. 44 per-
sons (73.3 %) were bilaterally affected and 19 (18.6 %) had painful shoulders. No 
other group differences were found. There were highly significant group differen-
ces (mean difference (95 % CI)) for QuickDASH (14.4 (9.6-19.2), p<0.001). The 
diabetes group had significantly reduced shoulder range of motion. We found an 
adjusted association between HbA1c and QuickDASH giving a 6.94 point increase 
in QuickDASH per unit HbA1c. Conclusions: Frozen shoulder was found in 59 % 
in the diabetes group which also had higher shoulder disability and reduced shoulder 
range of motion. The glycaemic burden was associated with higher QuickDASH 
score and reduced shoulder range of motion.

DOES HIP MUSCLE STRENGTH IMPROVE AFTER HIP ARTHROSCO-
PIC SURGERY IN PATIENTS WITH FEMOROACETABULAR IMPINGE-
MENT?
Kierkegaard S., Dalgas U., Lund B., Søballe K., Mechlenburg I.
 
Introduction and purpose; Patients with symptomatic femoroacetabular impinge-
ment (FAI) experience impaired hip muscle strength compared to matched reference 
persons and it is not clear how hip arthroscopic surgery (HAS) affects this. The pur-
pose of the study was to compare maximal voluntary contraction (MVC) of the hip 
flexors and extensors in the affected leg before and 1 year after HAS and postopera-
tive rehabilitation. Methods: Patients eligible for HAS were consecutively included 
for MVC tests before and one year after HAS. Concentric (60 °/s), isometric and 
eccentric (-60 °/s) MVC of the patients were tested in an isokinetic dynamometer. 
Patients underwent HAS with resection of bony abnormalities and labral repair and 
a home-based rehabilitation program was followed for 2 months. At time for abstract 
submission, 16 patients had completed pre and postoperative tests. Pre and postope-
rative data from the affected leg was compared with paired t-tests after test for normal 
distribution. Results: Sixteen patients (10 females, age: 37±9 years) underwent te-
sting. Patients improved their concentric hip flexion (12±17%, p=0.0064), isometric 
hip flexion (12±18%, p=0.040), eccentric hip flexion (5±13%, p=0.046) and con-
centric hip extension (14±19%, p=0.0084) MVC. No significant improvements were 
seen for isometric and eccentric hip extension MVC. Discussion and conclusion: 
Hip flexion strength of the affected leg improved after surgery, while smaller im-
provements were seen during hip extension. Similarly, a study of 8 patients with 
FAI, mean 2.5 years after HAS reported increased hip muscle strength after surgery 
however, hip strength was still impaired when compared to healthy reference persons. 
Future studies evaluating how muscle strength develops medium to long term after 
HAS and with different rehabilitation programs are warranted. Compared to pre 
HAS, patients with FAI experienced increased MVC of the hip flexors and extensors 
in the affected leg when assessed 1 year after HAS. 
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EXERCISE THERAPY VERSUS ARTHROSCOPIC PAR-
TIAL MENISCECTOMY; EFFECT ON MECHANICAL 
SYMPTOMS
Kise N., Risberg MA., Stensrud S., Engebretsen L., Roos E.
 
Introduction: Patients with degenerative meniscal tears often pre-
sent with symptoms like clicking, catching or pain when twisting 
the knee, symptoms believed to strengthen the indication for 
arthroscopic partial meniscectomy (APM). The purpose was to 
investigate if surgery was superior to exercise therapy (ET) for re-
duction of mechanical symptoms. Methodology: In a randomised 
controlled study*, 140 patients with degenerative meniscal tears 
were treated with either supervised ET or APM. Mechanical sym-
ptoms were evaluated by single items from KOOS (Knee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score) at baseline and after 3, 12 and 24 
months. The frequency of patients reporting at least moderate sym-
ptoms (moderate, frequently/often, always/extreme) was compared 
to patients reporting no or rare symptoms, using Pearson chi-square 
test. Results: At baseline, the frequencies of clicking, catching or 
pain when twisting knee were 59%, 24% and 61%, respectively, in 
the ET-group, and 37%, 17% and 63% in the APM-group. Over 
the 2-year follow-up time, the frequencies decreased with 30%, 
18% and 49% in the ET-group and 17%, 11% and 44% in the 
APM-group. There were no between-group differences in symptom 
frequencies at 3-, 12- or 24- month follow-ups (p=0.100-0.945). 
Discussion: This study is important because it questions if APM 
is better than ET in relieving mechanical symptoms. A weakness 
is that this is a secondary analysis of data from a randomized con-
trolled trial, not designed for this purpose. Conclusion: Patients 
with degenerative meniscal tears achieve similar relief of mechanical 
symptoms after exercise therapy as after knee arthroscopy. 

