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Kjære NIM-leser!
Årets første utgave er endelig klar. 

Februar og mars er tiden for kurs. I denne utgaven 
får vi referat fra IHS sitt fagseminar for behandlere 
på Ullevaal, og FIFAs seminar med Kjartan Fersum, 
holdt i Bergen i forrige uke. Katrine Bostrøm har 
laget et sammendrag av sitt studie ; “Klinisk sammen-
liknende effektforskning på akupunktur og manuell 
terapi behandling for lateral epikondylalgia” Vi får også 
to kasuistikker som omhandler henholdsvis kne,- og 
skulderskade. De faste spaltene er også i år på plass. 

Jeg vil benytte denne lederen til å takke av to engasjerte 
og ikke minst faglig dyktige damer som har gitt mye til 
idrettsmedisinen gjennom sine engasjementer i styrene. 
Trine Moholdt og Eva Birkelund takker begge for seg 
som leder for henholdsvis FIFA (tidl. FFI) og NIMF. 

Jeg vil takke begge to for et godt samarbeid og for at 
dere hadde troen på at en kliniker kunne gjøre en jobb 
for NIM.  Tar jeg ikke helt feil så vil vi fortsatt se begge 
to i det idrettsmedisinske miljøet i årevis fremover.  

Neste utgave kommer i juni. Jeg minner om at vi kårer 
årets beste kasuistikk som i tillegg til heder og ære også 
får et pengebeløp i premie. Prisen deles som vanlig ut 
under høstkongressen. Har du en spennende pasient/
utøver? Hvorfor ikke lage en kasuistikk i NIM om 
temaet? 

God lesing!

André Fagerborg

REDAKTØRENS KOMMENTAR
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Hei,
       Det våres, og det er snart tid for årsmøte. 
Det avholdes på Olympiatoppen 22. mars. I år har 
vi felles fagprogram med NextGen. Bjørnar Erikstad 
holder foredraget ”Født med korte armer”, og 
Hilde M. Berge og Hilde Gjeldsvik snakker om sine 
erfaringer fra paralympiske idrett. Vi håper et godt 
fagprogram trekker mange til årsmøtet.

Jeg vet mange har vært bekymret for forsikringsdekning 
knyttet til jobben som idrettslege, særlig i forhold til 
oppdrag utenlands, og kan berolige med at NIMF-styret 
er i samtaler med DNLF i forhold til problemstillingen. 
Det er en krevende prosess, men jeg håper og tror vi 
kommer fram til en god løsning for våre medlemmer.

Jeg takker av som styreleder etter fire spennende, tidvis 
krevende, men mest av alt morsomme og lærerike år. 
Jeg  har hatt gode folk rundt meg. Takk til alle som 

har sittet i styret i perioden, spesielt takk Tone Grønmo 
for at du har stålkontroll på alt det praktiske. Takk til 
FIFA-styret og  avtroppende leder Trine Moholdt, som 
er en fantastisk dame. Det har vært en stor glede å samar-
beide med FIFA. Vi jobber på tvers av profesjoner, og gjør 
det bra! 

Døvre Event med Henrik i spissen har sørget for gode 
høstkongresser. Han har vært en verdifull sparringspart-
ner, og har reddet nattesøvnen mere enn en gang. Takk 
til forgjenger Terje Halvorsen som alltid stiller opp med 
klokskap og gode råd.  Redaktørene Andre Fagerborg 
og Ingrid Eitzen har, sammen med redaksjonskomiteen,  
styrt NIM med stødige hender. Stine S. Thrane har hatt 
full kontroll på hjemmesiden.

Helt til sist takk for god samarbeid til Antidoping Norge 
med Anne Cappelen i spissen.  

Jeg føler meg privilegert som har fått være leder for 
NIMFs  440 faglig engasjement medlemmer, og ønsker 
min etterkommer lykke til og mye moro!

Eva

 Kjære NIM-leser
       Eller “G’day mate” som vi sier her i Melbourne. Jeg 
er for tida på et forskeropphold i Australia og har dess-
verre vært litt “frakoblet” hva gjelder FIFA de siste ukene. 
Og nå er også mitt kapittel som leder for faggruppa over. 
Ny leder etter årsmøtet nå i mars blir Kenneth Martin-
sen. Det er med litt vedmod jeg skriver min siste leder for 
NIM. Jeg har vært leder for faggruppa i fem år. Det har 
vært utrolig morsomt! Jeg vil takke alle sammen for sa-
marbeidet. Styret vårt, både det nåværende og de som har 
gått ut fra styret i løpet av disse årene, har vært utmerket. 
Jeg vil også takke for det veldig gode samarbeidet vi har 
med NIMF. Vi er et sjeldent godt eksempel på at leger 
og fysioterapeuter kan (og bør!) jobbe godt sammen. The 
sum is greater than the parts! En spesiell takk til Eva Bir-
kelund for de mange gode samtalene og felles frustrasjon 
(og mye moro!) vi har delt. Stor takk også til Henrik 

Døvre og hans team for en fantastisk støtte med kurs og 
kongresser i disse årene.  Da jeg kom inn i faggruppa var 
jeg ganske ny i dette gamet. Heldigvis hjalp Inger Holm, 
forrige leder, meg på beina og har hele tida vært der for 
meg. Takk Inger! Jeg vil også takke NIMs redaktører i 
denne perioden, Ingrid Eitzen og André Fagerborg, for 
en solid jobb. Fysiopartner, NIMI og Alfacare har vært 
supre samarbeidspartnere disse årene. Vi er veldig glade 
for all økonomisk støtte og hjelp med gjennomføring 
av kurs fra dere. Sist, men ikke minst, tusen takk til alle 
våre medlemmer! Uten medlemmer, ingen faggruppe. Jeg 
elsker å se faglig engasjement og stolthet over faget vårt. 
Keep up the good work! Og lykke til som ny kaptein, 
Kenneth!

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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Se hvor du kan treffe oss utover vinteren

35 05 79 10 | post@physica.no
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Skal du på helsenett?
- Ingen krav til teknisk utstyr.
- Kun vanlig internett.
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Av Katrine Bostrøm
Fysioterapeut og klassisk 

akupunktør, NIMI.
E-post: katrine.bostrom@nimi.no

Foto: staminagroup.no

Klinisk sammenliknende effektforskning 
på akupunktur og manuell terapi- 
behandling for lateral epikondylalgia

En pilot for en randomisert kontrollert studie

  
    Sammendrag
Formålet med studien, var klinisk sammenlignende effekt-
forskning på akupunktur og manuell terapi behandling for 
lateral epikondylalgia (LE). Begge behandlingsmodaliteter er 
i kombinasjon med og sammenliknet med et felles eksentrisk 
styrketreningsprogram. Vanlig regime for LE er styrketrening, 
og da virket det etisk riktig å la alle pasientene, også kontroll 
gruppen, gjennomføre det samme styrketreningsprogrammet. 
Vi inkluderte 36 kvinner og menn med klinisk diagnostisert 
LE (symptom varighet > 2 uker) til en av tre mulige be-
handlinger: eksentrisk styrketrening, akupunktur behandling 
i tillegg til eksentrisk styrketrening, eller manuell terapi be-
handling i tillegg til eksentrisk styrketrening. Hovedresultatet 
var at behandlingsgruppene, både akupunktur og manuell 
terapi gruppen, opplevde en signifikant bedre smertelindring, 
enn de som kun gjennomførte styrketrening, under og etter 
oppfølgningsperioden på 12 uker.

Innledning 
Lateral epikondylalgia (LE), eller bedre kjent som 
tennisalbue, er en vanlig muskel- og skjelett- plage, som 
behandles av terapeuter i ulike kliniske settinger1. 40 % 
av oss vil kunne utvikle LE i løpet av livet, og risiko-
faktorer kan være tungt manuelt arbeide eller repeterende 
håndledds-belastninger, som bruk av PC2-3. 

Tennisalbue beskrives som en smertefull tilstand, som kan 
lede til funksjonstap av affisert arm. Derfor, kan tilstan-
den ha en stor innvirkning på pasientens arbeid, så vel 
som det daglige liv. Initial restitusjon er vanligvis innen 
3-6 måneder, men nyere forskning viser at symptomer 
kan vare i opptil to år, og at tilbakefall er vanlig1, 4. Videre, 
at de pasienter som har høy smerteintensitet ved baseline, 
nakkesmerter eller komorbiditet som skulder impinge-
ment, har større sannsynlighet for å utvikle en langvarig 
tilstand, uansett behandlings tilnærming4-5. Tross år med 
intensiv forskning på underliggende årsaksmekanismer og 
behandlingseffekt, er LE en tilstand som utfordrer både 
forskere og terapeuter.

Behandling 
Standard behandling for LE er veiledende informasjon og 

hvile, og deretter gradert styrketrening5-6. Men hva med 
den enkelte pasient, som opplever at smertene trigges 
ytterlig av styrketrening? Bør den pasienten få et tilbud 
om smertelindrende behandling, før eller parallelt med 
styrketreningen? 

Forskning
Nyere forskning viser at manuell terapi, som ved 
Mulligan`s Mobilizaton-with-movment (MWM) har 
en kortvarig smertelindrende effekt, og kombinert med 
eksentrisk styrketrening, er dette bedre enn placebo7-8. 
Akupunktur har også vist seg å ha en kortvarig smertelin-
drende effekt for pasienter med tennisalbue9-10. Andre be-
handlingsmodaliteter, er bløtdelsmobilisering, tøying, teip 
eller bruk av ortose, men det er lite kunnskap hvorvidt en 
type behandling, er mer effektiv enn de andre11.  

Metode
Denne studien er en pilot for et randomisert kontrollert 
studie (RCT). Designet har tre armer for å kunne utfors-
ke mer enn en type behandling samtidig, i kombinasjon 
med og sammenliknet med en felles kontroll gruppe 
(aktiv)12. Ideen var at kombinasjonen av smertelindrende 
behandling og styrketrening er komplimenter, og vi var 
interessert i deres interaksjon så vel som å sammenligne 
forskjellen mellom de ulike intervensjonsgruppene.

