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Kjære NIM-lesere!
Vi skriver mars måned og årets første utgave av Norsk Idrettsmedi-
sin er klart. Nytt av året er at vi har gjort NIM fritt tilgjengelig for 
alle. Det betyr at alle som har lyst å lese NIM kan gjøre dette uten å 
være medlem i NIMF eller FIFA eller abonnere direkte. Vi ønsker å 
spre kunnskap og øke interessen for idrettsmedisin og tror at dette 
kan være med å bidra til at det idrettsmedisinske miljøet i Norge 
blir enda større. Vi vil sette stor pris på om dere som leser også 
linker til utgaven i sosiale medier.
 
 Noen av dere la kanskje merke til at jeg innledningsvis skrev 
FIFA. Da tenkte jeg ikke på den noe belastede organisasjonen med 
hovedkontor i Sveits, men vår egen faggruppe for idrettsfysioterapi. 
På årsmøtet i mars ble det nemlig vedtatt navneendring. FFI er 
dermed blitt til Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedi-
sin, forkortet FIFA. NIM gratulerer med det nye navnet!

 Påska nærmer seg med stormskritt og i tradisjon tro er det 
mange som skal til fjells. Toppturer er bare blitt mer og mer pop-
ulære de siste årene og mange av oss vil i løpet av vinteren bestige 
nye topper og kjøre ned i bratt terreng. Når man ser filmer som 
”Supervention” er det lett å skjønne hvorfor. Følelsen av å bruke 
kroppen og den tilfredsstillelsen det er å stå på toppen og beskue 
den uberørte puddersnøen man få sekunder senere skal boltre seg 
i er på mange måter ubeskrivelig. Dessverre er det slik at fjellet i 
tillegg til å være vakkert, samtidig kan være lumskt og lunefullt. 
Å vurdere snøskredfare kan være komplisert. Hvordan tar vi de 
trygge valgene? Stoler vi for mye på ”magefølelsen”? 
Audun Hetland har i denne utgaven en artikkel om snøskred og 

den menneskelige faktoren hvor han blant annet diskuterer omkring 
ulike faktorer som er nødvendig for at et skred skal gå. 

 Er toppidrett skadelig for luftveiene? Toppidrettsutøvere 
balanserer ofte på en knivsegg mellom nok og for mye trening, 
men er det slik at toppidretter er spesielt skadelig for luftveiene, og 
eventuelt hvorfor? Julie Stang, Stipendiat ved NIH, har skrevet en 
høyst interessant artikkel om forekomsten av astma i idretten. 
 
 Adam Meakins, aka ”The Sports Physiotherapist” har besøkt 
Sør-Vestlandet. Meakins er kjent for sin skarpe tunge og spisse 
formuleringer uten innpakning, men han er også en dyktig kliniker. 
Vibeke Koren har skrevet et fyldig referat fra hans kurs ”The Shoul-
der Complex: doesn´t have to be complicated”. FIFAs vinterseminar 
ble avholdt i UBCs lokaler på Ullevål. Tema styrke og utholdenhet. 
Siril Pettersen Hammari leverer referat derfra. 

 For en stund siden var det ACL-Seminar på NIMI. Hva er siste 
nytt og hvordan kan ny kunnskap gi bedre praksis? Karin Rydevik 
og Celine Hamisultane gir oss en oppdatering. 
I de faste spaltene kan vi lese litt mer om debatten i forbindelse 
med X-Games i Oslo og antidoping. Antidoping Norge bidrar til å 
klargjøre en del av det som har vært fremme, med utgangspunktet i 
antidopingregelverket. Hos CERG kan du lese om hvordan 
intervalltrening bidro til redusert hjerteflimmer.

Da gjenstår det bare for meg å ønske god leselyst og ei trivelig 
påske, og husk, vær varsom i fjellet!

André Fagerborg

REDAKTØRENS KOMMENTAR
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Hei,
       Våren er heldigvis i anmarsj, og årsmøtet med tilhørende fagseminar er 
avholdt på Olympiatoppen.
 Årsmøtet forgikk uten den store dramatikken, men det er vanskelig å 
komme unna at NIMF har en anstrengt økonomi. En stor del av vårt driftsbud-
sjett går til tidsskriftet SJSSM som alle medlemmer i dag har elektronisk tilgang 
til. Styret i NIMF vurderer, sammen med de andre skandinaviske foreningene, 
å avslutte abonementet. Dette dels på grunn av store utgifter, men også pga 
utfordringer knyttet til samarbeid med utgiver. Signaler fra medlemmene våre 
er at tidsskriftet er lite lest. Årsaken, slik vi tolker det, er at det er mye basal 
forskning.
 Tre representanter gikk ut av styret, og jeg vil takke Hilde Moseby Berge, 
Tore Prestgaard og Nikolai Paus Grova for godt arbeid i mange år!
Velkommen til Håvard Visnes fra Bergen, Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo 
fra Trondheim og Arne Haugli fra Tromsø. Vi gleder oss til å jobbe sammen 
med dere.

Fagseminaret handlet om laglegerollen
Ola Sand, kanskje best kjent som mangeårig landslagslege for håndballjentene, 
holdt et engasjerende og godt foredrag. Det ga rom for refleksjon og diskusjon 
rundt viktigheten av journalføring, taushetsplikt, laglegens ”uviktige” rolle sett i 
forhold til profilerte utøvere.
Ola ga oss mange og gode praktiske råd i forhold til det å reise med et lag. 
Forberedelser med kartlegging av hva som fins av helsetjenester og hvor disse 
finnes, hva bør en legekoffert inneholde, hvordan unngå smittsom sykdom og 
hvordan håndtere smitte dersom det først oppstår. 
Vi fikk også et innblikk i hva Ola driver med på tur når han ikke utøver sin 
legegjerning. Ola er som de fleste vet en glad mann med mye humor, og har 
nok med sine påfunn senket mange høye skuldre i forkant av viktige kamper 
i store mesterskap. Dette tenker vi nok ikke på som en tradisjonell del av 

laglegerollen, men det å bidra med humor, trygghet, glede og ro tror jeg er 
minst like viktig som å kunne diagnostisere en ruptur av ligamentum talofibu-
lare anterior.

 Det er mange utfordringer knyttet til laglegerollen. Vi rekker ikke gjennom 
alle disse her, men her er noen det kan være verdt å tenke på. 
Laglegen er kun en liten brikke i støtteapparatet rundt et lag eller enkeltutøvere, 
og det er liten tvil om at vi ikke innehar noen hovedrolle. Det betyr at man bør 
forberede seg på at utøver alltid stiller i første rekke. Laglegen kan erstattes, men 
sjelden en topputøver.

 Vi kan bli utfordret  i forhold til vår etiske standard når utøverne våre er 
skadet og/eller syke.  Eksempel på dette er krav om injeksjoner med lokalbe-
døvelse for å kunne delta i konkurranse. Dette er tillat i hht dopingreglementet, 
men NIMF har tatt avstand fra dette, og  vi har også bedt våre medlemmer 
om å gjøre det samme. Det kan være kjekt å vite at man har NIMF i ryggen, 
dersom man havner i en situasjon hvor denne problemstillingen blir aktuell. 

 I situasjoner hvor trener og utøver syns retur til idrett går for sakte hentes 
det ikke sjelden inn ”ekspertise” som kan ha andre innfallsvinkler enn det vi 
som leger har. Det tilbys metoder og råd som ikke alltid er like godt dokumen-
tert. Noen ganger søkes det second opinion hos andre leger. Ikke sjelden er 
laglegen den siste som får vite om det. Det er viktig å avklare med arbeidsgiver 
hvem som er medisinsk ansvarlig, og at eventuell bruk av annet helsepersonell 
skal avklares med ansvarlig lege. Kommunikasjonsveier bør også avklares.

 Medisinsk informasjon om utøver er alltid taushetsbelagt, og det må alltid 
avklares med utøver hvem som kan få informasjon. Viktigheten av skriftlig 
dokumentasjon rundt dette kan ikke påpekes sterkt nok.

Helt til slutt; preliminært program til årets høstkongress på Norefjell er rett 
rundt hjørne, og kan finnes på kongressens hjemmeside: 
www.sportmedicine2016.com

God påske!
Eva

        

Kjære FIFA-medlem! 

       Faggruppa vår heter heretter NFFs Faggruppe for Idrettsfysioterapi og 
Aktivitetsmedisin (FIFA). Dette ble vedtatt på årsmøtet vårt nå i mars, og er 
allerede godkjent av Forbundsstyret. Vi er glade for denne navneendringen, og 
tenker at det nye navnet vil synliggjøre bredden i idrettsfysioterapifaget. Fysisk 
aktivitet som medisin blir stadig viktigere, og vi tror at det er riktig av oss å 
endre navn nå. Mitt inntrykk er at mange utenfor miljøet vårt har forbundet 
idrettsfysioterapi med toppidrett. Vi er gode på mye mer enn rehabilitering av 
landslagsutøvere! 
 
 Årsregnskapet for 2015 er ferdig og bekrefter at gruppa har stor aktivitet. 
Vi vil i 2016 jobbe videre med å få til en ordning med spesialist i idrettsfysi-
oterapi på kommunal legevakt, og årsmøtet godkjente at vi viderefører midlene 
vi satte av i budsjettet i fjor til de kommende år. Vi håper å komme i gang med 
et pilotprosjekt ganske snart, og har også søkt om midler fra Fysiofondet til 
dette arbeidet. 
 I forbindelse med årsmøtet, arrangerte vi et todagers kurs i styrke- og 
utholdenhetstrening i Oslo. Litt over 50 deltakere var med på kurset, som 

inneholdt både teori om fysiologi/treningslære og praktiske workshops om 
utholdenhetstester og styrketeknikk. I mine øyne var det et vellykket kurs, med 
mange engasjerte deltakere. 
 
 Som medlem i FIFA, er du så heldig å få fri tilgang til JOSPT. Dette er et 
bra tidsskrift med god og praksisnær forskning. Jeg håper du benytter deg av 
denne medlemsfordelen. Vi har også nært samarbeid med BJSM og det nye 
tidsskriftet BMJ Open Sports & Exercise Medicine. Husk at du kan abonnere 
på nythetsbrev derfra også!
 
 Facebooksida vår har snart 2000 følgere. Rikke er flink til å legge ut stoff, 
både der og på Twitter. Vi oppretter nå også et diskusjonsforum for idrettsfysi-
oterapi på Facebook. Dette er en lukket gruppe som du kan få bli med i om du 
sender en henvendelse til oss på Facebook (gjennom vår hovedside).
 
 Jeg håper vi sees på Norefjell i høst. Årets høstkongress kommer til å bli 
kjempebra. Preliminært program kommer veldig snart til å ligge klart på kon-
gressens hjemmeside: www.sportmedicine2016.com, og mange av foredrags-
holderne er allerede presentert på sida til kongressen.