EXERCISE THERAPY VERSUS ARTHROSCOPIC PAR-
TIAL MENISCECTOMY AS TREATMENT FOR DEGENE-
RATIVE MENISCAL TEAR IN MIDDLE-AGED PATIENTS
Kise N., Risberg MA., Stensrud S., Ranstam J., Engebretsen L., 
Roos E.
 
Objective: To determine if exercise therapy is superior to arthrosco-
pic partial meniscectomy on knee function in treating middle-aged 
patients with degenerative meniscal tears. Design: Randomised 
controlled superiority trial. Setting: Orthopaedic departments at 
two public hospitals and two physiotherapy clinics in Norway. 
Participants: 140 middle-aged patients (mean age 49.5 years, range 
35.7-59.9) with MRI-verified degenerative medial meniscal tear, 
96% had no definitive radiographic osteoarthritis. Interventions: 
12-week supervised exercise therapy alone or arthroscopic partial 
meniscectomy alone. Primary outcome measures: Intention-to-
treat analysis of the between-group difference in change in KOOS4 
(Knee injury and osteoarthritis outcome score)(defined a priori as 
the mean score from KOOSPain, KOOSSymptoms, KOOSSports/
Rec and KOOSQOL) from baseline to 2-year follow-up and chan-
ge in thigh muscle strength from baseline to 3 months. Results: 
No clinically relevant difference was found between the two groups 
in change in KOOS4 at 2 years (0.9 points, 95% CI -4.3 to 6.1; 
P=0.72). At 3 months, muscle strength was more improved in the 
exercise therapy group (P<0.004). There were no serious adverse 
events in either group during the 2-year follow-up. Nineteen per-
cent of the participants allocated to exercise therapy crossed over 

to surgery during the 2-year follow-up with no additional benefit. 
Conclusion: The observed difference in treatment effect was mi-
nute after 2 years follow-up, and the trial’s inferential uncertain-
ty was sufficiently small to exclude clinically relevant differences. 
Exercise therapy showed positive effects over surgery in improving 
thigh muscle strength, at least in the short-term. Our results should 
encourage clinicians and middle-age patients with degenerative me-
niscal tear and no definitive radiographic osteoarthritis to consider 
supervised exercise therapy as a treatment option. 

FEASIBILITY OF TWO EXERCISE PROGRAMS FOR PA-
TIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS.
Lund M., Risberg MA., Øiestad BE
 
Background: Despite substantial international literature on exerci-
se therapy as first-line treatment for patients with knee osteoarthri-
tis (OA), no specific exercise recommendation exists. The purpose 
of this study was to evaluate the feasibility of a 12-week cycling pro-
gram and a 12-week strength-training program in individuals with 
symptomatic mild to moderate knee OA. Methods: In an ongoing 
randomized controlled trial, we included the first 30 patients in the 
two different exercise programs (41-69 years). Feasibility was deter-
mined by monitoring 1) adherence to the two standardized exercise 
programs, 2) change in quadriceps muscle strength (Biodex 6000), 
3)change in maximal oxygen consumption (VO2max), and 4) pain 
during the exercise sessions (verbal numeric scale, VNS 0-10). The 
patients were advised to train 2-3 sessions/week at a local physio-
therapy institute and to fill out training diaries weekly. Pre- and 
postintervention isokinetic muscle strength test and VO2max-test 
on an ergometer cycle were recorded. Results: Training diaries 
were filled out by 28 patients (93%) in the strength training group 
(STG) and 24 (80%) in the cycle group (CG). Of these, 64% and 
75% exercised 2/week for >10 weeks in the two groups respectively. 
Average sessions/week was 2.4 (range 1.2-3.0) in both groups. They 
showed an increase in quadriceps muscle strength (STG: 10.5%, 
p=0.0001 and CG: 12.2%, p=0.003), and VO2max (STG: 4.1%, 
p=0.045 and CG: 6.8%, p=0.007). The average VNS value for the 
STG was 3.3 (±2.2) and 2.6 (±1.7) for the CG. There was no chan-
ge in pain from week 1 to 12 in either the STG (p=0.156) or the 
CG (p=0.733). Conclusion: The two 12-week exercise programs 
were feasible in patients with symptomatic knee OA with respect 
to average sessions/week and pain levels during the training ses-
sions, but future exercise programs should emphasize higher doses 
to achieve clinical important improvements in quadriceps strength 
and maximal oxygen consumption. 