Utfallsmål 
Primært utfallsmål var smerteendring13. Pasientene 
rapporterte sin smerteintensitet ved gitte måletidspunkt 
(baseline, uke 1, 2, 3, 4 og 12) med en Numerisk Rating 
Scale (NRS)14. 
Sekundære utfallsmål var funksjon målt med Quick-
DASH15, antall behandlinger, sykemeldingsgrad, bruk av 
smertestillende medikamenter og pasienttilfredshet.

Studiedeltakere
Vi rekrutterte friske deltakere til studien via Norsk 
Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI). De som var aktuelle 
for studien ble undersøkt av en fysikalsk medisiner eller 
fysioterapeut. Hvis alle inklusjons og ingen eksklusjons 
kriterier ble møtt, ble pasientene henvist til forskningsle-
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der, som inkluderte pasientene til en av tre 
mulige behandlinger: eksentrisk styrketrening, 
akupunktur behandling i tillegg til eksentrisk 
styrketrening, eller manuell terapi behandling 
i tillegg til eksentrisk styrketrening. Av 50 hen-
viste pasienter, ble totalt 36 kvinner og menn 
inkludert i studien. 
 
Intervensjonsgruppene
I en periode på 12 uker, mottok pasientene i 
studien en av de tre behandlingsmulighetene. 
De som kom i gruppen for styrketrening alene, 
fikk en gjennomgang av styretreningsprogram-
met samme dag som inkludering, og mottok 
ingen videre eller annen behandling. Pasien-
tene i akupunktur og manuell terapi gruppen, 
mottok sin første behandling innen en uke etter 
randomiseringen. Over en periode av 8 uker, 
mottok de et minimum av tre, og et maksimum 
av 8 behandlinger, avhengig av pasientens 
opplevde smerteintensitet og terapeuten sin 
kliniske vurdering. Alle gruppene mottok lik 
informasjon og råd, inkludert informasjon om 
tilstanden, og forventet varighet av symptomer. 
Pasienten ble rådet til å bruke arm som nor-
malt, men unngå tungt arbeide, og smertepro-

voserende aktiviteter, som grep og repeterende 
håndleddsbevegelser.    

Resultat
All data ble analysert med linear Mixed Model 
for repeterte målinger, og videre justert for 
konfunderende variabler som alder, kjønn og 
utdannelse. Resultatet var at alle tre inter-
vensjons- gruppene opplevde smertelindring 
over tid, presentert i tabell 1, og at utforskende 
analyser viste en forskjell i smertelindring 
mellom de ulike intervensjonsgruppene. Be-
handlingsgruppene erfarte en bedre smertelin-
dring, enn gruppen med trening alene, som 
er illustrert i figur 1. Den største signifikante 
forskjellen var mellom akupunkturgruppen og 
trening alene (p<0.001), mens forskjellen mel-
lom akupunktur og manuell terapi gruppen var 
mindre, og kun borderline signifikant. Videre, 
viste vårt materiale at pasienter med høyere ut-
dannelse hadde signifikant lavere smerteintensi-
tet, enn de med lavere utdannelse. I tillegg, var 
det en kjønnsforskjell. Kvinner rapporterte et 
signifikant høyre nivå av smerte enn mennene 
(p<0.02) gjennom hele forløpet, mest markant i 
gruppen av trening alene. 

Antall behandlinger med akupunktur og 
manuell terapi 
Størsteparten av pasientene (64 %) i begge be-
handlingsgruppene mottok bare tre behandlin-
ger, som var et minimum for deltakelse i studiet 
(maksimum åtte behandlinger); en av årsakene 
til dette var pasientrapportert smertelindring. 

Pasientens opplevelse av endring
Ved studiens slutt ble pasientene bedt om å 
rapportere i hvilken grad deres tilstand var 
forbedret eller forverret (global perceived 
effect). Flertallet av pasientene rapporterte at 
tilstanden var forbedret, hvorav to (6 %) av 
pasientene i akupunkturgruppen rapporterte en 
total forbedring, sammenliknet med gruppen 
trening alene, der en (3 %) pasient rapporterte 
forverring. 

Svakheter ved studien
Under mer ideelle forhold ville studien vært 
designet med fire armer, med en kontrollgruppe 
hvor pasientene hverken mottok behandling 
eller gjennomførte styrketrening. Med en slik 
ubehandlet kontrollgruppe, ville vi få mulighet 
til å undersøke den kliniske effekten av trening 
alene. Vårt valg av design var mer pragmatisk, 
og basert på etiske forhold. Effektiviteten av 
trening er vel etablert, og er ansett for å være 
hjørnesteinen i rehabilitering av LE. Derfor, 
syntes det ikke riktig å la pasientene bare vente 
å se, i stedet for å motta vanlig behandling.  
Videre, for å kunne oppnå maksimal effekt av 
styrketreningen, burde startbelastningen vært 
individuelt tilpasset og fulgt opp, men av prag-
matiske årsaker standardiserte vi programmet. 

Diskusjon
Pasientene i behandlingsgruppene erfarte 
en bedre smertelindring, enn de som kun 
gjennomførte egen trening. Denne forskjellen 
i smertelindring mellom behandlingsgruppene 
og trening alene, indikerer at det er en mulig 
tilleggseffekt av å kombinere styrketrening med 

Tabell 1. Justerte gjennomsnitts verdier av smerte, estimater med 95 % CI, på hvert enkelt måletidspunkt. 

Primært utfallsmål Oppfølgning Styrketrening alene 
 

Akupunktur 
 

Manuell terapi 
 

Smerte* Baseline 
1 week 
2 week 
3 week 
4 week 
12 week 

4.38 [3.62; 5.15] 
4.22 [3.28; 5.16] 
4.02 [2.86; 5.17] 
4.27 [3.25; 5.29] 
3.80 [2.74; 4.85] 
3.49 [2.34; 4.64] 

3.96 [3.29; 4.64] 
2.97 [2.16; 3.77]  
2.81 [1.86; 3.76] 
2.85 [2.04; 3.66] 
2.52 [1.62; 3.41] 
1.79 [0.89; 2.70] 

4.47 [3.72; 5.22] 
4.02 [3.08; 4.97] 
3.52 [2.42; 4.63] 
3.12 [2.20; 4.05] 
3.03 [2.02; 4.04] 
2.03 [0.86; 3.20] 

* NRS (0-10). 0 = fravær av smerte, 10 = verst tenkelig smerte. 

 

 

Figur 1. Justerte verdier av smerte intensitet for alle gruppene, fra baseline og fram til siste måletidspunkt (uke12). 

 

 

· Svakheter ved studien 

Under mer ideelle forhold ville studien vært designet med fire armer, med en kontrollgruppe 

hvor pasientene hverken mottok behandling eller gjennomførte styrketrening. Med en slik 

ubehandlet kontrollgruppe, ville vi få mulighet til å undersøke den kliniske effekten av trening 

alene. Vårt valg av design var mer pragmatisk, og basert på etiske forhold. Effektiviteten av 

trening er vel etablert, og er ansett for å være hjørnesteinen i rehabilitering av LE. Derfor, syntes 

det ikke riktig å la pasientene bare vente å se, i stedet for å motta vanlig behandling.  Videre, for 

å kunne oppnå maksimal effekt av styrketreningen, burde startbelastningen vært individuelt 

tilpasset og fulgt opp, men av pragmatiske årsaker standardiserte vi programmet.  

 

· Diskusjon 
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akupunktur eller manuell terapi. En plausibel forklaring 
på dette, er at både akupunktur og manipulasjons- 
teknikker har kjent analgetisk effekt16, som kan under-
lette for vekt-belastning og gjennomføring av et gradert 
styrketreningsprogram. 

Dette resultatet er i tråd med nyere publikasjoner, som 
har funnet en smertelindrende effekt av manipulasjon-
steknikker i kombinasjon med eksentrisk styrketrening. 
Forskjellen mellom vårt resultat og tidligere forskning, er 
at akupunkturbehandling i kombinasjon med eksentrisk 
styrketrening, også har en smertelindrende effekt. I følge 
vår oversikt, er det kun en randomisert kontrollert studie, 
der manuell terapi er sammenliknet med akupunkturbe-
handling, men den ble først publisert etter at vår pilot var 
igangsatt. Resultatet i studien til Hsu m fl var at mani-
pulasjonsteknikker gav smertelette for pasienter med LE, 
under behandlingsforløpet av 8 uker, i større grad enn 
akupunktur17. I kontrast til dette, viste vårt resultat ingen 
forskjell i smertelindrende effekt av klinisk betydning, 
mellom akupunktur og manuell terapi behandling, under 
oppfølgingstiden på 12 uker. 

Pasientens opplevde smertelette, er heller ikke nødven-
digvis en isolert effekt av den spesifikke behandling, være 
seg nåler eller manipulering, men påvirkes også av de ikke 
spesifikke agenter, som placebo eller ikke kontekstuelle ef-
fekter5. Slike kontekstuelle faktorer kan være pasienten sin 
forventning til behandling eller motivasjon, og er viktig 
å ha med seg i tolkningen av resultat.  Altså, selv om pa-
sientene i behandlingsgruppene rapporterte en signifikant 
bedre smertelindring under forløpet av studien, vil noe av 
denne effekten kunne forklares av de ikke konkrete fakto-

rene. Videre, er det forventet en naturlig forbedring med 
tiden for alle behandlingsgruppene, men motivasjon og 
forventing til behandling, vil kunne være bias til resultatet

Forskningen viser at pasienter med høy smerteintensitet 
ved baseline, har en dårligere prognose enn de med lavere 
smerteintensitet. Dette var også tilfellet med vår pilot, 
hvor gruppen som kun trente, endret seg minst. Basert 
på vårt resultat, vil vi argumentere for at vi som terapeu-
ter bør vurdere å ha et tidlig fokus på smertelindrende 
behandlingsteknikker for de pasientene som har høy smer-
teintensitet, i tillegg til styrketreningen18. I konklusjon, 
så ser det ikke ut til å være en behandlingsmal som passer 
alle. 

Konklusjon
Konklusjonen er at pasienter som mottok behandling i 
tillegg til egen trening, enten akupunktur eller manuell 
terapi, rapporterte en signifikant bedre smertelindring 
enn de som kun gjennomførte egen trening, under en 
periode på 12 uker. Utforskende analyser viste en forskjell 
i smertelindring mellom akupunktur og manuell terapi 
gruppen, i favør av akupunktur, men forskjellen er av 
diskutabel klinisk verdi. 