Og forresten, FIFA-styret kommer til å oppføre oss bra selv om vi har byttet til 
et litt belastet navn;-)

God påske!
Trine

     

     

FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI OG 

AKTIVITETSMEDISIN (FIFA)

Trine Moholdt, leder FFI

Eva Birkelund, leder NIMF

Norsk forening 
for idrettsmedisin
og fysisk aktivitet
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6  Fredag 15 Januar var noen av landets fremste klinikere 
og forskere på fremre korsbånd samlet til et fullsatt kurs på 
Nimi Ullevål. Det var en både av ortopeder og fysioterapeu-
ter blant deltakerne, som resulterte i gode diskusjoner etter 
hvert tema. 
Seminaret ble innledet av May Arna Risberg med en 
oppsummering av forskning på fremre korsbåndskader som 
har vært gjennomført på NAR og Nimi siden 2003. Etter 
over 20 år med klinisk erfaring og over 10 år med forskning 
innen rehabilitering av fremre korsbåndskader har vi vist at 
Nimi/NAR er ledende innen korsbåndrehabilitering. 
Hensikten med seminaret var å dele den nye kunnskapen for 
å gi dere en bedre klinisk praksis.

Rekonstruksjon eller ikke?  
 Et tilbakevendende tema er om ACL skader bør 
gjennomgå rekonstruksjon eller ikke.  May Arna tok oss 
igjennom litteraturen innen feltet.  Det er ingen signifi-
kante forskjeller mellom disse to behandlingene, men all 
behandling må tilpasses den enkelte pasient avhengig av 
dysfunksjoner og mål. Forskning viser at 30% av pasien-
tene  klarer seg bra uten ACL rekonstruksjon ved 2 års 
oppfølging. 
 Ortoped Marc Strauss har solid erfaring med ACL 
rekonstruksjoner. Hans budskap var å formidle at det 
alltid må gjøres en individuell vurdering om pasienten 
skal opereres eller ikke, men personer som skal tilbake til 
vridnings idretter (f. eks håndball og fotball) som krever 
god stabilitet, bør få tilbud om kirurgi. Han la vekt på 
viktigheten av å informere pasienten om 9-12 mnd med 
postoperativ rehabilitering og at det kreves en stor innsats 
av pasienten for å komme tilbake til ønsket aktivitetsnivå. 
 Både May Arna og Marc la stor vekt på fordelen med 
preoperativ rehabilitering ved en eventuell operasjon. .  Et 
5 ukers intensivt preoperativt treningsprogram med fokus 
på styrke og neuromuskulær kontroll øker styrken betyde-
lig og har en klinisk verdi.  Optimalisering av funksjon 
FØR operasjon gir bedre langtidsresultater etter kirurgi 
og mange pasienter fungerer såpass bra at de utsetter 
eller velger å ikke operere kneet. I tillegg  blir pasientene 
godt kjent med nødvendige treningstiltak som de skal 
gjennomgå postoperativt. 

Hvilket graft til hvilken pasient?
Marc gikk igjennom temaet valg av graft ved ACL 
rekonstruksjon. Det finnes både fordeler og ulemper 
ved de forskjellige graftene og indikasjoner på hvilket 
graft som bør anvendes til hvilken pasient. Semitendi-
nosus og gracillis (STG) er et godt valg hos pasienter 
med knestående jobb og hos barn. Denne metoden bør 
unngås for pasienter med krevende hamstringsaktivite-
ter, middelaldrende menn, tunge muskuløse pasienter, 
pasienter med hypermobilitet eller med MCL skade. 
Bone-patella  tendon-bone (BTB) vil i motsetning til 
STG anbefales pasienter med hypermobilitet, store 
muskuløse pasienter og pasienter med vridningsaktiviteter 
som f.eks fotball, håndball, basketball.  Pasienter med 
jumpers knee/aktiv Osgood-Schlatter historie, tidligere 
patella fraktur eller pasienter som har vært plaget med 
fremre knesmerter over lengre tid bør ikke opereres med 
BPB. Quadriceps tendon (QT) er en relativ ny meto-
de. Denne metoden er et godt valg for pasienter med 
vridningsaktiviteter, alpinister, barn og pasienter med 
knestående arbeid. Pasienter med tidligere patella fraktur 
eller Mb. Sinding Larsen bør unngå QT. Det finnes 
foreløpig ikke tilstrekkelig nok med data ved bruk av QT.                                                                                                                                 
Allograft er et alternativ for pasienter med kneluksasjoner 
eller revisjonskirurgi. Denne metoden bør ikke anvendes 
for unge og eldre pasienter med høyt aktivitetsnivå.                                                                    
Det er mulig å oppnå utmerket resultat med alle typer 
graft så lenge tunnelplasseringen er optimal.

Gullstandard for rehabilitering – finns det? 
Hege Grindem har gjort en studie på pasienter som 
fulgte rehabiliteringsprinsippene til Nimi og utfallet viser 
at disse hadde et betydelig bedre resultat sammenlignet 
med pasientene i det Norske korsbåndsregisteret. Men 
hvorfor blir pasientene til Nimi så mye bedre? Svaret kan 
ligge både i faktorer som øker pasientenes motivasjon for 
rehabilitering og i selve rehabiliteringsprogrammet. Hun 
påpekte  viktigheten av god informasjon, kommunikasjon 
med pasient, fysioterapeut og ortoped, målsetting for 
rehabilitering og testing av pasienten for riktig dosering 
av øvelser. Hun gikk også igjennom innholdet i rehabilite-
ringsfasene som blir brukt. Fase 1 (Akutt) – Hovedmålet 

     

ACL Seminar på Nimi - 
Hvordan kan ny kunnskap gi 
bedre klinisk praksis? 

Av Celine Hamisultane
Fysioterapeut, Nimi Ullevål

e-post: celine.hamisultane@nimi.no

Av Karin Rydevik
Spesialist i Idrettsfysioterapi,

MSc, Fagsjef og leder for 
Helsefag, Nimi Ullevål

e-post: karin.rydevik@nimi.no
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er å fjerne hevelse, gjenvinne full ROM og 
minimere styrketap samt gjenvinne normal 
funksjon i det daglige. Fase 2 (Rehabilitering) – 
Hovedmålet er å gjenvinne full kneekstensjon i 
vektbærende posisjon, gjenvinne ≥80% styrke 
og hoppeevne. Fase 3 (Retur til idrett)  - Ho-
vedmål er å gjenvinne ≥90% muskelstyrke og 
hoppeevne, bygge opp tillit til kneet.

Tilbake til idrett – er pasienten klar? 
Retur til idrett er et utfordrende tema som alle 
klinikere ønsker en fasit på. Men finnes det? 
Hege og Håvard  tok up flere ting som kan 
hjelpe oss til å bli tryggere på at pasientene er 
klare for retur til idrett. Begge var enige om 
at det bør være en gradvis adaptasjon. For å 
avgjøre om pasienten er klar for idrettsbelast-
ning ble det lagt vekt på kjente risikofaktorer 
for ny skade, ung alder, retur til vridningsidrett, 
redusert kne- og hoftekontroll, kort tid etter 
operasjon og asymmetrisk quadriceps styrke. 
Avgjørelsen om full retur til konkurranse bør 
baseres på utvikling av funksjonelle vurderinger 
og kneets reaksjon i idrettsspesifikke belastnin-
ger, men det er kun ca 50% av pasienter med 
ACL rekonstruksjon som kommer tilbake til 
idrett på samme nivå som før skaden. Det er 
alltid nødvendig med en individuell risikovur-
dering før pasienten returnerer til idrett. Både 
Hege og Håvard la stor vekt på å teste pasienten 
i både styrke og funksjonstester før eventuell 
retur til idrett. En stor kriterie er å gjenvinne  
≥90% av det motsatte benets muskelstyrke og 
hoppeevne, men det er kun en brikke av flere 
faktorer for vurdering av retur til idrett.  Det 
er kun ca 50% av pasienter med ACL rekon-
struksjon som kommer tilbake til idrett.

Postoperative komplikasjoner  
Håvard Moksnes er troligvis landets mest 
erfarne fysioterapeut innen ACL skader og 
delte sin kunnskap om eventuella postoperative 

komplikasjoner som kan oppstå. De alvorlige 
komplikasjonene er postoperativ septic athritis, 
som oppstår hos ca 0,5% av rekonstruksjoner 
og postoperativ arthofibrosis, som oppstår hos 
ca 1-2%. Komplikasjoner kan også være relatert 
til graftvalg. Ved hamstringsgraft finnes det 
risiko for ruptur av semitendinosus og gracillis. 
Det er derfor ikke anbefalt å tøye hamstrings de 
første 6 uker postoperativt og fokus bør være på 
tidlig start av konsentrisk trening av hamstrings 
i lukket kjede. For å unngå komplikasjoner 
etter patellargraft bør fokuset være på å starte 
med ekstensjonsdriller og quadricepskontakt 
tidlig i fasen og evt bruke Neuromuscular 
electrical stimulation (NMES) ved inhibering 
av quadriceps. 

ACL skader hos Barn 
Håvard snakket om forskjellen mellom 
korsbåndskader hos barn og voksne. Barn med 
fremre korsbåndsskade har åpne vekstsoner i 
lårbenet og leggbenet som ikke bør opereres 
for tidlig. Ved for tidlig kirurgi er det fare for 
vekstforandringer og «holdbarheten/styrken» av 
graftet  vil ikke være like sterkt. Rehabiliterin-
gen etter ACL rekonstruksjon vil være en stor 
utfordring for barn fordi det krever mye trening 
og disiplin over lang tid. Håvard presenterte 
en studie om utfall av ikke-opererte barn etter 
ACL skade i fotball/alpint med 2 års oppføl-
ging. Studien viste at 78% av barna fortsatte 
med konservativ behandling, 91% gikk tilbake 
til vridningsaktiviteter og 38% valgte å drive 
aktivitet på et lavere nivå. Den kliniske utfor-
dringen ved ikke-operativ behandling vil være 
å unngå faren for artrose og sekundære skader 
i kne. Noen velger derfor å operere korsbåndet 
etter at de er ferdig utvokst. Det er viktig å hus-
ke på at barn må fortsette å sosialisere med evt. 
lag/klubb samt involvere foreldre i sammen-
heng med rehabiliteringen. 

Siste nytt fra det nasjonalekorsbåndregistret 
Professor Lars Engebretsen er Norges største 
internasjonale kapasitet innen behandling av 
kneskader og presenterte siste nytt fra Norges 
korsbåndsregister. Hensikten med Nasjonalt 
korsbåndsregister er å fremme og gi grunnlag 
for forskning på resultat av ulike behandling-
smetoder, prosedyrer og tiltak i forhold til 
pasient. Det skandinaviske ACL registeret 
har registrert nye studier som viser at ACL 
rekonstruksjon gir gode resultater på KOOS 
skala etter 1.2-5 år, uten forbedring på sport/
livskvalitet. Unge pasienter er i større fare for 
å få en ny ACL skade eller skade ACL i det con-
tra-laterale kneet, spesielt i alpint, håndball og 
fotball. Primær ACL rekonstruksjon viser bedre 
utfall enn revisjon av ACL på KOOS. Dagens 
korsbåndsregister gir ikke et optimalt bilde av 
korsbåndsskadene fordi det kun er pasienter 
med rekonstruksjon som inkluderes. For å få et 
mer fullstendig bilde, planlegges det nå et pilot-
prosjekt som også inkluderer de ikke-opererte 
korsbåndspasientene i korsbåndsregisteret. 