EXERGAMING – AN INNOVATIVE WAY OF ENJOYABLE 
HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING
Moholdt T., Hagen K., Wele S., Chroianopoulos K., Wang AI., 
Jaccheri ML
 
Introduction and purpose: Active video games (exergames) can 
replace sedentary time spent on computer gaming with physical 
activity. Previous studies on physiological cost of exergaming have 
shown that the exercise intensity is light-to-moderate. Our aim was 
to examine the exercise intensity and enjoyment of a newly develo-
ped biking exergame (Pedal Tanks) compared to walking. 
Methods: Pedal Tanks is a multiplayer game where the players con-
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trol a tank by the pedals and buttons on the handlebars on regular stationary bikes. 
Eight males (23.9 ± 0.6 years) completed three exercise trials where they played Pedal 
Tanks (PLAY) and walked (WALK), in randomised and counter-balanced sequence. 
They were asked to PLAY and WALK for a minimum of 15 min, and then to con-
tinue as long as they wanted. We measured heart rate (HR), duration of the activi-
ties, total and relative energy expenditure, and subject-rated perceived exertion and 
enjoyment (on 0-10 visual analogue scales, VAS). Measures were averaged across all 
three trials for each activity and compared between activities (WALK vs PLAY) using 
Wilcoxon signed rank tests. Results: The average HR during PLAY (73 ±10% of 
HRmax) was significantly higher than during WALK (57 ±7% of HRmax, p=0.01). 
During PLAY, the participants spent 12.5 ±5.3 minutes at 80-90% of HRmax and 
5.5 ±4.6 minutes ≥ 90% of HRmax each session. During WALK the intensity was ≤ 
70% of HRmax. The duration of PLAY was 44.3 ±0.7 minutes and of WALK 17.0 
±0.7 minutes (p=0.01). The enjoyment of PLAY (VAS 8.7 ±0.1) was higher than of 
WALK (VAS 3.9 ±1.8, p=0.01). The total and relative energy expenditure were signi-
ficantly higher during PLAY (1401 ±131 KJ and 32 ±3 KJ/min) compared to during 
WALK (440 ±24 KJ and 26 ±1 KJ/min, both p=0.01).      Discussion/Conclusion: 
Exergaming can be an innovative way of enjoyable high intensity interval training. 

A LARGE INCREASE IN WEEKLY HANDBALL PARTICIPATION INCRE-
ASES THE SHOULDER INJURY RATE IN DANISH YOUTH HANDBALL
Møller M., Nilsen RØ., Attermann J., Wedderkopp N., Lind M., Sørensen H., 
Myklebust G.
 