Denne pilotstudien indikerer at både metode og pro-
sedyrene er gjennomførbare, og at resultatet av piloten er 
verdt å følge opp videre i en fullskala studie. 

En stor takk til min veileder Kjersti Storheim. Og til min 
kollega Marte Fagerheim, samt Asbjørn Horn, som gjen-
nomførte manuell terapi behandlingene i pilot studien.
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RlFRCRiE Ledende leverandør av klinikkutstyr og produkter til fore
bygging og lindring av muskel- og leddplager og idrettsskader. 

Vi tilbyr leie av Game Ready og Kneehab! 
Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

GAME G� READY
Game Ready hjelper flere og 
flere idrettsutøvere og pasienter 
med å komme raskere tilbake 
etter en skade eller operasjon. 
Game Ready kombinerer 
kompresjon og nedkjøling. 

Kneehab®

Kneehab brukes ved idrettsskader, 
samt før og etter kneoperasjon. 
Pasientene får smertelindring og 
opprettholder muskelmasse frem til 
de kan være tilbake i trening. 



10        Sunn Idrett sin visjon er å bidra til å 
skape en sunnere idrett og holde de friske 
utøverne friske. Et av hovedmålene som har 
fulgt samarbeidsprogrammet siden oppstart, 
er å redusere forekomst av spiseforstyrrelser 
blant unge utøvere i utholdenhetsidrettene 
langrenn, skiskyting, friidrett og orientering. 
Et viktig tiltak mot dette målet, er innførin-
gen av «helseattest» i ovennevnte idretter. 
Dette er et samarbeid mellom Sunn Idrett 
sine fire eierforbund.

Vinteridrettene (langrenn og skiskyting) 
innførte helseattest høsten 2015, og orien-
tering våren 2016. Friidrett, som har hatt 
«helsesertifikat» siden 2014 for mellom- 
og langdistansejenter, samt «helseskjema» 
fra 2015, vil fra kommende sesong erstatte 
sistnevnte skjema med helseattest for alle 
sine utøvere. På grunn av ulik organiser-
ing, kan den praktiske gjennomføringen 
av ordningen være noe ulik fra forbund til 
forbund. Nedenfor kan du lese en beskriv-
else av helseattestordningen i Norges 
skiforbund, skrevet av klinisk ernærings-
fysiolog Helge Andreas Felberg. Felberg er 
skiforbundets ansvarlige for helseattest og 
fagkonsulent i Sunn Idrett.

Helseattest i langrenn
Helseattesten i langrenn ble introdusert for 
utøvere i Norge på sensommeren i 2015. 
Bakgrunnen for ordningen er å fange opp 

og hjelpe utøvere som av en eller annen 
årsak har en eller flere utfordringer med 
kropp, helse og/eller prestasjonsutvikling. 
Helsefokus sammen med prestasjonsfokus 
er et viktig signal til utøvere, trenere, ledere 
og foreldre i idretts Norge. Vi har mange 
motiverte og innsatsvillige unge og vok-
sne i langrenn. Kravet til prestasjon kan 
oppfattes som høyt og konkurransen er 
tøff. Det er viktig for oss å presisere at vi 
setter utøverens helse før prestasjon. Uten 
en sterk fysisk og mental helse ser vi at 
gode resultater ofte er kortvarige. Helsen er 
dermed essensiell for å sikre god utviklings-
vekst for unge og voksne utøvere. Det ene 
kan ikke velges over det andre da langsiktig 
talentutvikling og treningsglede avhenger 
av begge områder. Da det generelt sett er 
tilstrekkelig prestasjonsfokus i idretten, så 
har vi valgt å sette et enda større fokus på 
helse!

Hvordan fungerer 
helseattestordningen? 
Alle utøvere med ambisjoner om å 
representere Norge internasjonalt må 
sende inn utfylt attest før november-
måned hvert år for å kunne kvalifisere til 
uttak. Dette gjøres ved å fylle ut et spør-
reskjema (se hjemmesidene til Norges 
skiforbund), samt gjennomføre noen 
raske undersøkelser hos sin fastlege. 
Innsendt attest vurderes av klinisk er-

SUNN IDRETT

Setter utøverens helse 
i fokus med helseattest

Av Helge Andreas Felberg
Klinisk ernæringsfysiolog og 

fagkonsulent for Sunn idrett og 
Norges Skiforbund
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næringsfysiolog sammen med 
lege. Vurderingen legger blant an-
net vekt på at utøver får i seg nok 
energi og tilstrekkelig idrettssp-
esifikke næringsstoffer for en 
sterk utvikling. Vi vurderer også 
utøverens sykdomshistorie, samt 
momenter ved utøverens psykiske 
helse som kan være til hinder for 
helse og prestasjon. Spiseforstyr-
relser er et område som priorit-
eres. Et anstrengt forhold til mat 
og kropp har ødelagt for flere 
lovende idrettskarrierer og fører til 
redusert livskvalitet. Med helseat-
testen ønsker vi å bidra til at vi 
har friske utøvere i Norge, og tilby 
utøvere som ligger i faresonen 
hjelp til å håndtere utfordringer 
før det blir for alvorlig. 

 Helsen til utøveren vurderes ikke 
ene og alene på utfylt helseattest. 
Ved utslag av funn som ligger 
utenfor normal-området (gult 
lyst) blir hver enkelt utøver kon-
taktet for en utfyllende vurdering. 
Aktuelle utøvere tilbys konsul-
tasjon med en av våre medarbei-
dere tilknyttet helseavdelinger i 
Olympiatoppens nettverk. Disse 
befinner seg på ulike steder rundt 
om i Norges land. Utøvere med 
store helseutfordringer vil ikke 
kvalifisere til representasjon. Vi 
ønsker å fange opp utøvere med 
utfordringer så tidlig som mulig 
og på den måten nå frem med 
hjelp og støtte på et stadium 
hvor «litt hjelp» kan gi stor effekt 
for fremtidig karriere, helse og 

treningsglede. Gjennom kartleg-
gingen av helseattestordningen 
prøver vi også å fange opp sig-
naler fra miljøer der vi ser at det 
skjer en negativ utvikling blant 
utøverne. For å lykkes med å 
beholde friske utøvere er vi avhen-
gig av at alle engasjerte trenere 
og foreldre setter seg inn i hva 
helseattestordningen er og hjelper 
oss til å legge grunnlaget for gode 
verdier på helse, kropp, mat og 
prestasjon. 
 
Vi er glade for at vi kun har fått 
positive tilbakemeldinger på 
ordningen hittil, og vi ser frem 
til å utvikle helseattesten i årene 
fremover. 
  

Sunn Idrett fagdag 30. mai
Sunn Idrett gjentar suksessen fra arrangementet i 
fjor, og arrangerer i samarbeid med de fire eierfor-
bundene en ny fagdag for idretten tirsdag 30. mai 
på UBC Ullevål stadion i Oslo.

Årets hovedtema er ‘vekst og utvikling hos unge 
idrettsutøvere’, og et spennende program om 
høyaktuelle temaer er under planlegging. Blant 
dyktige foredragsholdere på programmet er lege 
og sykkeltrener Stein Ørn, som vil snakke om 
hormoners påvirkning på prestasjon. Øyvind 
Sandbakk, forsker ved NTNU og fag- og FOU 
ansvarlig ved Olympiatoppen Midt-Norge, vil 
snakke om vekst- og utviklingsfasens konsekven-
ser for treningen, og gi praktiske råd knyttet 
til dette. Olympiatoppens psykolog Tom Hen-
ning Øvrebø vil gjøre rede for kjennetegn ved 
tenåringshjernen og sårbarheten hos unge 

utøvere, og gi råd om hvordan trenere og 
støtteapparat kan bidra til idrettsglede og god 
psykisk helse hos unge utøvere, samtidig som 
man fokuserer på prestasjonsutvikling. Dette 
og flere innlegg vil utgjøre fellesdelen i arrange-
mentet, som også vil ha en del med parallell-
sesjoner og diskusjoner.

Fagdagen er først og fremst rettet mot fag-
personer, trenere, ledere og helsepersonell 
tilknyttet toppidrettsgymnas, særforbund, NIF 
og Olympiatoppen. Øvrige trenere, helse-
personell, studenter og andre interesserte som 
er tilknyttet idretten har også mulighet til å 
melde seg på.

Følg med på www.sunnidrett.no for 
informasjon om påmelding og endelig program.



12  Multiligamentskader i kneet ansees ikke hyppig 
forekommende i idretten, men tall fra Oslo Universi-
tetssykehus Ullevål viser at nær halvparten (47%) av pasien-
ter med kneluksasjon har skadet seg i forbindelse med idrett1. 
Både lavenergi skader som kontaktidrett og høyenergi skader 
som motorcross og alpin er representert i denne gruppen. Det-
te er dermed skader man før eller siden vil støte på, dersom 
man arbeider med kneskader, enten som lege eller fysiotera-
peut. Kasuistikken fremstilt her illustrerer viktige aspekt ved 
mottak, utredning, behandling og rehabilitering av pasienter 
med multiligamentskade i kneet. 

Multiligamentskader i kneet defineres ved ruptur av minst 
to av de fire stabilitestrukturene i kneet; fremre korsbånd 
(ACL), bakre korsbånd (PCL), medialsiden og/eller late-
ralsiden2 3. Medialsiden består av det mediale kollaterale 
ligament (MCL) og det posteriore oblique 
ligament (POL). Lateralsiden består av det laterale 
kollaterale ligament (LCL) og det posterolaterale hjørnet 
(PLC) som består av biceps femoris seneinnfestingen på 
fibulahodet, popliteussenen og det popliteofibulare liga-
ment. Multiligamentskader er ofte et resultat av at kneet 
har vært ute av ledd (luksert), men ikke alltid. 
Kneluksasjonen reponeres ofte spontant i skadeøyeblikket. 
Multiligamentskader og kneluksasjoner er assosiert med 
kar-og nerveskade. Målrettet og rask utredning er derfor 
nødvendig for å fange opp disse pasientene og eventuelle 
alvorlige tilleggsskader. 