Forebygging av korsbåndskader og nye 
kneskader 
Maren tok oss igjennom dette temaet på 
en inspirerende og ryddig måte.  Studier 
på kneskader hos utøvere i alpint på se-
nior og juniornivå viser at ACL-ruptur 
er den vanligste spesifikke diagnosen.                                                                                                                 
Forskning viser at det er mulig å forebygge 
50% av alle korsbåndsskader innen ballidrett, 
men det er ikke gitt at dette kan overføres til 
andre type idretter. Forebyggende trening er 
prestasjonsfremmende trening og bør indivi-
duelt tilpasses etter type idrett og utøver. Hun 
anbefalte Appen “Get Set – Train smarter”  som 
gir skadeforebyggende øvelser presentert via vi-
deo. Get Set er utviklet av Senter for idrettsska-
deforskning ved Norges idrettshøgskole i et 
samarbeidsprosjekt med IOC.

FOREDRAGSHOLDERE:

Hege Grindem. Fysioterapeut, mastergrad i idrettsfysioterapi, 
doktorgradavhandling på rehabilitering av fremre korsbåndskader. 
Jobber klinisk på Nimi og som forsker tilknyttet Norsk Forsknings-
senter for Aktiv Rehabilitering og Norges Idrettshøgskole.

Lars Engebretsen. Ortoped og professor innen Ortopedi, 
hovedforskningsfelt og kliniskfelt innen kneskader. Arbeider ved 
ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Norges Idrettshøgsko-
le, Olympiatoppen, Forskningssjef for Olympic commiee (IOC), og 
co-chair for senter for idrettsskadeforskning, Norges Idrettshøgskole. 

May Arna Risberg. Fysioterapeut og professor i idrettsfysioterapi, 
hovedforskningsfelt er fremre korsbåndskader, menisk, bruskskader 
og artrose. Leder Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering, en 
forskningsgruppe på tvers av 3 institusjoner: Norges Idrettshøgskole, 

Oslo Universitetssykehus og Nimi. Internasjonalt forskningssamar-
beid med Universitetet i Delaware, USA og LaTrobe University, 
Melbourne, Australia

Håvard Moksnes. Spesialist idrettsfysioterapi, doktorgradavhandling 
på barn og fremre korsbåndsskader. Jobber ved Olympiatoppen og 
Idrettens Helsesenter.

Marc Strauss. Ortoped med spesialkompetanse innen artroskopisk 
knekirurgi og idrettsrelaterte skader. Overlege ved Oslo universi-
tetssykehus, og deltidsstilling ved Nimi og på Olympiatoppensant for 
det norske alpinlandslaget. 

Maren Stjernen. Fysioterapeut med mastergrad i Idrettsfysioterapi 
fra NIH. Jobber som fysioterapeut på Nimi og er tilknyttet Olympia-
toppen som leder av det medisinske teamet i friidrett og fysioterapeut 
for landslaget i alpint.  



8  Det koster mye å utvikle idrettsutøvere på høyt nivå, og 
bak enhver idrettsprestasjon ligger det mye tid, svette og tårer. 
Treningen som må til for å bli best kan være et hardkjør 
for kroppen og toppidrettsutøvere balanserer på en knivsegg 
mellom nok og for mye trening. Med jevnlige mellomrom, 
og påfallende ofte i forbindelse med mesterskap i langrenn, 
fokuserer media på astma i idretten, spesielt om bruk av 
astmamedisiner er doping. Fagfolk må gang på gang ut å 
avkrefte at astmamedisiner som “åpner opp” luftveiene bedrer 
prestasjon i utholdenhetsidretter. Dette er godt dokumentert. 
Men er det virkelig slik at “alle” disse utøverne har astma? 
Det er ingen som har hevdet at toppidrett er spesielt sunt for 
kroppen, men er toppidrett spesielt skadelig for luftveiene, og 
eventuelt hvorfor?

Forekomst av astma i idretten
Flere studier har vist at forekomsten av astma er høyere 
hos idrettsutøvere sammenlignet med normalbefolknin-
gen. De første studiene som viste dette var på norske og 
svenske langrennsløpere tidlig på nitti-tallet (1;2). Larsson 
og medarbeidere så blant annet at 57% av svenske 
langrennsløpere oppfylte kriterier for astma i motsetning 
til 3% i en kontrollgruppe. Disse funnene ble senere støt-
tet av en amerikansk studie som målte astmatisk respons 
etter en anstrengelsestest hos eliteutøvere innen ulike 
vinteridretter og fant at 50% av langrennsløpere hadde 
en anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon (målt som en 
>10% reduksjon i lungefunksjon fra før til etter en høy-
intensiv anstrengelse), mens gjennomsnitt for alle utøver-
ne var på 23% (3). Til sammenligning er forekomsten av 
astma på rundt 8% blant voksne, og 25% blant barn og 
unge i Norge, ifølge tall Norges Astma og allergiforbund 
(www.naaf.no). I en stor studie på deltakere i de fem siste 
Olympiske leker er det tydelig at forekomsten av astma er 
høyere i utholdenhetsidretter, både innen vinter- og som-
meridretter, sammenlignet med styrke-, hurtighets- eller 
tekniske idretter (4). Vannsportsutøvere som svømmere, 
synkronsvømmere og triatleter, skilte seg også ut med 
høye forekomster blant sommeridrettene.

Anstrengelsesutløst astma
Fysisk aktivitet er en stimuli som kan provosere frem 

pustebesvær hos en astmatiker (5). En anstrengelsesutløst 
bronkokonstriksjon opptrer ofte mellom 5-10 minutter 
etter kraftig anstrengelse. Den høye ventilasjonen som 
opptrer under et slikt arbeid fører til et økt varme- og 
væsketap fra luftveiene, som forsterkes ytterligere om den 
inhalerte luften er kald og tørr. Dette vil starte en del 
prosesser i lungene, blant annet grunnet økt osmolaritet, 
økt vagal fyring og frisetting av mediatorer, som fører til 
at den glatte muskulaturen som omkranser bronkiene vil 
kontrahere, og vi får en bronkokonstriksjon. Dette skjer 
hos en person med anstrengelsesutløst astma, men kan 
ikke forklare hvorfor forekomsten av astma er så høy hos 
idrettsutøvere. Vi vet faktisk ikke helt hvorfor forekom-
sten er så høy som den er, men mer og mer evidens tyder 
på at det skyldes systematisk utholdenhetstrening, som 
utføres av toppidrettsutøvere, eller unge og ambisiøse 
utøvere. 

Medaljens bakside 
Selv om regelmessig fysisk aktivitet er vist å være forde-
laktig for astmatikere, ved blant annet å bedre astmasym-
ptomer og redusere medisinbruk, så tyder den høye 
forekomsten av astma blant idrettsutøvere på at repetert 
høy-intensiv utholdenhetstrening over tid kan bidra til 
utvikling av astma og bronkial hyperreaktivitet (BHR). 
Det er vist at forekomsten av astma hos idrettsutøvere 
øker med økende alder, som kan tolkes slik at flere år med 
akkumulert utholdenhetstrening vil gi en økt risiko for 
astma (6). Dessuten er det funnet en korrelasjon mellom 
andel nøytrofile inflammasjonsceller i indusert sputum 
med antall treningstimer per uke både blant svømmere og 
langrennsløpere (7). Mekanismene for astmautvikling hos 
idrettsutøvere er knyttet til den høye ventilasjonen som 
oppnås ved fysisk aktivitet som påfører et mekanisk stress 
på veggene i luftveiene som kan skade epitellaget (8). I 
tillegg vil tilhelingen eller restitusjonen av slike skader bli 
redusert grunnet hyppigheten på treningsøktene til disse 
utøverne, som ofte gjennomfører flere økter per dag (9). 
Økt luftveisinflammasjon og skade på epitellaget er 
rapportert akutt etter et maraton løp eller en maksimal 
test på romaskin (10;11). Dyreforsøk har vist at fysisk 
aktivitet kan føre til endringer epitellaget i lungevevet, 
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og en økt andel betennelsesceller i lungene vist 
ved bronkial biopsier fra sledehunder etter et 
hundesledeløp i Alaska og hos på mus som 
trente jevnlig på tredemølle i 45 dager (12;13). 
Liknende luftveisskader og endringer i lunge-
vevet er funnet blant langrennsløpere etter en 
vintersesong konkurranser i kald luft (14). 

Miljøfaktorer
Høy ventilasjon fører også til at en uthol-
denhetsutøver blir ytterligere eksponert for 
miljøet han eller hun trener og konkurrerer 
i, ved at totalt sett vil flere liter luft inhaleres 
under trening. Den høye astmaforekomsten 
blant vann- og vintersportsutøvere tyder på 
at treningsmiljøet og eksponering for uhel-
dige miljøfaktorer kan spille inn. Svømmere 
er eksponert for klorforbindelser som dannes 
når desinfeksjonsstoff som brukes i svøm-
mehaller i vannet kommer i kontakt med 
biologisk materiale fra svømmerne selv (15). 
Vintersportsutøvere, slik som skiløpere innen 
langrenn, kombinert eller skiskyting, blir utsatt 
for kald og tørr luft som gir et økt varme- og 
væsketap for luftveiene (16).

“Idrettsastma” – en egen fenotype?
Mekanismene for astma hos idrettsutøve-
re synes å avvike fra ikke-idrettsutøvere, og 
muligens også mellom idrettsgrener. Noen kan 
forverre en eksiterende astma gjennom sitt tre-
ningsregime, mens andre utvikler ny sykdom.  
I en finsk oppsummeringsartikkelen foreslår 
forfatterne at det finnes to astmafenotyper blant 
idrettsutøvere (9). Den første karakteriseres 
av barneastma, atopi og forhøyet fraksjonert 
ekshalert nitrogenoksid (FENO), med sympto-
mer sett ellers i befolkningen som tung pust og 
piping i brystet. Den andre fenotypen opptrer 
typisk senere i livet, gjerne etter flere år med 
idrettsdeltakelse, er ikke assosiert med atopi 
eller forhøyet FENO og symptomer som hoste 
og økt slimproduksjon er fremtredende. Denne 
teorien ble bekreftet av en studie som fant to 
ulike fenotyper blant norske og portugisiske 
toppidrettsutøvere med astma (17). Disse ble 
klassifisert som en atopisk og en idrettsastma 
med liknende karakteristikker som de nevnte av 
Haahtela og medarbeidere. I tillegg ble det økt 
risiko for “idrettsastma” funnet blant vannspor-
tutøvere og vintersport idrettsutøvere i forhold 
til landbaserte idrettsutøvere. Interessant nok så 
kan det vise seg at utøvere som har den atopiske 

barneastma fenotypen, kan skifte over til den 
andre fenotypen etter år med mye trening (18). 
Det er ikke sett noen klare sammenhenger 
mellom selv-rapporterte symptomer i forbin-
delse med fysisk aktivitet og objektive tester 
for astma hos idrettsutøvere, i motsetning til 
“vanlige” astmatikere”. Det er usikkert om hva 
dette betyr, men dette illustrerer viktigheten av 
at en astmadiagnose hos idrettsutøvere er basert 
på objektive tester og ikke kun selv-rapporterte 
symptomer. 