Introduction: Knowledge of injury patterns, an integral step towards injury preven-
tion, is lacking in youth handball. The purpose of the present study was to investigate 
if an increase in handball participation is associated with an increased shoulder injury 
rate compared with a decrease or a small increase, and if a potential association is 
influenced by scapular control, isometric shoulder strength, or glenohumeral range 
of motion (ROM). Methods: 679 elite youth handball players (14-18 years) provi-
ded weekly reports on shoulder problems irrespective of the need for time loss and 
medical attention, and handball participation over 31 weeks using the SMS, Phone 
and Medical Examination system. Handball participation in a given week was cate-
gorised into (1) < 20% increase or decrease (reference), (2) increase between 20-60%, 
(3) increase > 60% relative to the weekly average amount of handball participation 
the preceding four weeks. Assessment of shoulder isometric rotational and abduction 
strength, ROM and scapular control was performed at baseline and mid-season. Cox 
proportional hazards regression with frailty was used to estimate hazard ratios (HR) 
using calendar weeks as time scale. Handball participation and shoulder assessments 
were included as time-dependent variables. Results: An increase in handball partici-
pation by >60% was associated with greater shoulder injury rate (HR:1.91 95% con-
fidence interval (CI) = 1.00;3.70, p = 0.05) compared with the reference group. The 
effect of an increase in handball participation between 20% to 60% was exacerbated 
amongst players with reduced external rotation strength (HR:4.0; 95% CI 1.1;15.2, 
p=0.04) or scapular dyskinesis (HR:4.8; 95% CI 1.3;18.3, p=0.02). Reduced exter-
nal strength also exacerbated the effect of an increase above 60% (HR: 4.2; 95% CI 
1.4;12.8, p=0.01). Conclusion: A large increase in weekly handball participation 
increases the shoulder injury rate in elite youth handball players; particularly in the 
presence of reduced external rotational strength or scapular dyskinesis.

TOTAL WORKLOAD AND ENERGY EXPENDITURE DURING AND AF-
TER A BODYPUMP SESSION IN UNTRAINED OVERWEIGHT WOMEN
Rustaden AM., Gjestvang C, Bø K., Haakstad LA., Paulsen G.
 
BodyPump is worldwide the most recognized strengthening group-exercise concept, 
with over 5 million participants weekly. This is a high-repetition low to moderate 
load session, claimed to burn up to 540 calories. The purpose of this experimental 
study was to estimate total exercise workload and energy expenditure during a session 

of BodyPump, and to compare these outcomes with a session of traditional heavy 
load resistance exercise (8 repetition maximum [RM], 2-4 sets). Totally, eighteen 
untrained, overweight women (BMI ≥ 25) participated in the study (mean age 36.4 
years ± 10.1, BMI 29.8 kg/m2). Ten women participated in BodyPump and eight 
in resistance exercise. Exercise workloads were estimated by multiplying load (kg) x 
repetitions x sets, and energy expenditure was measured with indirect calorimetry, 
during the sessions. Resting metabolic rate (RMR) was estimated before and twice af-
ter the sessions (0-20 min and 120-140 min). The participants exercising BodyPump 
lifted significantly more loads than the resistance exercise group (19485 kg ± 2258 vs 
15616 kg ± 2976, p=0.006), while energy expenditure was similar with 302 kcal ± 67 
in BodyPump and 289 kcal ± 69 in resistance exercise (p=0.69). RMR 0-20 min and 
120-140 min were 1.2 kcal/min ± 0.2 and 1.23 ± 0.2 in BodyPump, and 1.4 kcal/
min ± 0.2 and 1.2 ± 0.2 in resistance exercise (p=0.091 and p=0.855). In conclusion, 
one session of BodyPump resulted in a higher total workload compared to traditional 
heavy load resistance exercise, but there was no group difference in energy expendi-
ture, nor RMR post exercise. The women exercising BodyPump did not reach the 
claimed energy expenditure from the distributor.

PHYSICAL ACTIVITY AND MARKERS OF INFLAMMATION IN 
CHILDREN
Solberg R., Anderssen SA., Steene-Johannessen J
 
Introduction and Purpose: Inflammatory markers have been linked to adiposity, 
atherosclerosis and risk factors for development of cardiovascular disease. Regular 
physical activity (PA) is associated with potential benefits for many health outcomes. 
Only a few studies have examined the associations between objectively assessed PA 
and inflammatory markers in children. Moreover, these studies often include small 
sample size and only a few inflammatory markers. Therefore, the purpose with this 
study was to examine the associations of objectively measured overall PA, moderate-
to-vigorous PA (MVPA) and vigorous PA (VPA) with markers of inflammation in 
Norwegian children. Methods: In 2005-2006 1467 nine-years-old were randomly 
selected from all regions in Norway. Inflammatory markers evaluated included C-
reactive protein (CRP), leptin, adiponektin, plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-
1), tumor necrosis factor α (TNFα) and interleukin-6 (IL-6). Physical activity was 
assessed objectively with Actigraph modell 7164. We used linear regression analysis 
to examine the association between PA and inflammatory markers, and differences 
between groups using one-way analysis of variance. Results: The regression analysis 
revealed that time spent in VPA was negatively associated with CRP (β = -0,162), 
PAI-1 (β = -0,138) and leptin (β = -0,208)  (p < 0,001 for all). Furthermore, there 
was a significant negative association between both overall PA, MVPA and CRP, 
PAI-1 and leptin (p < 0,05 for all), but with smaller beta coefficients than found with 
VPA as depended variable. We observed a graded association of CRP, PAI-1 and lep-
tin across tertiles of VPA (p ≤ 0,01 for all). Discussion and conclusion: Our results 
show that both overall PA, MVPA and VPA were negatively associated with inflam-
matory markers in Norwegian nine-year old children. Even though a cross-sectional 
study, these results indicate the importance of overall PA level and that activity of 
higher intensity might be most beneficial. 