Vår pasient (36 år gammel mann) kjørte tung mo-
torsykkel og fikk feil kurve inn i en sving i ca. 60 km/t, 
skar ut og traff autovernet med høyre kne. Han ble lig-
gende på bakken, men var ved bevissthet. Han kjente ster-
ke smerter i høyre kne, men kjente ikke noe lenger ned i 
legg og fot. Han forsøkte å løfte seg opp med armene og 
kjente at høyre kne ”smatt” på plass. Ambulansepersonell 
ankom raskt og rapporterte til AMK at pasienten var 
våken, stabil og anga sterke smerter i høyre kne. Han ble 
transportert til lokalsykehus ca. 3 mil unna.

Han ble tatt imot av traumeteam ved lokalsykehuset 
som er rutine ved slike høyenergi skader. Det er vik-

tig å avdekke andre potensielt livstruende skader etter 
traumet og traumeundersøkelsen gjøres systematisk etter 
Advanced Trauma Life Support (ATLS) prinsippene. 
Primærundersøkelsen avdekket frie luftveier, stabile vitale 
parametere som respirasjon og sirkulasjon; inkludert 
palpable pulser i arteria dorsalis pedis og tibialis posterior 
høyre fot. Røntgen av thorax og bekken var normale. Han 
anga sterke smerter i høyre kne som var tydelig ustabilt, 
men ingen øvrig skade ble mistenkt ved undersøkelse av 
rygg, nakke og ekstremiteter.  Sekundærundersøkelsen, 
der hele kroppen undersøkes systematisk på ny, avdekket 
droppfot med manglende evne til dorsalfleksjon i ankel 
og komplett sensorisk utfall på hele fotrygg inkludert alle 
tær. Røntgenbilde av høyre kne viste avulsjonsfraktur av 
caput fibula, økt avstand i kneleddet både lateralt og me-
dialt, samt mindre skallformede fragmenter i kne notchen 
(bilde 1 og 2).

Frakturavulsjoner er uttrykk for avrivningsbrudd i festet 
for sener eller ligamenter som man ser her på fibulahodet 
der biceps femoris senen fester samt LCL og avskalling i 
kne notchen der korsbåndene fester (bilde 3, 4 og 5). Ved 
slike leddnære avulsjoner må man tenke på ligamentska-
der i kneet. 

Ved klinisk undersøkelse av vår pasient var kneet ustabilt 
i alle retninger, og man mistenkte gjennomgått kne-
luksasjon med multiligamentskade. Da må man når ABC 
(airway, breathing og circulation) er ivaretatt alltid sjekke 
to ting; 

1. karskade (arteria poplitea) som haster
2. nerveskade (nervus peroneus communis)

Arteria poplitea er utsatt i knehasen der den ligger rett 
bak tibia. Ved kneluksasjon rapporteres karskade hos 23-
32 % av pasientene4-6. Forekomsten av karskade varierer 
imidlertid med pasientpopulasjonen som behandles og 
andel høyenergiskader. I materialet på kneluksasjoner fra 
Oslo Universitetssykehus Ullevål, har 6 % av pasientene 
karskade1 7. Karskade behandles med revaskularisering og 
stabilisering (ekstern fiksasjon). Behandling av

     

Multiligamentskade i kneet-    
Fra lokalsykehus til universitetsklinikk

En kasuistikk 

Av Guri Ranum Ekås1 2 3, 
Ingvild Blich1, 
Sverre Løken1 

og Lars Engebretsen1 2 3

1 Ortopedisk avdeling Oslo 
Universitetssykehus Ullevål

2 Oslo Sports Trauma Research 
Centre, Norges Idrettshøyskole

3 Universitetet i Oslo
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13

Bilde 1 - Primær rtg front

Bilde 3 - Avulsjon fibula hodet CT

Bilde 5 - Skallformet fragment i notchen side CT

Bilde 7 - Lateral skade MR fibula avulsjon

Bilde 2 - Primær rtg side

Bilde 4 - Skallformet fragment i notchen front CT

Bilde 6 - CT angio viser åpne kar

Bilde 8 - Nervus peroneus kan sees posterolateralt for fibula
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Multiligamentskade 
i kneet...

karskader haster. Hvis det går mer enn 8 timer før reva-
skularisering er amputasjonsraten >80 %6. Det å palpere 
fotpulser og undersøke om de er normale og sidelike, er 
en god screening på karskade hos pasienten i akuttmot-
tak. Dette er derimot ikke tilstrekkelig for å utelukke 
karskade fullstendig. Ankel/arm Index gjøres med ultralyd 
doppler og utføres rutinemessig med mindre det forlenger 
utredningstiden. Ved verdi under 0,9 gjennomføres CT 
angiografi8. Puls bør kontrolleres gjentatte ganger de første 
to døgn etter skade7, ettersom intimaskade i karveggen 
kan inntreffe i skadeøyeblikket og kan manifestere seg 
senere i forløpet.
 
Vår pasient fikk gjennomført CT og CT angiografi. Det 
var ingen tegn til karskade (bilde 6).

Nerveskade må alltid utelukkes ved knetraume. Nervus 
peroneus communis er utsatt der den ligger subcutant bak 
fibulahodet. Ved knetraume blir den oftest forstrukket, 
men kan rupturere. Det rapporteres at 14-40 % av 
pasienter med kneluksasjon har nervus peroneusutfall1 5 9 

10 Tall fra Oslo Universitetssykehus Ullevål viser at 19 % 
av kneluksasjonene har peroneus nerveutfall, men ikke 
alle er komplette1. Andelen med peroneusutfall øker ved 
lateral skade som hos vår pasient med avulsjon som vist 
her (bilde 7). På bildet sees forandringer rundt nervus 
peroneus (bilde 8).

På bakgrunn av klinisk undersøkelse mistenkte man hos 
vår pasient ACL og PCL skade samt skade lateralt og 
trolig også medialt. Det var ikke tegn til karskade ut i fra 
klinisk undersøkelse og CT angiografi. Det var imidlertid 
tegn til komplett nervus peroneus utfall. Pasienten fikk 
initialt gips i ca. 20 graders fleksjon i kneet for å stabili-
sere kneet samt 90 graders dorsalfleksjon i ankel grunnet 
droppfot. Han fikk neste dag kneortose i 20 graders 
fleksjon samt en droppfotortose laget av plastgips for å 
sikre nøytral stilling i ankel. Bakgrunnen for valg av kne-
ortose fremfor gips var i dette tilfelle å kunne mobilisere 
kneleddet noe og lettere kunne monitorere ekstremiteten. 
Både gips og ortose kan imidlertid benyttes7. Dersom 
en pasient har droppfot må denne tidlig behandles med 
droppfotskinne for å holde nøytral stilling i ankel slik at 
man forhindrer leddkontraktur. Passive øvelser må også 
igangsettes for å bevare ROM i ankelen. 

Pasienten ble henvist til akutt MR for å kartlegge omfan-
get av bløtdelsskadene.
MR ble tatt etter 3 dager og viste ACL ruptur, PCL rup-
tur, skade på MCL og mediale patellofemorale ligament 
(MPFL). I tillegg til avulsjonen av caput fibula som gir 
utrykk for skade på festet til biceps femoris og LCL viste 
bildene sannsynlig skade på popliteussenen. (bilde 9-12)

Pasienten ble konferert med vakthavende på Oslo 
Universitetssykehus Ullevål ved innkomst og bilder ble 
oversendt. Man tilstreber på Ullevål operasjon innen 7-14 
dager og det er derfor hensiktsmessig med tidlig kontakt 
med Universitetssykehus slik at bilder kan gjennomgås 
og operasjonstidspunkt planlegges. I materialet ved Oslo 

Universitetssykehus Ullevål ser man at tidlig kirurgi kan 
være fordelaktig for å redusere risiko for utvikling av 
artrofibrose, og det er viktig å komme tidlig i gang med 
rehabilitering. Det tilstrebes kun ett operativt inngrep selv 
operasjonstiden kan bli lang7.  

Vår pasient ble operert etter 9 dager. Peroperativ diagno-
stikk passet godt med kliniske funn og billeddiagnostikk. 
Man fant i tillegg meniskrotavulsjon på laterale rot (en 
skade hvor MR er lite sensitiv) som måtte fikseres under 
operasjon.
 
Multiligamentskader medfører ofte kompleks kirurgi 
med innslag av både skopiske og åpne teknikker. Man 
har utfordringer knyttet til graftvalg spesielt når alle fire 
stabilitetsstrukturer må rekonstrueres. Hos denne pasien-
ten benyttet man achilles allograft for å rekonstruere PCL 
(bilde 13) som ble utført ved double bundle teknikk, 
patellarsenegraft for ACL (bilde 14), ankerfiksasjon med 
henholdsvis juggernot og twinfix på LCL og biceps og 
medialt brukte man semitendinosussene kombinert med 
juggerknot anker. Medialsiden og lateralsiden ble operert 
åpent. Graftene ble fiksert i denne rekkefølgen:

• DB PCL- allograft
• ACL-patellarsene
• MCL/POL-semitendinosus 
• LCL og biceps femoris-refiksasjon hhv med 
 juggerknot og twinfix anker

I tillegg har man også operative utfordringer knyttet til 
tunnelplassering og graftfiksasjon. Når det skal gjøres en 
rekke ligamentrekonstruksjoner er konvergens av tunnele-
ne et problem både i tibia og femur11 12. 

Nervus peroneus var i dette tilfellet elongert, ødematøs og 
fortykket, men tilsynelatende intakt (bilde 15). I enkelte 
tilfeller er nerven rupturert og sutureres ende til ende. 
Dersom nervestumpene ikke gjenfinnes, vurderes utvidet 
eksplorasjon. Prognosen etter nerveruptur og sutur eller 
transfer er imidlertid svært begrenset13 14.
Pasienten fikk postoperativt en Jack Brace som er en PCL 
ortose låst i 0-90 grader til bruk dag og natt i 8 uker kom-
binert med delbelastning. Han fikk en droppfotskinne av 
typen dictusbånd (bilde 16). Pasienten trente iherdig med 
fysioterapeut under innleggelsen. De 2 første ukene var 
det fokus på å sikre full strekk, kontakt med quadriceps og 
passive øvelser for å sikre dorsalmosjon i ankel. Han ble 
henvist til fysioterapeut først hjemme og senere ved lokalt 
treningsinstitutt.