Parasympatisk aktivitet og idrettsastma
Det autonome (ikke viljestyrte) nervesyste-
met påvirker viscerale funksjoner i kroppen 
deriblant styrer den parasympatiske grenen 
konstriksjon av bronkiene og reduserer hjer-
tefrekvensen. Det er vist at utholdenhetstre-
ning påvirker nervesystemet, blant annet ved 
redusert hvilepuls, og en økt parasympatisk 
aktivitet er funnet hos utholdenhetsutøvere 
(19;20). Videre er det funnet en sammenheng 
mellom økt parasympatisk aktivitet og anstren-
gelsesutløst astma eller BHR både hos barn og 
langdistanseløpere (21;22). Hos langrennsløpe-
re er det funnet en negativ assosiasjon mellom 
BHR og den bronkodilaterende effekten av 

Foto: Geir Nilsen. Langrenn.com
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inhalert ipratropiumbromid, som 
kan reflektere en økt parasympa-
tisk bronkial tonus (23). Dette er 
funn som kan tyde på at astmatiske 
toppidrettsutøvere responderer på 
antikolinerg behandling.

Oppsummering
Den høye astmaforekomsten som 
er vist hos idrettsutøvere tyder på at 
toppidrett ikke er gunstig for lunger 
og luftveier, og at utøvere innen 
idretter som svømming og langrenn 
er spesielt utsatt. Evidens for at 
systematisk utholdenhetstrening 
påvirker luftveiene og er involvert i 
utvikling av luftveisinflammasjon og 
epitelskade som videre kan føre til 
astma og BHR er ofte rapportert. Det 
kan også virke som om økt parasym-

patisk aktivitet i bronkiene, som 
følge av utholdenhetstrening, bidrar 
til BHR. Astma er en heterogen 
sykdom som det viser seg å kunne 
være spesielt vanskelig å diagnostisere 
hos idrettsutøvere. Grunnen til dette 
er at de skiller seg fra “klassisk” astma 
i form av klinisk karakteristikk og 
symptomer. Ulike fenotyper finnes 
blant idrettsutøvere og risiko for 
astma avhenger av type idrett. 

 Likevel, er det ingenting som 
tilsier at en utøver med astma ikke 
kan prestere på lik linje som friske 
utøvere, såfremt de er under velfun-
gerende behandling. Aktive utøvere 
bør være forsiktige med å trene ved 
annen sykdom, spesielt øvre luftvei-
sinfeksjon, da dette gir en økt risiko 

for astma. Videre bør det fokuseres 
på å redusere miljøeksponering mest 
mulig. For svømmere er det viktig 
å opprettholde strenge hygienetil-
tak med obligatorisk dusjing før 
bassengtrening og for skiløpere er det 
viktig å ikke trene med høy intensitet 
på de kaldeste dagene.  Om en astma 
vedvarer etter endt idrettskarriere er 
usikkert og her er det dessverre lite 
studier å lene seg på. En studie på 
svømmere har vist at luftveisinflam-
masjon og BHR ble mye bedre 5 år 
etter at de la opp (24). Det er gode 
nyheter!

Foto: Norges svømmeforbund
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Tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin oppfordrer alle medlem-
mer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitets-
medisin (FIFA) og Norsk forening for idrettsmedisin og 
fysisk aktivitet (NIMF) til å dele erfaringer fra kurs og 
konferanser. 

•  Hva lærte du som kan være nyttig for andre? 
•   Vil du anbefale andre å dra på samme konferanse
    neste år?  
• Ble du kjent med noen som du vil samarbeide med  
 fremover?

For å stimulere til økt deltagelse på møter, kurs og konfe-
ranser utlyser tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin reisestipend 
på inntil 20 000 NOK hvert kalenderår. Tildelt beløp er 
avhengig av antall søkere og kurset/kongressens relevans 
for tidsskriftets lesere. I søknaden må du oppgi:

• Navn, stilling og arbeidssted
• Om du er medlem av  FIFA eller NIMF
• Kursets tittel, og legg ved programmet eller direkte  
 lenke til programmet

• Beregnet totale utgifter (kursavgift, reise, opphold,  
 evnt. tapt arbeidsinntekt)
• Om du får dekket noen av utgiftene fra andre kilder  
 (f.eks. arbeidsgiver)

Tidsskriftet forventer i retur:

• Utkast til referat senest to uker etter hjemkomst. 
• Rask tilbakemelding på forslag til endringer fra 
 redaktør.
• Fargebilder av god kvalitet med skriftlig tillatelse fra  
 personene på bildet og fotograf.

Søknaden sendes redaktør (idrettsmedisin@gmail.com) og 
vurderes av redaksjonskomiteen, eller styret for NIM ved 
inhabilitet. Redaktør og redaksjonskomite kan ikke søke.

Søknadene vurderes forløpende.

Beløpet utbetales etterskuddsvis når manuskript er god-
kjent av redaktør. Scannet kopi av kvittering sendes 
kasserer i NIM via redaktør.

Utlysning av Norsk Idrettsmedisins reisestipend



12              Det er vinter, det snør og blåser. Snart er det godvær og 
helg. Det er livsfarlig. Tusenvis av mennesker skal ut i fjellet i 
vinter. Ikke alle skal komme hjem.

 Siden 1973 og frem til i dag har 228 mennesker 
mistet livet i snøskred i Norge, og ulykkesstatistikken er 
stigende. De fleste av dem har vært skikjørere, men man-
ge har også omkommet på snøskuter, til fots og i klatring. 
Noen få har omkommet i hus eller biler som blir tatt av 
skred. I tillegg til de omkomne, kommer et ukjent antall 
skadde og traumatiserte. 

 Tre faktorer er nødvendig for at et skred skal gå. Det 
er bratt terreng over 30 grader, lagdelt snø og en utløsen-
de faktor. I fjellandet Norge, med kystklima og varierende 
vær er de to første faktorene tilstede hver vinter. Den 
utløsende faktoren kan være været i seg selv med store 

snøfall, vindtransportert snø eller solpåvirkning. Likevel 
er det ikke disse naturlig utløste skredene som tar flest 
liv. I rundt 90% av tilfellene er den utløsende faktoren 
menneskene selv. 

Begrenset rasjonell kapasitet
Det å vurdere skredfare er komplisert. Snødekket varierer 
med terrengformasjonene, og de svake lagene som gjør 
at skredet løsner ligger gjemt under overflaten. Dette 
vet folk som ferdes i bratt terreng vinterstid. Mange har 
mye kunnskap. De fleste er opptatt av å gjøre grundige 
vurderinger og gjøre gode veivalg i vinterfjellet. I en ideell 
verden ville man ta all informasjon i betraktning, veie for 
og imot og lande på en velfundert og rasjonell beslutning. 
For en skikjører i skredterreng er en slik tilnærming i 
praksis umulig. 

Snøskred og den 
menneskelige faktoren

Av Audun Hetland
Nasjonalt kompetansesenter for 

snøskred ved UiT Norges arktiske 
universitet

e-post: audun@hetland.as

Audun Hetland
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 Litt forenklet kan vi si at vi tar beslutninger på to forskjellige måter, 
rasjonelt og intuitivt. En rasjonell vurdering er en bevist og kontrollert 
tankeprosess som krever tid og fokus. I og med at den er kontrollert og 
bevist kan vi forklare hva som ligger til grunn og hva som påvirker en slik 
beslutning. 

 En uttømmende rasjonell vurdering hvor alle tilgjengelige faktorer 
vurderes opp mot hverandre krever årelang utdanning i skredfaget og mye 
tid til rådighet. De fleste som ferdes i skredterreng har ingen av delene. 
For å forenkle de rasjonelle vurderingene bruker vi derfor ofte tommelfin-
gerregler. 

 Tommelfingerregler er skjematiske hjelpemiddel og brukes i en rekke 
oppgaver både på sykehus, i luftfart og i skredterreng. Den mest kjente 
tommelfingerregelen for å gjøre skredvurderinger er Werner Munter-
metoden eller Kjetil Brattliens modifiserte og mer konservative variant 
”Afterski metoden”. Disse regelbaserte metodene tar utgangspunkt i 
skredvarselet og anbefaler hvor bratt terreng det vil være trygt å oppholde 
seg i under de rådene forholdene. Til tross for slike gode hjelpemiddel tar 
vi overraskende ofte avgjørelser basert på intuisjon og magefølelse. 

Farlig intuisjon
Det er ikke noe mystisk med verken intuisjon eller magefølelse. Hver og 

en av oss vet og kan utrolig mye, mye mer enn vi kan gå rundt å være 
bevist på hele tiden. Intuisjon baserer seg på slik ubevisst kunnskap som 
vi har lagret i vårt mentale arkiv, langtidshukommelsen. Arbeidshukom-
melsen har vi derimot full og bevist oversikt over. Dette er vårt mentale 
skrivebord hvor vi oppbevarer det vi til en hver tid jobber med. Her er 
det begrenset med plass, skal noe nytt inn må noe annet ut. I tillegg tar 
det tid å finne ting i arkivet og flytte det opp på skrivebordet. 

Det vi kaller magefølelse er enkelt sagt den ubeviste prosessen hvor den 
umiddelbare situasjonen blir sammenlignet med tidligere kunnskap vi har 
lagret i langtidshukommelsen, men som vi foreløpig ikke har løftet opp 
i arbeidshukommelsen. Resultatet er ofte en følelse om at vi vet at dette 
er riktig eller galt. Om så den relevante informasjonen blir løftet opp i 
arbeidshukommelsen skjønner vi kanskje hvorfor vi følte og valgte slik 
eller sånn, men ofte har vi gått videre og bruker arbeidshukommelsen på 
neste oppgave. Og beslutningen forblir ubevist. 

Siden intuisjon baserer seg på tidligere erfaring, er det altså fult mulig å 
trene intuisjonen til å gjøre gode valg. Her, som i all annen type læring, 
forutsetter det at vi kan få tilbakemelding på om vi vurderte og valgte 
riktig eller galt. 
Glemmer vi for eksempel vottene på tur, fryser vi på fingrene og glemmer 
dem ikke neste gang. Skred er annerledes. I skredterreng får vi aldri noen 

Toppturer er blitt en populær vinteraktivitet, ikke vanskelig å forstå når man ser slike bilder
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tilbakemelding på om valgene våre var riktige – den eneste 
sikre tilbakemeldingen vi kan få er om skredet går, og da 
har vi kanskje ikke muligheten til å prøve igjen. 

 I tillegg er skred et relativt sjelden fenomen. Det er 
derfor godt mulig å gjøre dårlige vurderinger gjennom 
flere år uten å løse ut skred. Likefult tar vi, både bevist 
og ubevisst, det at det ikke gikk skred til inntekt for at vi 
gjorde gode valg. Ofte er det dette grunnlaget vi bruker 
når vi senere skal gjøre nye valg. Det er farlig. 