HEAD IMPACT VELOCITIES IN FIS WORLD CUP ALPINE SKIERS
Steenstrup S., Mok KM, McIntosh A, Bahr R., Krosshaug T.
 
Introduction: In all FIS World Cup (WC) alpine skiing events, helmets are man-
datory. Prior to the 2013/14 WC season FIS enforced new helmet testing standards, 
where helmets are dropped onto a rigid anvil at a test speed of 6.8 m/s (compared 
to 5.4 m/s previously). However, whether this increased testing speed reflects impact 
velocities in real head injury situations on snow is unclear. The aim of this study was 
therefore to estimate helmet impact velocities in real head injury situations. 
Methods: Information about head injuries was obtained through the FIS Injury Sur-
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veillance System throughout 9 seasons (2006-2015). Videos of the 
injury situations were collected systematically at the end of each 
of the 9 seasons. In a pilot study, we have analyzed 5 head injury 
videos in detail. We used a commercial motion analysis software 
(SkillSpector) to digitize the head`s trajectory, and estimated the 
movement of the head relative to the surroundings. We calculated 
the change in velocity of the head from directly pre-impact to di-
rectly post-impact. Results: In three of the five cases, the normal 
to slope pre-impact velocity was higher than the current helmet 
testing standard of 6.8 m/s (7.6, 7.9 and 8.2 m/s). The total chan-
ge in normal to slope velocity ranged from 5.2 to 8.5 m/s. In the 
along-slope direction, the velocity change was lower, ranging from 
0.3 to 4.6 m/s. Conclusion: The normal to slope pre-impact velo-
city was higher than the current helmet testing standard in 3 of 5 
cases. However, we do not know how a laboratory helmet impact 
test relates to head injury situations on snow and ice. An impact in 
a helmet testing laboratory may produce a higher head acceleration 
compared to an impact in the real world against a compliant surface 
such as snow or ice.

ASSOCIATION BETWEEN POSTURAL CONTROL AND 
ACL INJURY RISK AMONG FEMALE ELITE HANDBALL 
AND FOOTBALL PLAYERS
Steffen K., Nilstad A., Krosshaug T., Pasanen K., Bahr R.
 
Background: Little research exists quantifying balance measures as 
potential risk factors for ACL injury. Objective: To assess whether 
static and dynamic postural control were associated with an increa-
sed risk for ACL injury in female elite handball and football players. 
Design: Prospective cohort study. Participants: From 2007 throu-
gh 2015, 838 female premier league players participated in pre-
season testing and were prospectively followed for ACL injury risk. 
Assessment of risk factors and main outcome measures: At baseli-
ne, we recorded player demographics, playing experience, ACL and 
ankle injury history. We measured the mean velocity of COP in 
medio-lateral (ML) and anterior-posterior (AP) directions (mm/s), 
as well as the area of the 95% confidence ellipse area (mm2). We 
used the Star Excursion Balance Test to measure anteromedial, 
medial and posteromedial reach directions (cm). To examine the 
stability of postural control measures over time, we examined long-
term and short-term reproducibility. We followed a pre-defined 
statistical protocol with logistic regression models, one for each 
of the proposed risk factors. Results: A total of 55 (6.6%) players 
(age: 20±4 yrs; height: 171±7 cm; body mass: 68±9 kg) sustained a 
non-contact ACL injury after baseline testing (1.8±1.8 yrs). When 
comparing height and leg-length normalized balance measures 
between injured and uninjured players in univariate analyses, none 
of the variables were statistically associated with an increased risk 
of ACL rupture. Short- and long-term reproducibility of the se-
lected variables was poor. Players with a previous ACL injury had 
a 3-fold higher risk of sustaining a new ACL injury compared to 
previously uninjured players (OR 2.9, CI 1.4 to 5.7). Conclusion: 
None of the static and dynamic postural control measures exami-
ned were associated with increased ACL injury risk among female 
elite handball and football players. Hence, the variables included 
in the current investigation cannot be used to predict injury risk.