Etter 8 uker hadde pasienten tilnærmet full ekstensjon 
og fleksjon til ca. 110 grader. Han klarte å løfte benet fra 
underlaget, og det var ingen posterior sagging (bilde 17-
19). Pasienten hadde vedvarende komplett droppfot, men 
bevegelig fot uten fiksert kontraktur i ankelledd (bilde 
20 og 21). Det sensoriske utfallet ved 8 ukers kontroll er 
illustrert i bildet (bilder 22). Pasienten har altså vedvaren-
de komplett peroneusutfall som medfører dårlig prognose, 
spontan bedring er i slike situasjoner lite sannsynlig (bilde 
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Bilde 9 - ACL og PCL skade

Bilde 11 - MCL skade

Bilde 13 - Akilles allograft prepareres til PCL

Bilde 15 - Peroneusnerven i feltet

Bilde 10 - PCL skade

Bilde 12 - MPFL skade

Bilde 14 - Autograft patellarsene til ACL

Bilde 16 - Dictusbånd og Jack brace



16

Referanser

1.   Engebretsen L, Risberg MA, Robertson B, et al. Outcome after knee   
 dislocations: a 2-9 years follow-up of 85 consecutive patients. Knee Surg  
 Sports Traumatol Arthrosc 2009;17(9):1013-26. doi: 10.1007/s00167-009- 
 0869-y [published Online First: 2009/07/18]

2.  Levy BA, Dajani KA, Whelan DB, et al. Decision making in the   
 multiligament-injured knee: an evidence-based systematic review. 
 Arthroscopy 2009;25(4):430-8. doi: 10.1016/j.arthro.2009.01.008 
 [published Online First: 2009/04/04]

3.  Wascher DC, Dvirnak PC, DeCoster TA. Knee dislocation: initial 
 assessment and implications for treatment. J Orthop Trauma   
 1997;11(7):525-9. [published Online First: 1997/10/23]

4.  Schenck RC, Jr. The dislocated knee. Instr Course Lect 1994;43:127-36.  
 [published Online First: 1994/01/01]

5.  Shields L, Mital M, Cave EF. Complete dislocation of the knee: experience  
 at the Massachusetts General Hospital. J Trauma 1969;9(3):192-215.   
 [published Online First: 1969/03/01]

6.  Green NE, Allen BL. Vascular injuries associated with dislocation of the  
 knee. J Bone Joint Surg Am 1977;59(2):236-9. [published Online First:  
 1977/03/01]

7.  Metodebok for Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Ullevål 

8.  Mills WJ, Barei DP, McNair P. The value of the ankle-brachial index for  
 diagnosing arterial injury after knee dislocation: a prospective study. 
 J Trauma 2004;56(6):1261-5. [published Online First: 2004/06/24]

9.  Shelbourne KD, Klootwyk TE. Low-velocity knee dislocation with sports  
 injuries. Treatment principles. Clin Sports Med 2000;19(3):443-56. 
 [published Online First: 2000/08/05]

10.  Niall DM, Nutton RW, Keating JF. Palsy of the common peroneal   
 nerve after traumatic dislocation of the knee. J Bone Joint Surg Br   
 2005;87(5):664-7. doi: 10.1302/0301-620x.87b5.15607 [published Online  
 First: 2005/04/28]

11.  Moatshe G, Brady AW, Slette EL, et al. Multiple Ligament 
  Reconstruction Femoral Tunnels: Intertunnel Relationhips
 and Guidelines to Avoid Convergence. Am J Sports Med 2016 doi:   
 10.1177/0363546516673616 [published Online First: 2016/11/23]

12.  Moatshe G, Slette EL, Engebretsen L, et al. Intertunnel Relationships  
 in the Tibia During Reconstruction of Multiple Knee Ligaments: How  
 to Avoid Tunnel Convergence. Am J Sports Med 2016;44(11):2864-69.  
 doi: 10.1177/0363546516656371 [published Online First: 2016/07/30]

13.  Kim DH, Murovic JA, Tiel RL, et al. Management and outcomes in 318  
 operative common peroneal nerve lesions at the Louisiana State University  
 Health Sciences Center. Neurosurgery 2004;54(6):1421-8; discussion 28-9.  
 [published Online First: 2004/05/26]

14.  Wood MB. Peroneal nerve repair. Surgical results. Clin Orthop Relat Res  
 1991(267):206-10. [published Online First: 1991/06/01]

15.  Molund M, Engebretsen L, Hvaal K, et al. Posterior tibial tendon transfer  
 improves function for foot drop after knee dislocation. Clin Orthop Relat  
 Res 2014;472(9):2637-43. doi: 10.1007/s11999-014-3533-x [published  
 Online First: 2014/02/26]

av foten. Han føler at foten henger igjen når han går 
(bilde 23). Man bytter dropfotskinne for å kunne gi bedre 
støtte. På sikt kan det være aktuelt å behandle droppfoten 
med tibialis posterior transfer operasjon.
En flytter da tibialis posterior senen til dorsalt på fotryg-
gen for å etablere dorsalfleksjonsevne. En studie er gjort 
på Oslo Universitetssykehus Ullevål som viser god klinisk 
bedring ved denne prosedyren hos pasienter med trau-
matisk peroneus utfall etter kneluksasjon15. Når man vet 
at nerven er rupturert og ikke rekonstruert gjøres tibialis 
posterior transfer så tidlig som mulig, i praksis innebærer 
dette som oftest etter ca. 3 mnd. Hvis nerven er intakt 
eller rekonsturert, men med vedvarende utfall, avventes 
ytterligere kirurgi normalt sett i 1 år for å gi tid til å fange 
opp eventuell spontan bedring. 

Pasienten har vært inne til 6 måneders kontroll og viser 
fremgang på bevegelighet, styrke og gangfunksjon. Han 
har vedvarende komplett nervus peroneus utfall med 
droppfot og sensorisk utfall og er informert om mulighe-
ten for tibialis transfer på sikt. Han kommer tilbake til 
9 måneders kontroll. Pasienten er fortsatt sykemeldt og 
trener daglig.

Materialet fra Oslo Universitetssykehus Ullevål viser at 
> 90% av pasientene er tilbake i arbeid eller studier 1 år 
etter operasjonen7.

Viktige nøkkelpunkter denne kasuistikken belyser er:

• Husk på muligheten for multiligamentskade ved  
 knetraumer, også ved idrettsskader
• Undersøk alltid for kar og nerveskader
• Gjør Ø-hjelp MR på disse pasientene
• Konferer tidlig med Universitetssykehus
• Viktig med godt samarbeid mellom lokalsykehus,  
 universitetssykehus og fysioterapeuter
• Viktig å komme til tidlig med kirurgi og postoperativ  
 mobilisering

Pasienten har samtykket til at historien fremstilles som ka-
suistikk og har skrevet under på legeforeningens samtykke 
til publikasjon av kasuistikk.

 

Forts. fra foregående side:

Multiligamentskade 
i kneet...
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Bilde 17 - Tilnærmet full strekk

Bilde 19 - Løfter benet fra underlaget

Bilde 23 - Vedvarende dropfot

Bilde 21 - Tester dropfoten; god mobilitet i ankel

Bilde 18 - Over 90 graders bøy

Bilde 20 - Dropfot

Bilde 24 - Gange

Bilde 22 - Sensorisk utfall



18             Årlig legges det inn 20 000 mennesker 
på sykehus som følge av hjerteinfarkt og 
hjerneslag i Norge og globalt skyldes hvert 
fjerde dødsfall disse to sykdommene (1).
 
Aterosklerose er ofte årsaken til infarkt. 
Det oppstår i første omgang ved lagring 
av fettstoffer i åreveggen. Ved innblan-
ding av inflammatoriske celler i disse 
områdene settes det i gang en beten-
nelsesprosess som skaper fibrose. Ved 
ruptur av fibrosen kan det oppstå lokal 
blodpropp som følge av trombocytter 
og koaguleringssystemer eller et embo-
lus som kan gi blodpropp andre steder 
i kroppen (2). Antall hjerteinfarkt ser 
ut til å øke hos unge voksne uten at vi 
kjenner årsaken til dette (1). WHO (3) 
og helsedirektoratet (2) informerer om 
følgende risikofaktorer for å utvikle kardi-
ovaskulære sykdommer: fysisk inaktivitet, 
overvekt/fedme, diabetes, høyt kolesterol, 
høyt blodtrykk, tobakksrøyking, kosthold 
med mye mettet fett og transfett, høyt 
saltinntak og høyt alkoholinntak.

I følge studien til Tawakol fra januar 
2017 (4) mangler det en viktig risikofak-
tor på denne listen. Følelsesmessig kro-
nisk stress. Denne studien fant en signifi-
kant assosiasjon mellom økt hvileaktivitet 
i amygdala, som er en viktig del av det 

neurale nettverket involvert i stressreak-
sjoner, og risiko for å utvikle kardio-
vaskulære sykdommer (4). Hvordan stress 
omdannes til kardiovaskulær sykdom 
skjer gjennom den såkalte neural-hae-
mopoietic-arterial aksen (fig. 1). Økt ak-
tivitet i amygdala korrelerte med økt ak-
tivitet i haemopoietisk vev, altså vev som 
skaper nye blodceller slik som milten og 
benmargen. Dette gir igjen økt innhold 
av immunceller og cytokiner i arterielt 
blod. Sluttproduktet blir aterosklerotisk 
inflammasjon og sykdom. Opplevd stress 
hos deltakerne i studien var relatert til økt 
aktivitet i amygdala. Fra tidligere vet vi 
at stress påvirker kardiovaskulær sykdom 
både gjennom HPA-aksen og det hor-
monelle systemet, samt gjennom sym-
patikus aktivering, økt hjertefrekvens og 
blodtrykk. Nå vet vi også at emosjonelt 
stress fører til økt dannelse av monocyt-
ter og andre immunceller som kan bidra 
til betennelse i åreveggen. Studien hevder 
også at opplevd stress og aktivitet i amyg-
dala kan predikere for utviklingen av 
kardiovaskulære sykdommer uavhengig 
av andre etablerte risikofaktorer.