Mentale snarveier
Uansett om vi prøvde aldri så hardt, kan vi ikke basere 
alle valgene våre på rasjonelle vurderinger, det har vi rett 
og slett ikke tid til. En av de vanligste måtene vi effekti-
viserer valgene våre er ved hjelp av mentale snarveier, 
eller heuristikker som det heter på fagspråket. Daniel 
Kahneman bruker følgende eksempel: Hvor vanlig er det 
å gå tur med en gris i bånd? Et nøyaktig svar ville kreve 
veldig mye informasjon og ville i praksis være umulig å 
gi. Likevel vil de fleste uten problemer si at griser i bånd 
er et uhyre sjelden fenomen. En hund i bånd er derimot 
veldig vanlig. I praksis svarer vi ikke på det opprinnelige 
spørsmålet, men bytter det ut med spørsmålet: Hvor ofte 
har jeg sett noen gå med en gris i bånd. For de aller fleste 
av oss må vi grave veldig lenge for å finne et minne om 
en gris i bånd – minne om en hund i bånd har vi derimot 
ingen problemer med å hente frem. Svaret baserer seg altså 
på hvor tilgjengelige minnene våre er, ikke hvor ofte griser 
vandrer gatelangs i bånd.
Disse mentale snarveiene fungerer ofte bra, men i 
skredterreng kan de føre til at vi tar irrasjonelle og farlige 
valg – vi kaller dem derfor ofte heuristiske feller. 

 Å være i kjent terreng, forutsatt at du ikke har opplevd 
at det går skred der, er en typisk mental felle. Om du har 
vært på samme sted 20 ganger, er det veldig lett å hente 
frem et minne om en tur her som gikk bra. I stedet for 
å svare på: Hvor skredfarlig er det? Så svarer vi på: Hvor 
ofte har jeg opplevd at det går skred her? 

Motivasjon
En annen utfordring er ønsket om å sette de første svinge-
ne i urørt snø.
Høy motivasjon påvirker ofte våre rasjonelle vurderinger, 
og det gjelder ikke bare for folk på ski. Alle som har prøvd 
å få nordmenn til å bruke kondom vet at det er lett å sitte 
hjemme å være klok, i kampens hete med buksa på knær-
ne derimot, er det gjerne følelsene som styrer.

 Selv har jeg, over flere år, forsket på nettopp moti-
vasjon og følelser i forskjellige grener av ekstremsport. 
Det er interessant å se hvordan en BASE hopper og en 
skikjører gjør sine risikovurderinger. Å vurdere risiko i 
BASE hopping er relativt enkelt. De to viktigste faktorene 
er hvor mange sekunders fritt fall man kan ha før man 
treffer bakken og hvor mye det blåser. Skredvurderinger er 
uendelig mye mer kompliserte. Likevel bruker BASE hop-
pere mye tid og krefter på sine vurderinger. I skikjøring 
er det ikke alltid slik. Forskjellen er at i BASE hopping er 
du redd. Du er redd for å ikke mestre hoppet og dundre 
ned i ura langt der nede. Og om man dør i BASE hopping 
er det ofte slik. I skikjøring derimot er konsekvensen av å 
ikke mestre skikjøringen at man faller, men få skikjørere 
slår seg ihjel – de dør i skred. 
I motsetning til høyde, er skred noe abstrakt som det er 
vanskelig å forestille seg. Derfor er man ofte ikke redd og 
det lettere å stikke en finger i været og tenke at dette går 
bra. Mangel på frykt kan være farlig. 

I tillegg til den obligatoriske basalkunnskapen om snø og 
skred, kan kunnskap om hva som påvirker vurderingene 
våre i skredterreng være med på å bidra til at man kan 
leve et langt liv som skikjører. Derfor oppretter vi nå et 
nasjonalt kompetansesenter for snøskred ved UiT Norges 
arktiske universitet. Målet er at vi skal lære mer om den 
menneskelige faktoren i skredterreng. Denne kunnskapen 
skal vi bruke i utdanning og opplæring slik at flere kom-
mer levende hjem fra fjellet. 

Gå ut i fjellet og kom levende hjem. God tur. 

Om forfatteren:

Audun Hetland (36) avslutter nå en doktorgrad i 
psykologi og jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for 
snøskred ved UiT Norges arktiske universitet.

Forts. fra foregående side:

Snøskred og den 
menneskelige faktor ...
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AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden - Tlf: 35 02 95 95, post@alfacare.no, www.alfacare.no

Se hele vårt produktutvalg på www.alfacare.no. Opptil 40% rabatt til terapeuter.

Vi holder mange kurs i 2016, her er de neste:

Vi holder en rekke kurs 
for fysioterapeuter, 
manuellterapeuter, 
kiropraktorer m. fl.

For mer informasjon om 
våre kurs se: 

www.alfacare.no/kurs

Oslo  01.-02. april Kinesiotaping Symposium
Oslo  15.-16. april Tapekurs i sportstape
Oslo  22.-23. april Kinesiotaping trinn 3
Oslo  20.-21. mai Kinesiotaping trinn 1
Bergen  11.-12. juni Dry needling modul 2



16              Adam Meakins som for mange er kjent som bloggeren 
”The Sports Physio”, gjestet Statera Idrettsklinikk helgen 28 
og 29 februar. Ca 40 deltakere hadde tatt turen, og mange 
stod på venteliste. 

 Meakins har skrevet en rekke kritiske blogginnlegg 
og er kjent for å ikke legge to fingre imellom når det 
kommer til terapi og behandlingsformer med manglende 
dokumentasjon. 
 Han er spesialist på skulder og jobber med mange av 
de fremste skulderspesialistene i Storbritannia. For under-
tegnede og sikker mange av de fremmøtte på kurset, var 
det med stor interesse og nysgjerrighet på selve mannen 
jeg har lest så mange innlegg fra, og ikke minst hva han 
tenker om undersøkelse og behandling av skulder. 

Noen av titlene på hans blogginnlegg:
There is NO skill in manual therapy!
Stop sticking ‘effin needles into people...
Ober’s test doest NOT assess ITB length...
Mulling over Mulligans musings
All thats wrong with so called sports physios.

 Så med disse i mente var trolig jeg og resten av 
oppmøtte forberedt på en helg i kognitiv dissonans.

 

“The Shoulder Complex: 
doesn’t have to be complicated” med 
Adam Meakins i Sandnes 28-29 februar

Av Vibeke Koren
Fysioterapeut MNFF, FFI. 

Osteopat MNOF.
Stavanger Idrettsklinikk.

e-post: vibeke
@stavangeridrettsklinikk.no Adam Meakins (til venstre) og kursarrangør Magnus Håmsø. 

(Her får Meakins Five-finger sko i gave. Han hadde på 
forhånd gitt sterkt utrykk for hvor sterkt han mislikte disse....)
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Adam Meakins starter kurset med en humoristisk tone og virker svært så 
avvæpnende i sin fremtoning. Ydmyk men presis, kritisk og direkte, men 
villig til å høre på andre synspunkt.

 Hans ståsted i forhold til undersøkelse og behandling av skulder 
hevder han ligger et sted midt i den bio-psyko-sosiale-leiren. For meg 
som kliniker lover det bra! Kanskje trenger jeg ikke forkaste alle under-
søkelsesrutiner og behandlingsmetoder allikevel? 

Meakins mener mange ser på skulder som vanskelig fordi: 

• Anatomien og biomekanikken er kompleks 
• Det er mange patologier som kan forårsake plagene 
• De fleste skuldertestene er ikke spesifikke 
• Smerte er komplisert tilstand

Som nevnt i kursets tittel mener Meakins at vi kan gjøre skulderleddet 
enkelt. Han deler opp skulderplager i tre kategorier:

• Den stive og vonde skulderen (artritter, artroser, Frozen shoulder)
• Den svake og vonde skulderen (subacromialt smertesyndrom/
 impingement, etc)
• Den instabile og vonde skulderen (luksasjoner, hypermobilitet)

For hver av disse kategoriene tar han for seg tester med høy spesifisitet 
og sensitivitet. Felles for testene er at de alene scorer dårlig, men som et 
testbatteri har god sensitivitet og spesifisitet.

1. Den stive og smertefulle skulderen:
 •   Nedsatt ROM aktivt og passivt i forhold til ikke       
    affisert side.
2. Den svake og smertefulle skulderen:
 •   Smerte og nedsatt kraft på isometriske tester

3. Den ustabile og smertefulle skulderen
 •   Smerte og/eller ”apprehension” på tester

 Meakins tar seg god tid til å gå igjennom statistikk på normale funn i 
skulder, samt de spesifikke skuldertestenes spesifisitet og sensitivitet. Han 
understreker viktigheten av å huske på normalvariasjoner i skulderleddet 
til tross for hva bildediagnostikken skulle vise. Videre viktigheten med 
å sammenlikne høyre med venstre side, samt ta høyde for sideulikhet 
i samme person og at dette er normalt. Smerte er mer enn funn på et 
røntgenbilde!

Noen “take home messages”:

• Skuldertester må utføres i et batteri for at få god nok sensitivitet og   
 spesifisitet på testene.
• Rotatorcuffen er mer enn en skulderstabilisator, den virker også 
 spesifikt på retningsbevegelse. Alle muskler rundt det glenohumerale  
 leddet virker stabiliserende.
• Hele rotatorcuffen aktiviseres ved bevegelse av skulderen, og det er   
 derfor vanskelig å teste enkelt muskler eller gi spesifikke øvelser. 
• Skulder asymmetri er vanlig og ikke predikativt
• Scapuladyskeni er vanlig og ikke predikativt 
• Ved et skulderproblem kan scapula vurderes som en potensiell   
 medvirkende faktor.
• Dårlig holdning er trolig ikke en direkte årsak til skulderproblemer.
• Øvre Trapezius er misforstått, den er trolig ikke stiv på grunn av   
 overanstrengelse og overaktivitet, men fordi den er for svak og 
 utmattet. Meakins sier: tren den!
• Rotatorcuffrupturer er ikke uvanlige og kan være asymptomatiske.   
 De bør trenes.
• Store cuffrupturer bør trolig opereres i følge tilgjengelige studier.
• Frozen shoulder er en diagnose hvor kortisoninjeksjoner viser seg mer  
 effektivt enn trening og manuell behandling.
• TORM (total range of motion deficit) bør i større grad vektlegges   
 enn GIRD (Glenohumeral internal rotation deficit)

Diagnose, hva nå?

• God informasjon og veiledning
• Oppmuntre til bevegelse
• Styrke skulder

 Som nevnt er Meakins fokusert på den bio-psyko-sosiale modellen, 
og understreker at vi ikke behandler vonde skuldre, men mennesker med 
vonde skuldre. Han nevner en rekke negativt ladede ord som bør unngås 
fordi de har en tendens til å mistolkes av pasienter og kan dermed øke 
smerteopplevelsen.
 Meakins gjør skulderkomplekset enkelt ved å dele skulderplager opp 
i tre kategorier, bruker et testbatteri med få tester under hver kategori 
og mener alle skuldre skal trenes i en eller annen form. For enkelthetens 
skyld har han også enn behandlingsplan fordelt på akutt, subakutt og den 
vedvarende fasen. 