PATIENT REPORTED OUTCOMES AFTER SURGERY 
FOR TRAUMATIC OR DEGENERATIVE MENISCAL 
TEARS: PROSPECTIVE COHORT STUDY
Thorlund J., Englund M., Nissen N., Pihl K., Jørgensen U., 
Schjerning J., Lohmander S.
 
Purpose: Arthroscopic partial meniscectomy (APM) is used to 
treat both traumatic and degenerative meniscal tears and is belie-
ved to improve patient reported outcomes to a greater extent in 
patients with traumatic meniscal tears. The aim was to compare 
patient reported outcomes from before to 52 weeks after surgery 
between individuals undergoing APM for traumatic or degenerati-
ve meniscal tears. Methods: We included participants aged 18-55 
years undergoing APM for a meniscal tear from Knee Arthroscopy 
Cohort Southern Denmark – KACS (ClinicalTrials.gov identifier: 
NCT01871272). Participants (n=397, 42% women) were cate-
gorized as having a traumatic tear (n=141, mean age 38.7 years 
SD 10.9) or a degenerative lesion (n=256, mean age 46.6 years SD 
6.4), defined by a combination of age and symptom onset (i.e. trau-
matic, semi-traumatic or slowly evolving over time). Main outcome 
was between-group difference in area under the curve (AUC) from 
baseline to 52 weeks on four of five Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS4) subscales, excluding activities of daily 
living. Group X time interaction was assessed using a mixed line-
ar random effects model adjusted for age, sex and BMI. A 95% 
confidence interval excluding 10 KOOS-points between groups 
was not considered clinically meaningful. Results: Participants 
with traumatic and degenerative tears had similar KOOS4 scores 
at baseline prior to surgery (Traumatic: 46.4 SD 16.4, Degenera-
tive 45.5 SD 15.0). Participants with degenerative meniscal tears 
displayed better KOOS4 scores (66.2 [63.8, 68.7 95% CI]) at 52 
weeks follow-up compared with those having traumatic tears (61.8 
[58.5, 65.2] 95% CI) as well as a larger AUC (p=0.024). However, 
the difference exceeded at no time point the a priori defined clini-
cally meaningful difference. Conclusions: Our results question the 
current tenet that patients with traumatic meniscal tears experien-
ce greater improvements in patient reported outcomes following 
APM compared with patients with degenerative tears. 

WITH WHAT ACCURACY CAN WE PREDICT PERSI-
STENT DISABILITY IN SCIATICA PATIENTS WITH 
SELF-REPORTED SCREENING TOOLS?
Vigdal Ø., Fjeld O., Siewers V., Pedersen L., Nilsen KB., Zwart 
JA., Grotle M.
 