Fysisk aktivitet regnes for å være ett 
viktig tiltak i både primærforebygging og 
sekundærbehandling av kardiovaskulære 
sykdommer (2). Man kan vel bare 

Stressed brain, stressed heart?

Av Stine Rønaas
Fysioterapeut og 

manuellterapi-student
e-post: stineronaas@hotmail.com

NYTT FRA FORSKNINGEN



19

Kilder

1) fhi.no [internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet 2015 [hentet 2017-02-15] Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/ 
 helse-og-sykdom/hjerte--og-karsykdommer-i-norge---f/ 

2) Bahr, R, red. Aktivitetshåndboken, fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2008.

3) who.no [internett]. Oslo: World Health Organization 2016 [hentet 2017-02-15] Tilgjengelig fra: http://www.who.int/
 mediacentre/factsheets/fs317/en/

4) Tawakol, A., Ishai, A., Takx, R. A. P., Figueroa, A. L., Ali, A., Kaiser, Y., . . . Pitman, R. K. Relation between resting amygdalar  
 activity and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study. The Lancet, 389(10071), 834-845. doi:10.1016/S0140- 
 6736(16)31714-7

5) Blumenthal, J. A., Sherwood, A., Smith, P. J., Watkins, L., Mabe, S., Kraus, W. E., . . . Hinderliter, A. (2016a). Enhancing  
 cardiac rehabilitation with sterss management training: a randomized, clinical efficacy trial. Circulation, 133(14), 1341-1350.  
 doi:10.1161/circulationaha.115.018926

6) Lutz, J., Brühl, A. B., Scheerer, H., Jäncke, L., & Herwig, U. (2016). Neural correlates of mindful self-awareness in  
 mindfulness meditators and meditation-naïve subjects revisited. Biological Psychology, 119, 21-30. doi:http://dx.doi. 
 org/10.1016/j.biopsycho.2016.06.010

spekulere i hvorfor flere unge 
voksne opplever hjerteinfarkt når 
samfunnet vi lever i har et så stort 
fokus på og folk er godt opplyst 
om fordelene ved å være fysisk ak-
tiv. Tawakol sin studie (4) viser at 
det også er svært viktig å avdekke 
og adressere potensielt emosjonelt 
stress for å redusere slik sykdom. 
Samtalen med pasienten blir 
derfor viktig, eventuelt kan man 
bruke et spørreskjema som for 
eksempel Perceived stress scale 
(PSS-10) for å avdekke stress (4). 
Blumenthal et al. (5) referert til 
i Tawakol (4) viste at pasienter 
som deltok på et 12 ukers stress-
reduksjons kurs reduserte antall 
kardiovaskulære hendelser med 
50 % i forhold til pasienter som 
fikk hjerterehabilitering uten 
trening i stress-mestring. Kanskje 
kan det være at det «vestlige» 
livet med fokus på prestasjon, 
produktivitet og suksess på alle 
områder bidrar til emosjonelt 
stress som igjen fører til kardio-
vaskulære sykdommer i tidligere 
alder. Det er enda en gang på tide 
å utfordre slagordet «min medisin 
er fysisk aktivitet». I behandlin-
gen av en rekke pasienter bør vi 
også fokusere på de psykologiske 
aspektene og at «medisinen» vi gir 
også kan handle om avspenning, 
stress-mestring og meditasjon. 
Sistnevnte har vist effekt på å re-
dusere aktivitet i amygdala i følge 
Lutz et al. (6) gjengitt i Tawakol 
(4). De positive effektene av å 
håndtere og redusere stress kan 
dermed strekke seg lenger enn 
økt psykologisk velvære, det kan 
muligens også redusere kardio-
vaskulær sykdom.



20        Skulderleddet skiller seg fra kroppens øvrige store ledd 
i det at det tillater ekstremt store leddutslag. Beveglighet 
oppnås på bekostning av stabilitet og skulderen er derfor det 
av kroppens store ledd som dislokerer oftest.

Et traume mot skulder kan føre til smerter og instabilitet 
preget av subluksasjoner. Det skilles  på akuttbehandling 
der skulder er dislokert og kroniske tilstander med gjen-
tatte dislokasjoner. Avhengig av skadetype, tilleggsskader 
i bløtdeler/beinstruktur og pasientens alder/aktivitetsnivå 
individualiseres behandlingen. 

Ved kroniske tilstander ser man at rehabiliteringsomfan-
get er større, da det muskulære og stabiliserende apparatet 
også er affisert i tillegg til selve skaden. I de tilfeller der 
subluksa-sjoner er et kronisk problem og konservativ 
opptrening ikke lykkes, gjøres operativt tiltak som be-
handling og forebygging.

Pasienten som beskrives tok kontakt med vårt institutt 6 
uker postoperativt og hadde gjennomgått en fremre og 
bakre stabilisering. 

Skadeforløpet:
Fall mot skulder i -98 som førte til en subluksasjon. Hun 
har vært mye plaget i skulderen etter det. I 2003 pådrar 
hun seg et nytt traume i samme skulder ved et fall i trapp. 
Pasien-ten kjenner mye klikking i leddet og er plaget med 
subluksasjonstendenser.  Det investeres mye tid på styrke- 
og stabiliseringstrening , men det oppleves ingen større 
bedring. Hun er ikke hypermobil i andre ledd. Negativ 
Gage`s test, men tydelig positiv shift and load og sulcus 
test. Apprehension test og relokasjonstest er også positiv. 
Det blir funnet indikasjon til fremre og bakre stabilisering 
av høyre skulderledd ved artroskopi.

Kvinne 42 år, jobber som lærer. Hun kommer til under-
søkelse og behandlingskartlegging godt forberedt med 
nødvendige papirer. Hun er anspent og engstelig for hun 
opplever ar-men som ubrukelig og tror hun skal få varig 
funksjonsnedsettelse. Traumet i seg selv og tiden etter 

inngrepet påvirker pasienten i et klassisk smerte-redsel-
funksjonssvikt sirkel.

Hun er veldig interessert i å vite mest mulig og trenger 
grundig informasjon om rehabilite-ringen for å bli trygge-
re. For denne pasienten er tidsperspektivet for rehabili-
teringen av-gjørende for å opprettholde motivasjonen til 
trening. Hun sier hun føler seg motivert når hun innvies i 
en rehabiliteringsplan. Det gjør henne trygg mtp planleg-
ging av sykefravær og andre jobbrelaterte verv.

Pasienten forklares at opptreningen vil innebære en 
gradvis gjenvinning av ROM (Range Of Motion) og 
styrke over ca. 12 måneder. Det er en aktiv rehabilitering 
da strukturene gradvis skal tilpasses økt beveglighet og 
atrofiert muskulatur må gjenvinne tapt kraft for å kunne 
bidra til stabilisering  og bevegelse av scapula og skulder.

Undersøkelse

Holdning:
Undersøkelse ved første konsultasjon viser en tydelig 
skulderdyskinesi med protrahert høyre skulder med 
en betydelig scapulatilt nedover, forenlig med Scapula 
Downward Rota-tion Syndrome (SDRS). Clavicula ligger 
noe flatere på høyre side . Muskulaturen i skulder er 
atrofiert og hun har minimal aktivitet i m.rhomboideus 
og serratus anterior dx. Pectora-lis minor er hyperton 
og bidrar i stor grad for den protraherte leddstillingen 
.Respirasjon er høycostal.

Ifølge rehabiliteringsplan kan hun nå mobiliseres 
passivt og assistert. Hun har meget re-dusert ROM som 
bekymrer henne.

Aktiv, ledet bevegelse i skulderen med pasienten i 
vanestilling:
Fleksjon i sagittal plan er 20 grader før kompensasjon 
med elevasjon av skulder.

Postoperativ opptrening etter 
endoskopisk operasjon for 
habituell skulder-luksasjon 

Av Lin Lea Veuskens
Fysioterapeut,
Idrettsparken

E-post: idrettsparkenfysioterapi@
gmail.com
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I scapulas plan ca 20 grader.
I frontal plan ca 20 grader.
Abduksjon er 10 grader.
Ekstensjon 5 grader.
IR ca 20 grader.
UR er -10 grader, hun mangler 10 grader til 
nullstilling.

Aktiv, aktiv ledet bevegelse i skulderen med 
tommel opp:
Fleksjon i sagittalt plan 30 grader med kom-
pensasjon med skulderelevasjon.
I scapulas plan ca 20 grader.
I frontal plan til ca 20 grader.
Ekstensjon 5 grader.
IR ca 20 grader.
UR - 10 grader(mangler 10 grader til nullstil-
ling).

Konklusjon:
Grunnet muskulær ubalanse i skulder og skul-
derbue over meget lang tid grunnet skade og 
lang tids immobilisering , har pasienten utviklet 
en betydelig nedoverrotert/tiltet scapula, 
forenlig med SDRS. For å oppnå et optimalt 
postoperativt resultat prøver rehabiliteringen og 
bedre funksjon gjennom trening og øvelser. 

En høycostal respirasjon øker bruken av 
accessorisk muskulatur, deriblant mm. scalenus 
og pectoralis minor og man vil derfor få 
pusten mest abdominal for å redusere dette. 
En hyperton pectoralis minor kan også føre 
til kompresjon av plexus brachialis som kan gi 
utstråling til arm samt redusert blodsirkulasjon. 

Rehabiliteringsforløp

6-10 uker rehabilitering:
Pasienten blir vist passive og aktive assisterte 
øvelser som hun skal følge opp hjemme. Hun 
forklares hvorfor at det er viktig å trene opp en 
bedre beveglighet, uten smerter, for å unngå 
komplikasjoner i kapselsuturer og muskelfester. 
Behandling gis 3 ganger i uken og hjemmeøvel-
sene justeres fortløpende når styrke og ROM 
bedres. Etter 10 uker starter pa-sienten begynne 
med aktive øvelser. Hun har mindre smerter 
som øker treningsmotivasjo-nen. 