Adam Meakins og deltaker Tord Moen i finstasen. (Meakins mente å tro nordmenn 
flest gikk i “skjørt” til daglig. Noe Tord kunne bekrefte..)
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The shoulder 
complex...

“There´s no such thing as a bad exercise”, “When shit is 
fun, shit gets done”, Lotion is motion, Exercise is medici-
ne”. Uttrykk vi har hørt før og som blir understreket, dog 
modifisert av Meakins.

 Siste halvdel av kurset er praktisk og vi går igjennom 
ulike øvelser. Meakins har på forhånd  advart oss om at 
han ikke har copyright på øvelser, eller presenterer et 
nytt treningskonsept. Basert på teorien den foregående 
dagen, gir han oss masse inspirasjon til treningsopplegg 
på skulder og ber oss være kreative. Han mener ”patient 
compliance” er dårlig fordi vi gir kjedelige øvelser. Selv gir 
han mer eller mindre standard skulderøvelser, men spriter 

opp med navn som “porn stars” og minner oss med det at 
humor i behandlingen kan være effektivt.

Til min store glede fikk jeg masse positivt og nyttig ut av 
kurset til Meakins, og kanskje har han gjort skulderplager 
noe mer oversiktlig. 

Meakins kommer tilbake til Rogaland i juni, og jeg kan 
varmt anbefale kurset!
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Bjørn Harald Olstad disputerte 18. 
Februar ved Norges Idrettshøgskole 
med prosjektet ”Muscle Activation 
and Kinematics in Contemporary 
Breaststroke Swimming”. Formålet 
med prosjektet var å se på hvordan 
muskelaktivering kan påvirke 
prestasjonen i moderne brystsvøm-
ming og om denne kunnskapen kan 
bli brukt til å fobedre prestasjon og 
innlæring. 

Doktorgraden bestod av fem studier 
hvor hovedmålene var å etablere 
en pålitelig metode for å måle 
overflate-elektromyografi (EMG) 
under vann og over en lengre peri-
ode (Studie 1);
å utvikle en spesifikk metode for å 
dele det moderne brystbensparket 
inn i faser, uavhengig av forskjellige 
teknikker som brukes av elitesvøm-
mere (Studie 2);
å identifisere rollen til nevro-
muskulær aktivitet i forhold til 
innsats (intensitet) (Studie 3); og 
prestasjonsnivå (Studiene 4 og 5) 
hos elitesvømmere i moderne bryst-
svømming.

Totalt 21 personer har vært med i 
studien som avslørte at svømmere 
i verdenstoppen har en svøm-
meteknikk som fører til en mer 
optimal muskelbruk. Til sam-
menligning bruker de nest beste 

unødvendig mye muskelaktivering 
for å komme seg frem i bassenget, 
som igjen fører til raskere muskel-
tretthet. Denne nye kunnskapen 
om hvordan svømmere bruker 
musklene, kan brukes til å opti-
malisere trening og teknikk hos 
konkurransesvømmere. I tillegg 
er det relevant kunnskap i under-
visningen av nybegynnere innen 
brystsvømming.

Olstads veiledere i prosjektet har 
vært førsteamanuensis Per-Ludvik 
Kjendli og Professor Jan Cabri.

Les mer om prosjektet her:
http://www.nih.no/forskning/
prosjektarkivet1/forskningspros-
jekter-ved-nih/muskelbruk-og-
kinematikk-i-moderne-brysts-
vomming/

Nye doktorgrader

Bjørn Harald Olstad :

Muskelbruk og kinematikk i moderne 
brystsvømming

Bjørn Harald Olstad

Ni punkter for bedre svømmeteknikk:

1. Aktivering i trapezius under bensparkets   
 fremdriftsfase for å opprettholde overkroppen i en  
 best mulig linjeholdning.
2. Generere en liten knevinkel idet bensparket 
 begynner sin fremdriftsfase for å generere en lengre  
 arbeidsvei.
3. Aktiv bruk av gastrocnemius mot slutten av 
 bensparkets fremdriftsfase og under glidefasen i  
 bensparket for å opprettholde en mer strømlinje-
 formet posisjon av føttene.
4. Aktivering i rectus femoris i begynnelsen av 
 glide fasen for en fullstendig kne ekstensjon etter at  
  føttene har påbegynt å komme sammen. Dette kan  
 tyde på en aktiv strategi for å utføre kropps-
 undulasjon.
5. En tidlig aktivering i biceps brachii under 
 armtaket  for en albuefleksjon som kan generere  
 tidligere fremdrift i armtaket og et mer kontinuerlig  
 bevegelsesmønster ved maksimal innsats.

6. En tidligere og lengre aktivering i pectoralis major  
 under glifasen til bensparket (den fremdriftsskapen 
 de fasen til armtaket) for “å fange” vannet tidligere  
 og generere høyere fremdrift fra armtaket og bruke  
 en mer kontinuerlig koordinering.
7. En tidlig aktivering av biceps femoris under   
 opptrekket av bensparket for å redusere tiden som  
 brukes i denne fasen.
8. En sen og rask aktivering i tibialis anterior under  
 opptrekket av bena for å redusere vannmotstanden  
 og en for tidlig dorsiflexion av foten.
 Unngå unødvendig koaktivering i tibialis anterior  
 og gastrocnemius i løpet av syklusen, og overdre- 
 ven  bruk av triceps brachii under bensparket (hvor  
 overkroppen ligger i linjeholdning), som kan føre  
 til  tidligere muskeltretthet under trening og   
 konkurranse.
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Torsdag 21. januar disputerte Hilde 
Lohne-Seiler over en doktorgrad 
om “Physical activity level, muscu-
loskeletal fitness, balance, strenght 
and power performance in older 
adults”. I denne doktorgraden belys-
er hun styrketrening og måling av 
fysisk aktivitet hos eldre mennesker 
i Norge og hvordan styrketren-
ing kan bidra til at eldre blir bedre 
rustet til å klare seg selv. 

Avhandlingen er basert på tre 
separate studier (artikkel I og II, III 
og IV). Artikkel I og II er basert på 
en nasjonal tverrsnitts-multisent-
erstudie av norske eldreindivider. 
Artikkel III er basert på en reliabi-
litets- og valideringsstudie av felt- 
og laberatoriebaserte funksjonelle 
styrketester. I artikkel IV sammen-

lignet de tradisjonell styrketrening 
i apparater med funksjonell styrke-
trening uten apparater. 63 eldre ble 
randomisert til to intervensjons-
grupper, samt en ikke-randomisert 
kontrollgruppe. Treningsperioden 
varte i 11 uker med en treningsdose 
tilsvarende 2 ganger i uka, og med 8 
repetisjoner x 3 serier. 

I sistnevnte studie fant de at begge 
metodene ga økt muskelstyrke, men 
ingen forskjell i effekt hos eldre 
individer. Likevel skilte tradisjonell 
styrketrening seg ut på ett punkt; 
Muskelpower (kombinasjon av stor 
kraft/høy hastighet) i overkroppen 
økte for gruppen som trente tradis-
jonell styrketrening (”bench-press 
power”) med hele 25%. 

Avhandlingen konkluderer med at 
i et nasjonalt utvalg av eldre indi-
vider hvor objektive målinger av 
fysisk aktivitetsnivå, muskelskjelett 
form og balanse ble brukt, viste at 
fysisk aktivitetsnivå, statisk balanse 
og utholdende muskelstyrke var 
forskjellig mellom ulike aldersgrup-
per. Man fant en sammenheng 
mellom totalt fysisk aktivitetsnivå 
assosiert med selv-rapportert helse 
og høyere fysisk aktivitetsnivå var 

assosiert med bedre statisk balanse 
og utholdende muskelstyrke hos 
eldre individer. 

Les mer om prosjektet her:
http://www.nih.no/forskning/
prosjektarkivet1/forskningspros-
jekter-ved-nih/physical-activity-
fitness-and-function-among-
elderly-subjects/

Hilde Lohner-Seiler :

Physical activity, fitness and function 
among elderly subjects

Hilde Lohner-Seiler
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       Debatten om X Games og antidoping gikk heftig i 
vinter. Vi i Antidoping Norge (ADNO) ønsker å bidra 
til å klargjøre en del av det som har vært fremme, med 
utgangspunkt i antidopingregelverket. 

Mange lurer på hvilket antidopingregelverk som gjelder 
i internasjonale idrettskonkurranser.  Verdens antidopin-
gbyrå, WADA, har fastsatt et sett av internasjonale dopin-
gbestemmelser. Dette regelverket kalles World Anti-Do-
ping Code. Idretten, nasjonalt som internasjonalt, har gitt 
sin tilslutning til – og har regler i overenstemmelse med 
– World Anti-Doping Code. Dette gjelder for eksempel 
nasjonale olympiske komiteer som NIF og internasjonale 
særforbund som FIS, IBU og ISU. Et annet relevant 
eksempel i denne sammenheng er International Skate-
boarding Federation. Utøvere tilsluttet disse forbundene, 
vanligvis gjennom nasjonale særforbund, er underlagt 
dopingbestemmelsene.

 Myndighetene gir sin støtte til dopingbestemmelsene 
i idretten gjennom UNESCOs antidopingkonvensjon. 
Konvensjonen bidrar til at land som har signert kon-
vensjonen får et formelt ansvar og forplikter seg til å følge 
opp konvensjonen og det internasjonale regelverket, gitt i 
World Anti-Doping Code. Norge var blant de første land 
i verden som ratifiserte konvensjonen, i 2006. Konvensjo-
nen kan du lese her 

 Dopinglisten fastsettes av WADA. Denne listen 
gjelder for alle idrettsutøvere, i alle idretter og i alle land. 
Dopinglisten slik den foreligger fra 1. januar 2016 finner 
du her.

 Begrepene «in competition» og «out of competition» 
var mye framme i X Games-debatten og skyldes at det er 
stoffer som kun er forbudt i konkurranse. Dopinglistens 
første del inneholder stoffer som er forbudt både i og 
utenfor konkurranse. Eksempler på slike stoffer er anabole 
steroider, EPO og veksthormon. Det finnes med andre 
ord ikke én liste over stoffer som kun er forbudt «utenfor 
konkurranse» («out of competition»). Dopinglistens andre

del består av stoffer som KUN er forbudt «i konkurranse» 
(«in competition»). Eksempler på slike stoffer er stimule-
rende stoffer, narkotiske stoffer og cannabis.

 ADNO har vært tydelige på at X Games må defineres 
som ”i konkurranse” i forhold til dopinglisten, da vi ser 
på det som opplagt at det er en konkurranse. Det betyr at 
hele dopinglisten gjelder (inklusive del I og del II). Slik vi 
forstår det har ESPN sagt nei til at hele dopinglisten skal 
gjelde i forbindelse med konkurranser i X Games. Det 
er vanskelig å forstå ESPNs standpunkt på annen måte 
enn at dopinglistens del II, som omfatter eksempelvis 
stimulerende midler, narkotiske stoffer og cannabis, ikke 
skal gjelde. I praksis betyr det at prøver ikke skal analyse-
res med tanke på funn av nevnte stoffer og at det derfor 
heller ikke skal få idrettslige konsekvenser for utøvere å ha 
disse stoffene i kroppen under konkurranse.