Background: Sciatica frequently leads to severe pain, disability and 
neurological deficits. Psychosocial screening tools may be helpful in 
identifying patients with elevated risk of persistent disability. Two 
psychosocial screening tools have been translated to Norwegian, 
but have not yet been validated in patients with sciatica in seconda-
ry care. Objective: To explore the predictive validity of the STarT 
Back Screening Tool (SBT) and the Örebro Musculoskeletal Pain 
Questionnaire (ÖMPQ) for identifying persistent disability at one-
year follow-up for patients with sciatica in secondary care. 
Materials and methods: A prospective cohort study included 210 
patients with sciatica acutely admitted to Oslo University Hospi-
tal. Predictive validity was examined by estimating sensitivity, spe-
cificity, positive and negative likelihood ratio for high-risk versus 
low- and medium-risk categories on the screening tools at baseline. 
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Separate analysis was performed for conservative and surgically treated patients. Per-
sistent disability was defined as an Oswestry Disability Index score of >30/100 at one 
year follow-up. Results: A total of 57 conservatively treated patients and 93 surgically 
treated patients completed follow-up at one year. In the conservative group sensiti-
vity was 0.29 for SBT and 0.86 for ÖMPQ. Specificity was 0.94 for SBT and 0.60 
for ÖMPQ. +LR was 4.83 for SBT and 2.15 for ÖMPQ. –LR was 0.76 for SBT 
and 0.23 for ÖMPQ. In the surgical group sensitivity was 0.36 for SBT and 0.85 for 
ÖMPQ. Specificity was 0.71 for SBT and 0.45 for ÖMPQ. +LR was 1.24 for SBT 
and 1.55 for ÖMPQ. –LR was 0.90 for SBT and 0.33 for ÖMPQ. Conclusion: 
Both the SBT and ÖMPQ showed moderate predictive validity in the conservative 
group and low predictive validity in the surgical group. Both screening tools can be 
used for identifying patients with high risk of persisting disability for patients with 
conservatively treated sciatica in secondary care.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING CHANGES THROUGHOUT THE 
FIRST WEEK AFTER ACUTE HAMSTRING INJURY – A PROSPECTIVE, 
DESCRIPTIVE STUDY
Wangensteen A., Tol JL., van Linschoten R., Almusa E., Whiteley R., Witvrouw 
E., Bahr R.
 
Introduction: The optimal timing of Magnetic Resonance Imaging (MRI) following 
acute hamstring injury is unknown and mainly based on expert opinions. Purposes: 

To 1) describe the day-to-day changes in the extent of oedema, and 2) investigate 
the optimal timing for detection of fiber disruption (tear) on MRI following acute 
hamstring injuries. Methods: Standardised MRI was performed ≤1 day after acute 
hamstring injury in male athletes. If MRI revealed positive signs of injury (increa-
sed signal intensity on fluid sensitive sequences), consecutive MRIs were obtained 
daily throughout the subsequent week. MRI parameters (day 1-7) were scored by a 
single radiologist using a standardised scoring form. The day-to-day changes in the 
extent of oedema (distance from tuber, cranio-caudal length, medio-lateral width 
and anterio-posterior depth) and the presence and extent of fiber disruption were 
assessed with descriptive statistics and repeated measures analysis of variance (ANO-
VA) of log-transformed data. The overall main effect for time was reported with a 
significance level set at p<0.05. Results: Thirteen out of 132 male athletes assessed 
for eligibility (January 2014 - December 2015) were included. One dropped out, 
while 12 (31 years, range 20-49) completed the study (11 completed 7 days, 1 com-
pleted 5 days). There were no significant day-to-day changes for any of the extent of 
oedema measures (p-values ranging from 0.12 to 0.81). Fiber disruption (n=5) was 
detectable from day one, with no significant day-to-day changes (p-values ranging 
from 0.45 to 0.95). Discussion and conclusion: We observed insignificant day-to-
day changes in the extent of oedema throughout day 1 to day 7, and fiber disruption 
(tear) was detectable from the first day after injury. These findings indicate that MRI 
can be performed on any day during the first week following an acute (hamstring) 
muscle injury, giving more flexibility in the timing of the MRI without sacrificing 
its accuracy.

Kjære medlemmer. Flere av nåværende styremedlemmer går av ved årsmøtet i 
2018, blant annet leder, nestleder og økonomiansvarlig. Ledervervet og økonomi-
ansvarligvervet krever god opplæring før man går inn i oppgaven, og valgkomiteen 
ønsker å komme i kontakt med interesserte medlemmer så fort som mulig for en 
god overgangsfase for nye styremedlemmer. Å sitte i faggruppens styre er et utrolig 
inspirerende verv med gode muligheter både for politiske og ikke minst faglige 
påvirkninger for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Men aller mest er dette en 
morsom jobb med kontinuerlig kontakt med flinke og motiverte fysioterapeuter fra 
hele Norges land. Ta kontakt med leder Krister Næss (krister.naess@larvikhms.no) 
eller Lasse Haugerud (lhaugerud@yahoo.com) hvis du er interessert!

Interessert i å sitte i styret i faggruppen? 
Meld din interesse!
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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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