12 uker rehabilitering:
Etter 12 uker starter pasienten med gradvis 
motstand på øvelsene ihht postoperativt 
regi-me. Vi har fokus på opptrening av rota-
tor- cuffmuskulatur og m.serratus anterior, 
m.rhomboideus og latissimus dorsi for å 
stabilisere scapula. Med pasientens reduserte 
kraft i rhomboideus, levator scapula og serratus 
anterior, synes det som m. trapezius svek-kes i 
sin funksjon som oppover-rotator av scapula, 
da øvre del må kompensere for hennes nedsatte 
kraft.

Pasienten forklares hvorfor det er viktig med 
fokuset på scapula. Hun vil oppleve bedret   
ROM i skulder når scapula er muskulært 
stabilisert. Hun har ennå ikke fått bedret UR  i 
skulder som skyldes både redusert kraft i uta-
drotatorene, dels  stramme innadrotatorer samt 
den operative stabiliseringen. Det er derfor 
viktig og la henne trene for å styrke teres minor 
og infraspinatus, men like mye for aktivt å tøye 
pectoralis minor  som preger den protraherte 
skulderstillingen.
Ved 12 uker har hun en UR i nullstilling. 
Dette bekymret meg noe da jeg synes den 
burde vært bedre nå. Ved 12 ukers kontroll hos 
operatør tok pasienten spesielt opp dette. Det 
ble konkludert med som helt normalt og etter 
rehabiliteringsplan. Det motiverer pasienten til 
videre trening.

Pasienten har etterhvert oppnådd økt styrke i 
rotator cuff muskulatur, m. serratus ante-rior, 
m.rhomboideus og latissimus dorsi. Hun vises 
og forklares med tegninger og plansjer hvorfor 
ROM har økt, som gir henne trygghet og 
forståelse for hvorfor øvelsene gir henne bedre 
funksjon. Hun vises endringene  i speil som 
lærer henne og korrigere seg selv ved trening. 

6 måneder rehab:
Vektbelastningen på øvelsene økes gradvis og 
hun har bra framgang. Har etter 5 måneder 
35 grader UR, abduksjon 70 grader, fleksjon i 
saggitalt plan 120 grader.

Tilbake til 6 måneders kontroll hos operatør 
konkluderes det med at hun vil bli helt resti-
tuert, dersom hun opprettholder rehabiliterin-

gen og at hun bør fortsette 6 måneder til med 
veiledet opptrening.

Pasienten behersket etterhvert øvelsene så bra 
at vi laget en plan der hun kom til klinikken 
og trente tre ganger i uka på tidspunkt som 
passet inn mtp. jobb. Jeg var alltid tilgjengelig 
ved spørsmål. Det var avtalt at hun alltid skulle 
spørre dersom hun ville øke vekter eller hadde 
ubehag. Vi justerte vekt og øvelser annenhver 
uke. Etter 6-7 måneder var hun igang med 
stabiliserende øvelser både i slynge og på ball. 

8 måneder rehab:
Pasienten har vært i behandling i 8 måneder 
nå. Ved inspeksjon har hun ikke lenger tegn til 
SDRS. Hun klarer fint å stabilisere skulderblad 
og har gjenvunnet fullt ROM i glenohu-mero-
scapularleddet. UR er idag 45 grader aktivt og 
sidelik.

Betraktning:
Utfordringen som behandler ved rehabilite-
ring av en tilstand som går over så lang tid og 
der endringene er veldig gradvise, er å holde 
motivasjonen oppe hos pasienten. Ved å bru-
ke tid på å forklare framgangen underveis og 
gjøre dem trygge på at forløpet er normalt, 
bidrar mye til det. Det er også betryggende for 
pasienten å bli innkalt til oppfølgingstime hos 
operatør som kan bistå å trygge pasienten.

Pasienten er tilbake i full jobb og fungerer 
normalt. Hun vil fortsette og trene for å opp-
rettholde gjenvunnet funksjon og bedre kraft 
og utholdenhet.
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       For de som bruker inhalator 
for astma og driver idrett, er det nå 
utviklet en egen guide som veileder 
på en enkel måte.

Det har vært betydelig diskusjon kny-
ttet til astma og medisinbruk blant 
idrettsutøvere den siste tiden. Antidop-
ing Norge har naturlig nok fått mange 
spørsmål om tematikken.

Sykehusapotekene i Midt-Norge har 
utviklet informasjonsbrosjyrer for in-
halasjonspreparater. Nylig ble disse bro-
sjyrene oppdatert med informasjon om 
medisinen står på WADAs dopingliste, 
samt at det framkommer informasjon 
om grenseverdier.

- Dette er en betydelig forenkling for 

alle som bruker inhalatorer for astma 
og driver idrett. Det er nå enkelt å finne 
ut om medisinen man bruker omfattes 
av dopingbestemmelsene, sier Anders 
Solheim i Antidoping Norge.

Tabellen i brosjyrene viser hvilke pre-
parater som omfattes av dopinglisten 
og hvilke grenseverdier som utøvere og 
helsepersonell må forholde seg til. 

Oversikten er utarbeidet av farmasøyt 
Espen Skarstein Kolberg ved Sykehusa-
poteket i Trondheim, og gjennomgått 
av medisinsk sjef i Antidoping Norge.

Du finner guiden og en nylig oppdatert 
Q&A om astma på nettsiden:
http://antidoping.no/regler/astma-
og-idrettsutovere/

       Sammen med Legeforeningen 
har Antidoping Norge samarbei-
det om det nye nettkurset «Doping 
blant ungdom».

15. november ble nettkurset “Doping 
blant ungdom” lansert på Legefore-
ningen sine sider. Dette er et samar-
beidsprosjekt mellom Legeforeningen 
og Antidoping Norge, hvor Nasjonal 
kompetansetjeneste for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling også har 
kommet med faglige bidrag.

Kurset varer i tre timer, og omfatter 
både videosnutter, hørespill, tekstsider 
og interaktive oppgaver. Man følger 
blant annet den fiktive fastlegen Ellen 
Olsen i møte med pasienter, og under-
veis skal deltakeren hjelpe henne med 
både utredning og behandling.

Temaene spenner fra anamnese og 
virkning av AAS (anabole-androgene 
steroider), til bivirkninger, klinisk un-
dersøkelse, blodprøverekvirering, andre 
dopingmidler, behandling og lovverk.

ANTIDOPING NORGE

Ny astma-guide for idrettsutøvere

Nytt dopingkurs for leger

Av Halvor H. Byfuglien
Kommunikasjonsleder 

Antidoping Norge
e-post: halvor.byfuglien@

antidoping.no

Foto: Antidoping Norge
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       Fra 7.-9. juni arrangerer Antidoping 
Norge og Helse- og Omsorgsdepartementet 
internasjonalt seminar om doping og 
folkehelse i Oslo. Her kommer anerkjente 
forelesere fra hele verden.

Listen over foredragsholdere er i skrivende stund 
ikke komplett, men det er klart at   USADA-sjef 
Travis Tygart og generaldirektør i WADA, Olivier 
Niggli, er blant de som skal holde innlegg.

Det skal også professor Harrison Pope fra Har-
vard Medical School, Clément De Maillard fra 
Interpol, professor og direktør Ines Geipel fra 
Doping-Opfer-Hilfe og WADAs visegeneraldirek-
tør Rob Koehler.

Seminaret arrangeres i samarbeid med WADA, 
Kulturdepartementet, Politidirektoratet og Helse-
direktoratet.

Helseminister Bent Høie og kulturminister Linda 

Hofstad Helleland, som i 2016 ble utnevnt til vi-
sepresident i WADA, innleder seminaret 7. juni. 

Temaene som vil belyst i løpet av dagene i Oslo 
vil være: Skadevirkninger ved AAS-bruk, samar-
beid med politi og tollvesen, kosttilskudd, fore-
bygging og opplæring, treningssenterbransjen, 
lokale og regionale programmer og medisinsk 
behandling av dopingrelaterte lidelser.

- Dette er en fantastisk mulighet til å skaffe seg ny 
og oppdatert kunnskap fra de fremste i Norden 
og verden innenfor en rekke fagdisipliner. Doping 
som helseutfordring for unge mennesker er en 
problemstilling som treffer mange, og for første 
gang har vi laget et seminar som har lagt opp til 
parallellsesjoner for sentrale yrkesgrupper, sier 
daglig leder Anders Solheim.

Påmeldingsfrist til seminaret er 1. april 2017. 
Påmelding via www.antidoping.no

Internasjonalt seminar om doping og folkehelse

Formålet med kurset er å gjøre leger i stand til 
å oppdage dopingbruk, og utrede og behandle 
pasienter som bruker eller har brukt doping-
midler.

- Legeforeningen håper kurset når flest mulig 
leger og annet helsepersonell, både som et poeng-
givende undervisningsopplegg og som en fagres-
surs, sier prosjektleder for kurset hos Legeforenin-
gen, Laura Gray.

Kurset ligger tilgjengelig på Legeforeningens nett-
kursportal under “valgfrie kurs”, og er tilgjengelig 
for alle som oppretter en brukerkonto. Dersom 
kurset skal telle som videre- eller etterutdanning 
for leger, må kurset fullføres, modulprøvene bestås 
og kursavgiften betales.

- Mange brukere henvender seg til legene sine 
fordi de opplever bivirkninger. Da er det viktig 
at legene oppfatter og tolker tegn og symptomer 
riktig, slik at pasientene får riktig behandling, sier 
avdelingsleder Fredrik Lauritzen i Antidoping 
Norge.

Kurset gir tre poeng i følgende spesialiteter:
•  Allmennmedisin (videre- og etterutdanning)
•  Barne- og ungdomspsykiatri (etterutdanning)
•  Rus og avhengighetsmedisin (videre- og etter  
    utdanning)
•  Psykiatri (videre- og etterutdanning)
•  Fysikalsk medisin (etterutdanning)
•  Endokrinologi (videre- og etterutdanning)
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      9.-10. mars arrangerte NFFs Faggruppe 
for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin 
(FIFA) sitt årlige Vinterseminar. Denne 
gangen ble det holdt på Hotell Scandic Ørnen 
i Bergen. Vi var så heldige å få høre Bergens 
store sønn, Kjartan Vibe Fersum dele sin 
kunnskap rundt temaet;  Endring i oppfat-
telsen av smerte og bevegelsesadferd hos 
pasienter med langvarige korsryggsmerter 
ved bruk av kognitiv funksjonsrettet 
behandling.