 Norsk TV2 har hevdet at ADNO hadde full 
anledning til å teste under X Games, men det var ikke 
korrekt slik vi så det. Verken vi, WADA eller andre anti-
dopingbyråer har uten videre anledning til å teste under 
konkurransen X Games. Arrangøren må sørge for at alle 
som deltar har gitt sin tilslutning til dopingbestemmelse-
ne. X Games eies av ESPN, og uten en avtale med arran-
gementseier som sikrer hjemmelsgrunnlaget for å teste, 
så kan ikke vi foreta dopingkontroller. Det stemmer at vi 

ANTIDOPING NORGE

Anders Solheim om X-Games debatten: 
Vårt anliggende er å beskytte
en ren idrett

Av Halvor H. Byfuglien
Kommunikasjonsleder 

Antidoping Norge
e-post: halvor.byfuglien@

antidoping.no

Foto: Antidoping Norge

Anders Solheim
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kan teste FIS-lisensierte utøvere, eller utøvere 
som er tilsluttet et internasjonalt forbund som 
har akseptert World Anti-Doping Code uten-
for konkurranse. Men for oss er ikke dette et 
testprogram i henhold til World Anti-Doping 
Code i forbindelse med en konkurranse. Dette 
har også Norges Skiforbund hele veien vært 
tydelige på.

 Beslutningen rundt dette ble tatt tett opp 
til starten av X Games. Vi synes selvsagt dette 
er beklagelig, men dette var ikke noe vi rådet 
over. Her kom den endelige tilbakemeldingen 
sent til Norges Skiforbund, og de valgte å 
trekke seg fra avtalen. Vi mener det er all mulig 
grunn til å gi honnør til norsk idrett og deres 
tydelighet i denne saken. I denne saken var 
ADNO tidlig ute med å etterlyse et antidopin-
garbeid i tråd med World Anti-Doping Code, 
både overfor Oslo kommune og TV2. 
- 13. april 2015 skrev vi til Oslo kommune, før 
bystyrets behandling, at «vår anbefaling vil være 
at byråden vurderer å sette vilkår om antido-
pingarbeidet, herunder kontrollvirksomheten 
under konkurransene, i forbindelse med 
tilskudd til arrangementet». Helt til siste slutt 
hadde vi kontrollører klare til å foreta selve 
prøvetakingen. Vi har gjort det vi kunne for å 
legge til rette for et solid antidopingprogram 
under X Games. 

 Vi tror det er viktig at idretten og det 
offentlige har med seg lærdom fra denne saken 
når de kommer opp i tilsvarende saker senere. 
At denne saken også har fått internasjonal 
oppmerksomhet kan til og med bidra til at det 
trekkes lærdom av denne saken utover Norges 
grenser. For det som er helt sikkert er at dette 
er spørsmål som både idrett, det offentlige 
og andre vil møte igjen, og da tror vi at den 
tydelighet som vi og andre har vist i denne 
saken vil være viktig å ha med seg. Ved støtte 
til internasjonale arrangementer i Norge mener 
vi det i framtiden må settes vilkår om at de 
internasjonale dopingbestemmelsene følges.

 Det vi ønsker mer enn alt er å beskytte de 
rene utøverne og de ekte vinnerne som sikrer 
seg sine medaljer på ærlig vis, og uten å bryte 
idrettens dopingbestemmelser. Vi tror derfor 
ikke at utøverne har blidt skadelidende under 
denne debatten, heller tvert i mot.

 - Jeg har lyst til å understreke igjen at vi i 
ADNO ikke på noen som helst måte har mi-
stanker til bestemte utøvere i denne sammen-
heng. Vi har ikke noe mot verken X Games 
eller utøverne som deltar der, og vi både tror og 
håper at de som deltar mer enn gjerne ønsker 
dopingkontrollen velkommen.

Foto: Shutterstock
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Vinterseminar mars 2016; 
styrke- og utholdenhetstrening 

      Den 10. og 11.mars arrangerte faggruppen for 
idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin vinterseminar (FIFA, 
tidligere FFI, navneendring vedtatt på årsmøtet 10.3). 
Seminaret ble arrangert på Ullevål i Oslo, og temaet denne 
gang var styrke og utholdenhetstrening. Temaer som berører 
de fleste av oss daglig, både i klinikken, ved trening av ulike 
pasientgrupper, frisk-trening, og også vår egen treningshver-
dag. Så det var tilnærmet fullt kurs og over 50 spente 
fysioterapeuter med ulik bakgrunn og ulik trenings-hverdag, 
som benket seg sammen og lurte på hva nytt vi kunne få ut 
av disse to dagene.

 Den første til å innta podiet var Trine Moholdt, 
utdannet fysioterapeut, med en doktorgrad innen Aerobic 
exercise in coronary heart disease (2010). Hun jobber som 
leder av forskningsgruppen Exercise, Cardiometabolic 
Health and Reproduction ved NTNU. I tillegg har Trine 
siden 2012 vært leder for FIFA.
Hovedoverskriften dag 1 var Utholdenhet for helse og 
prestasjon, og Trine innledet med å ta oss med på en 
rask gjennomgang av grunnleggende fysiologi, og 
treningsprinsipper. Hvorfor bør vi trene utholdenhet, 
og hvorfor er kondisjon viktig? VO2max ble viet mye 
oppmerksomhet, som den beste målbare verdien for 
aerob kapasitet, og viktigste enkeltstående faktoren for 
prestasjon i utholdenhetsidretter. Vi fysioterapeuter liker 
jo at forskning kan underbygge de tilnærmingsmåtene 
og metoder vi benytter oss av i klinikken, og Trine hadde 
flere forskningsresultater å vise til.

 Men hva er så veien til Rom? Hvilken trening funker 
best? Og det som fungerer på ulike pasient-grupper, 
fungerer det også på toppidrettsutøvere? Er det lavinten-
sitet og mengde, eller det høyintensitet og intervaller? 
Og når vi er inne på intervaller, er det 4x4, 10x1, 15/15, 
eller kanskje holder det med 3x20 sek «all out»? Her var 
vi etter endt gjennomgang av forskning, diskusjoner med 
egne erfaringer, og med pasientens/utøverens motivasjon i 
bakhodet, skjønt enige om det er flere veier til Rom. Kur-
set ga oss nyttig kunnskap og nyttige forskningsresultater 
til å kunne avgjøre hvilken metode og intensitetsnivå vi 
bør legge treningen opp etter.

Om det er et nøkkelord vi bør ta med oss fra dette, så er 
det intensitetsstyring. Vi vet at hjertets slagvolum regnes 
for å være den mest betydningsfulle faktoren (og også den 
mest trenbare faktoren) for VO2max, så på hvilken inten-
sitet når vi maksimalt slagvolum? Her kunne Trine vise 
til forskning som viser at slagvolumet fortsetter å øke til 
90-95 % av maksimal hjertefrekvens, altså et avgjørende 
punkt for valg av treningsintensitet. Dog var det også her 
stor enighet om at til tross for forskning og retningslinjer, 
så er den beste treningsintensitet den du fortsetter med!

 Men, så lurer vi jo på da, hvor lite kan vi slippe unna 
med? Kan intervallene være kortere, kanskje holder det 
med færre intervaller? Da var svaret fra Trine at for den 
utrente vil «all» trening gi økning av VO2max, mens for 
friske trente vil høyere intensitet og mengde ha større 
betydning. For mannen i gata som helst vil slippe unna 
med LITE, så viste resultater fra testing av 1x4 i forhold 
til 4x4 nokså oppløftende resultater!

 Etter noen timer med stillesitting og teori, var det 
perfekt timing å legge den praktiske delen til etter lunsj, 
kanskje med unntak av dem som forsynte seg altfor godt 
av den gode lunsjbuffeten, og rett etterpå skulle teste 
makspuls!

 Den praktiske utholdenhetsdelen innebar testing, og 
da i form av makspulstest og submaksimal tredemølletest. 
Begge nyttige tester med tanke på intensitetsstyring av 
treningen. Og den submaksimale testen var en fin metode 
for dem som ikke benytter seg av pulsmåler i klinikken/
hverdagen. Den er enkel og brukbar for folk flest, og om 
den ikke er den mest valide testen, så er den reliabel og 
grei til å f.eks. måle fremgang for pasienten du har.

 Dag 2 var det duket for litt mer kraftige tak, og det var 
ingen lettvekter innen temaet som skulle oppdatere oss 
på styrketrening. Gøran Paulsen er utdannet fysiotera-
peut og har en doktorgrad i idrettsfysiologi fra Norges 
idrettshøgskole (NIH). Gøran har jobbet 10 år som 
forsker ved NIH med hovedfokus på restitusjon- og adap-
tasjonsprosesser i skjelettmuskulatur etter styrketrening.

Av Siril Pettersen Hammari
Fysioterapeut,

Manuellterapi Alta
e-post: siril.hammari@

mt.nhn.no
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Nå er han ansatt som fagansvarlig for kraft/
styrke-avdelingen ved Olympiatoppen.

 Det var ikke tvil om at han kunne sine saker, 
ned til detaljnivå som om muligens kunne få 
noen av oss til å falle litt av lasset et par ganger. 
Vi fikk en oppfriskning av mekanismer og 
respons ved styrketrening, og også restitusjon 
etter styrkeøkta. Og også her fikk vi input i 
form av forskningsbasert kunnskap med tanke 
på stimuli for muskelstyrke og muskelvekst. 

 Her, som ved utholdenhetstrening, lurer vi 
jo på hvordan vi bør trene for best mulig effekt. 
Det Gøran kunne fortelle oss, var at det å gå 
på en typisk «body pump»-time som mange 
treningssentre reklamerer med, med opptil 100 
reps per øvelse, vil gi oss dårlig treningseffekt 
med tanke på styrke. Han var ganske klar på at 
de fleste rett og slett ikke pusher seg nok! Skal 
vi bli sterkere, altså øke vår maksimale styrke, 
må det tunge vekter til. Og med tunge vekter 
må antallet repetisjoner ned. 

 Er det muskelvekst som er hovedmålet må 
du også løfte tungt, men da må du løfte mange 
ganger, dvs at du må ned på belastningen i 
forhold til maksstyrke. Her viste Gøran også til 
okklusjonstrening, styrketrening med redusert 
blodtilførsel, som har vist å gi god effekt på 
muskelstyrke og spesielt muskelvolum også ved 
vesentlig lavere belastninger. Her kan det f.eks. 
brukes en trykkmansjett rundt arm eller ben 
som skal trenes for å redusere blodtilførselen. 
For pasientgrupper hvor tung belastning 
frarådes, f.eks. ved ulike leddplager, kroniske 
sykdommer og ved rehabilitering, kan dette 
synes å være fordelaktig.
 Men også her var Gøran klar i sin tale; Hvis 
det ikke skal være tungt, må det være vondt! Så 
skal du trene med lette vekter må du trene til 
utmattelse, og her mente han at mange har mye 
å gå på. Til utmattelse vil si at det skal «brenne» 

i muskulaturen, og 
dette er ubehagelig, 
kanskje spesielt med 
tanke på pasienter kan 
det være vanskelig å 
skulle pushe seg til slik 
utmattelse/smerte.

 Vi var også innom 
hurtighetstrening, 
og kjapt nevnt var 
budskapet her at 
hurtighet langt mer 
er avhengig av de 
genetiske faktorene, og 
derfor ikke så trenbart. 
På spørsmålet om hvordan utholdenhetstre-
ning virker inn på styrke, og motsatt, kunne 
forskningen antyde at utholdenhetstrening kan 
blokkere for effekten av styrke. Et nøkkelord 
her er derfor periodisering av treningen.

 Etter teori på styrkesiden var det igjen lunsj, 
og så på med treningsklær til neste praktiske 
økt.
Til å veilede oss i riktig løfteteknikk hadde vi 
to dyktige karer fra Olympiatoppen; Sindre 
Madsgaard, ansatt som fagkonsulent innen 
kraft- og styrke i Olympiatoppen, og med an-
svar for styrkeoppfølging innenfor de olympiske 
idrettene. Christian Helland, med en master-
grad i Idrettsfysiologi ved Norges Idrettshøysko-
le (2012), også han ansatt som fagkonsulent 
innen kraft- og styrke i Olympiatoppen.

 På programmet sto knebøy, markløft og 
olympiske løft. Iallfall knebøy vil jeg påstå 
brukes nesten daglig av de fleste av oss, både 
i klinikk og ved trening av idrettsutøvere, om 
ikke med tunge vekter så i en eller annen form 
som f.eks. knebøy med egenvekt. Og selv om 
de fleste av oss hadde vært borti dette, var det 
mange av oss som etter denne økta gikk derfra 

med noen A-ha opplevelser. -Og ikke minst litt 
støle muskler, etter å ha blitt pushet på riktig 
teknikk og aktivisering av muskler vi kanskje 
ikke har brukt sååå aktivt som vi burde under 
kneløft.

 Hele den praktiske styrkedelen var en glede 
å få delta på, dette var flinke karer som hadde 
peiling på det de holdt på med. Og med 
testresultatene fra gutta på alpinlandslaget (som 
vi fikk presentert tidligere på dagen) friskt i 
minne, skjønner man godt at riktig teknikk i 
slike øvelser er viktig.

 Det ble to innholds- og lærerike dager på 
Ullevål, med nyttige input og god kunnskap å 
ta med oss tilbake til hverdagen. Og måten det 
var lagt opp, med teori og praktiske workshop, 
var midt i blinken for en fysioterapeut som 
ikke er vant til å sitte i ro en hel arbeidsdag! Nå 
dere, er det hjem igjen for å pushe utøverne og 
pasientene våre til utmattelse; Burn, baby, burn!

Sindre Madsgaard instruerer i markløft Spesifikk oppvarming før styrketrening er viktig

Trine Moholdt er godt fornøyd med innsatsen til deltakerne 
under makspulstesten
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Intervalltrening reduserte 
hjerteflimmer 

CERG

Av Andrea Hegdahl Tiltnes
kommunikasjonsansvarlig ved 

K.G Jebsen – Senter for hjerte-
trening (CERG)

      “Tid i atrieflimmer og symptomer på sykdommen ble 
redusert, og kondisjonen, hjertefunksjon, lipid nivåer og 
livskvalitet ble forbedret hos pasientene som gjennomførte 
høyintensitets intervalltrening”, sier stipendiat ved K. G. 
Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) og lege ved St. 
Olavs Hospital Vegard Malmo.

Han er førsteforfatter av artikkelen “Aerobic Interval 
Training Reduces the Burden of Atrial Fibrillation in the 
Short Term” som nylig ble publisert i tidsskriftet Circu-
lation. I denne studien ble 51 personer med ikke-perma-
nent atrieflimmer (AF) tilfeldig utvalgt til enten å gjen-
nomføre høyintensitet intervalltrening (4 x 4 minutters 
intervaller på 85-95 prosent av maksimal hjertefrekvens) 
tre ganger i uken i 12 uker eller en kontrollgruppe som 
skulle fortsette sine daværende treningsvaner. Hvor mye 
flimmer deltakerne opplevde ble overvåket kontinuerlig av 
en loop recorder som ble satt inn under huden.

“Før var det en utbredt oppfatning at hjerteflimmer var 
noe som bare ville bli verre med tida. 

Denne studien underbygger lignende undersøkelser 
som viser det motsatte, at trening er gunstig for denne 
pasientgruppen, og for noen kan ha veldig god effekt”, 
sier Malmo.

Trening ga betydelige forbedringer sammenlignet med 
kontrollgruppen. 16 personer i kontrollgruppen hadde 
økt tid med flimmer i løpet av perioden i motsetning til 
bare tre personer i treningsgruppen. Økningen var også 
større hos kontrollgruppen. Fem personer i kontroll-
gruppen og ti personer i treningsgruppen reduserte 
tiden i flimmer i løpet av de 12 ukene, og de med størst 
endring var i treningsgruppen. I tillegg ble symptomene 
på atrieflimmer redusert, og arbeidskapasiteten, hjerte-
funksjon, lipidnivåer og livskvalitet ble altså forbedret i 
treningsgruppen.

“Våre resultater tyder på intervalltrening med høy 
intensitet reduserer byrden av atrieflimmer, og tyder på 
at livsstilsendringer, inkludert trening, bør stå sentralt i 
behandling og forebygging av hjerteflimmer”, sier Malmo. 

Illustrasjonsbilde :
Andrea Hegdahl Tiltnes

Vegard Malmo
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Fagseksjonen får flere spørsmål vedrørende 
fornyet godkjenning og om vår forbundsinterne 
spesialistordning. Om det har sammenheng med 
at Helsedirektoratet har overtatt arbeidet md 
å tildele takst A8 (manuellterapi) og takst A9 
(psykomotorisk fysioterapi) vet vi ikke, men vi 
registrerer en  form for usikkerhet i forhold til 
hva som hører hjemme hvor.

«NFFs spesialistordning er forbundsintern og 
det er bare medlemmer i NFF som kan være 
spesialister, MNFF. Fra 1.1.16 gjelder kun 
mastergrad i kombinasjon med veiledet praksis, 
dokumentasjon på oppnådde kompetansemål og 
veiledningskurs for å bli spesialist, MNFF.
Det er viktig at alle som skal fornye spesialiteten 
sin gjør dette i riktig tid og at alle vilkår opp-
fylles. Dersom alle vilkår ikke oppfylles, mister 
en spesialistgodkjenningen sin. For å få ny god-
kjenning må en etter 1.1.6 ha mastergradsutdan-
ning og oppfylle beskrevne kompetansemål. Her 
er det ingen unntak. Alle spesialister er godkjent  
for syv år enten fra 1.juli eller fra 1.januar.  Frist 
for å søke fornyet godkjenning er to måneder 
før godkjenningen utløper, altså hhv 01.mai eller 
01.november.

Ved fornyet godkjenning er det nå nye regler- 
alle skal dokumentere 200 fagtimer, bestående 
av tre ulike læringsaktiviteter. En obligatorisk 
læringsaktivitet er deltagelse i en kollegaveiled-
ningsgruppe. Eksempler på læringsaktiviteter 
er blant annet deltagelse på kurs, kongresser, 
seminarer, konferanser, deltatt i eller ledet 
prosjekter, artikkelskriving til ulike tidsskrifter 
(fagfellevurdert), studier ( studiepoenggiv-
ende), hospitering,  faglig veiledning, deltatt i 
kollegaveiledningsgruppe( eneste obligatoriske 
læringsaktiviteten), vært foreleser og selv holdt 
kurs, plattform- eller posterpresentasjon osv.»
Videre skal to årsverk praksis innen spesial-
istområdet dokumenteres. Praksis må være mer 

minimum 50 % innen spesialistområdet for å gi 
uttelling.

Dersom du vil fornye spesialiteten din etter 
gammelt regelverk, altså 100 fagtimer og 80 
praksisorientert kollegasamarbeid, samt delt-
agelse i minst en kollegaveiledningsgruppe, så 
kan du det dersom du ble godkjent/ fornyet 
godkjenningen din i perioden fra 1.1.11 – 1.1.16. 
Samme krav til praksis gjelder her. Vi anbefaler å 
fornye etter ny ordning. Vi erfarer at det faktisk 
er enklere å oppfylle disse nye villkårne».

Ellers er vi nå ved innspurten av å forberede 
saksnotat til Forbundsstyremøte 29.02.16 – her 
vil de siste spesialistene i overgangsordnin-
gen godkjennes. Det har vært en utrolig stor 
pågang- langt utover hva vi med kvalifiserte 
vurderinger forutså. Alle kontaktpersonene skal 
ha ros og takk for solid innsats i dette arbeidet, 
men kontaktpersonene særlig innen barn – og 
ungdomsfysioterapi, psykomotorisk fysioterapi 
og idrettsfysioterapi skal ha honnør for innsat-
sen de har lagt for dagen for å komme i mål her- 
disse tre fagområdene  har skilt seg ut i forhold 
til antall søknader.

Vi i fagseksjonen er glade for at overgangsord-
ningen nå er over ( skal bare få sluttbehandlet 
ankesakene som har kommet og vi vet kommer) 
før vi starter opp med arbeidet med ny ordning. 
Her vil vi helt sikkert være avhengig av dere i 
forhold til faglige innspill osv. Det kommer vi 
tilbake til.

Med vennlig hilsen

Bente Øfjord
Seniorrådgiver
NFF

Nyttig info vedrørende fornyet 
godkjenning spesialist MNFF
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Vi holder et skarpt øye på
kvalitet og leveringstider

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

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

Finn kode: 56251396

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

2016

APRIL
9.4-11.4:    RETURN TO PLAY – Football Medicine Strategies Conference, LONDON
  http://www.footballmedicinestrategies.com/en/

MAI-JUNI
31.5-4.6:    American College of Sports Medicine´s 63 Annual Meeting 2016, Boston, USA
  http://acsmannualmeeting.org

JUNI
23.6:     INTRODUCTION TO SPORTS INJURY MANAGEMENT 2016, London UK
  https://www.rcseng.ac.uk/courses/course-search/introduction-to-sports-injuries-
  management

AUGUST
21.8-23.8:    3RD INTERNATIONAL CONGRESS: MEDICINE AND SCIENCE IN 
  ULTRA-ENDURANCE SPORTS. CHAMONIX, MONT-BLANC SVEITS
  http://www.ultrasportsscience-congress2016.com/en/

AUGUST/SEPTEMBER
31.8-02.9:    INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE + SPORTS MEDICINE 
  CONFERENCE 2016, NEWCASTLE , UK.
  www.isssmc.com

NOVEMBER
4.11-6.11:    SCANDINAVIAN CONGRESS OF MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS    
  2016, NOREFJELL, OSLO, NORGE
  www.sportmedicine2016.com

17.-19.11:    IOC ADVANCED TEAM PHYSICIAN COURSE,CAPE TOWN, SØR-AFRIKA   
  http://www.ioc-preventionconference.org/?tribe_events=atpc-advanced-team-physician-
  course

2017

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

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

Tips oss gjerne om spennende kongresser!