Det var ca. 70 deltakere som hadde tatt turen 
til Bergen. FIFA meldte om ventelister til 
dette kurset, så vi hadde store forventninger 
til hva Kjartan Vibe Fersum ville bidra med. 
Det var både fysioterapeuter, manuelltera-
peuter og kiropraktorer med ulik bakgrunn 
som ville lære mer om det stadig komplekse 
temaet kroniske ryggplager, og hvordan best 
kunne hjelpe pasienter med disse plagene. 
Som kjent har Vibe Fersum jobbet tett med 
bl.a. Peter O’Sullivan vedrørende dette temaet 
de siste årene, og det var mye av dette arbeidet 
som var tema i seminaret. Eller som Kjartan 
selv presiserte; workshopen; det skulle være 
en interaksjon og samtale mellom han og oss 
deltagere underveis.

Dag 1 startet Fersum med epidemiologi ved 
ryggplager og hvordan man som individ og 
samfunn forholder seg til ryggplager. 

Når ryggplager nærmest er like vanlig som 
forkjølelse hos hvermannsen, hvorfor er 
holdningen til ryggplager så annerledes og 
dramatisk?  Hvem har skapt disse holdnin-
gene? Legene? Aktører innen medisin og 
billeddiagnostikk? Eller har vi som terapeuter 
ved vår tilnærming til pasient og ryggprob-
lematikken gjennom årene vært sterkt delta-
gende til at flere blir kronikere? Videre har det 
har vært ulike biomedisinske tilnærminger 
som har vært i vinden de siste 10-20 årene; alt 
fra McKenzie regimer til spesifikk stabilitet-
streningsmodeller. Hvordan har disse model-
lene påvirket pasientene? Og hvorfra kommer 
antagelse som at «ryggen er ustabil», «asfalt er 
farlig å gå på» og sist, men ikke minst, «det 
er farlig å bøye i ryggen»? Hvem har skapt de 
«gule flaggene»? Believes er viktig å adressere 
sammen med pasient. 

Etter denne wake-up-callen, fikk vi en in-
nføring i hvordan ulike faktorer påvirker 
kroniske ryggplager:

•     Patologi
•     Genetikk
•     Nevrofysiologi
•     Psykososialt
•     Livsstil
•     Fysisk 

De fleste av disse faktorene er selvsagte og 
i utredninger av pasienter med ryggplager 

FIFAs Vinterseminar 2017; 

Cognitive Functional Therapy (CFT) 
in chronic low back pain ved 
Kjartan Vibe Fersum 

Av Jannicke Ellingsen
Fysioterapeut ved Forusklinikken

 og Klinikk Aktiv Helse, Stavanger
E-post: jannicke@forusklinikken.no

Foto: forusklinikken.no
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har trenden vært at det tas MR og 
andre medisinske undersøkelser 
hvor man har fokus på å avdekke 
eventuell patologi. Pasient kan ha 
oppfattet eventuelle funn som at de 
har «ødelagt» ryggen. Fersum vektla 
den psykososiale faktoren og hvordan 
man bedre kan få et helhetlig bilde 
av pasienten og plagene, kontekst og 
historien til mennesket. Hjelpemidler 
i en slik risikoprofilering kan være 
bruk av for eksempel spørreskjema 
som Startback eller Ørebro. Man får 
da belyst aspekter som man bør ta 
opp i en videre anamnese, og videre et 
inntrykk i hvilken grad av kronisitet 
pasienten har. Man kan også lettere 
identifisere hvilke av faktorene i listen 
ovenfor som bidrar til plagene. Fer-
sum henviste bl.a. til Harvard Grant 
studien som gjennom 75 år viser at 
relasjoner, sosial samhørighet er viktig 
for å takle stress og utfordringer. 
Dette er viktig å ha i bakhodet når 
man møter mennesker som pga lang-
varige ryggplager opplever at livet er 
på vent; som sykemeldinger og fravær 
fra sosiale aktiviteter.

Dag 1 ble avsluttet med en pasient 
demonstrasjon. Vi var så heldige at en 
mann med kroniske korsryggplager 
stilte opp foran alle 70 terapeuter som 
publikum, mens Fersum gikk grundig 
gjennom anamnese og funksjonell 
undersøkelse sammen med ham. Det 
ble en lærerik seanse på 1,5 time, hvor 
vi fikk klart for oss hvor viktig det er å 
tilstrebe en god anamnese for bedre å 
kunne undersøke og lage tiltak 
sammen med pasienten.

Med pasientdemonstrasjonen fra 
dagen før som bakteppe, gikk vi inn 
i dag 2 med tema kommunikasjon. 
Vi ble alle satt på prøve med rollespill 
i gruppearbeid med terapeutrolle, 
pasientrolle og observatører. Hver og 

en måtte nok gå i seg selv for å bevis-
stgjøre språk og formulering i denne 
anamnese-settingen. Det var en fin 
anledning for refleksjon i grupper og i 
plenum. Oppfattet man hva pasienten 
ville fortelle eller ble man for fokusert 
på sin egen agenda og sin ekspert-
rolle i intervjuet og dermed mistet 
essensen av historien? Med dette friskt 
i minne fikk vi en gjennomgang av 
Motiverende Intervju (MI). MI har 
som mål å bedre samtalen mellom 
terapeut og pasient og dermed styrke 
grunnlaget for samarbeid om endring. 
Empati er sentralt her. Og refleksjon, 
ved å gjenta pasientens uttalelser, gi 
tid og rom for utdyping. I et MI for-
løp skal man oppsummere intervjuet 
og sammen lage en plan.  Pasient skal 
oppleve seg akseptert og som aktiv 
deltager i tiltakene og dermed også 
kunne øke grad av compliance. 

Videre tok Fersum oss gjennom 
temaet «Nedsatt motorkontroll som 
underliggende mekanisme for kro-
niske korsryggsmerter». Han brukte 
kasuistikker for å eksemplifisere 
Movement impairment disorders og 
Control impairment disorders med 
de ulike mønstrene man kan finne 
derunder:

•    Flexion pattern
•    Active eller passive extension  
      pattern
•    Frontal plane control disorder
•    Multi-directional pattern

Men, poengterte Fersum, pas
ienter er individer med hver sin unike 
rygghistorie, og ikke text-book cases. 
Så her må den kliniske resonnerin-
gen, fra pasientens historie til den 
funksjonelle undersøkelsen hvor man 
tester ut ulike bevegelser sammen 
med pasienten, være grundig. Man 
må også la pasienten få en opplevelse 

av at bevegelsene man gjør er for å 
gi variasjon i belastningen på ryggen 
og at smerte ikke representerer en 
fare. Videre, for å bedre compliance 
må pasienten oppfatte tiltakene som 
meningsfulle; sitat Fersum; «Fun gets 
shit done!»

Vi avsluttet kurset med en siste 
pasient demonstrasjon, en sprek dame 
som tok utfordringen med å opptre 
foran alle 70 på strak arm. Igjen fikk 
Fersum oss til å ta inn over oss hvor 
nøyaktig man kan utføre en anamnese 
med la refleksjoner bli hengende i 
lufta, og la pasienten nærmest fritt få 
fortelle sin historie. 

Fersum presiserte at essensen av det 
han formidlet disse to dagene var 
Hippocrates’ kloke ord:

It’s more important to know what 
sort of person has a disease than to 
know what sort of disease a person 
has. 

Og hvordan kan vi ha dette med oss 
i klinikken? Hans tips var alltid å ha 
en «note-to-self» i møtet med men-
nesket; Hvem er du?
De to dagene ga rikelig med faglig 
påfyll om kognitiv funksjonsrettet 
behandling (CFT), og samtidig noen 
aspekter til ettertanke i møte med 
pasient som «hele mennesker». Kjar-
tan Vibe Fersum var overbevist om at 
vi ville være i fullstendig CFT -modus 
den påfølgende arbeidsuka, og så ville 
tiden vise om man går tilbake til den 
vante pasient-tilnærmingen. Uansett, 
strålende innsats fra foreleser, med 
innslag av gode vitser på både egne og 
andres bekostning. Og takk til FIFA 
styret for arrangementet! Vi gleder oss 
til neste kurs i månedsskifte august-
september, hvor FIFA melder at 
Shirley Sahrmann stiller som foreleser.
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     Idrettens helsesenter arrangerte seminar for 
terapeutene i behandlernettverket sitt 13 og 14 
januar på UBC på Ullevål, hvor 126 deltok. Daglig 
leder Espen Rooth startet med å presentere Idrettens 
Helsesenter, deres utvikling og mål. Resten av de to 
dagene var satt av til faglig oppdatering fra kjente 
idrettsmedisinere i miljøet.

Håvard Moksnes (PhD, Olympiatoppen og IHS) 
foredrag om ”Return to Play after injury”,  inne-
holder de rykende ferske dataene fra Delaware-Oslo 
ACL cohort Study, som i disse dager ble publisert i 
BjSM. Fantastisk stykke arbeid! Ikke bare er dette et 
godt stykke forskningsarbeid! Her er det skikkelig 
matnyttige saker for klinikerne som jo var i flertall 
på seminaret!

Håvard snakker om ACL rupturer, statistisk risiko 
for Return to play i forhold til kneskade, rekon-
struksjon eller ikke. Rehabiliteringsalgoritmer, og 
Return to play test batterier.

Take home Message fra dette foredraget er fra 
Delaware-Oslo cohort studiet og sier følgende: 

•  Kriterier for RTP er (uten smerte og med  
  kvalitet):
  Sidelik quadricepsstyrke > 90% 
  Single leg hop tests >90% 

• Bestått RTP Quadriceps krav hadde 5,2%  
 risiko for re-ruptur mot 37,2 % av de som ikke  
 hadde bestått test.

• RTP FØR 9 måneder har en 39,5% risiko for  
 ny kneskade mot 19,4% hvis man venter til  
 etter 9 måneder etter operasjon.

Arnlaug Wangensten (Idrettsfysioterapeut. PhD 
Student Senter for Idrettsskade forskning og  As-
petar), har de siste 4 årene jobbet med sin dok-
torgrad om hamstringskader på Aspetar i Doha. 
Aspetar har nylig presentert sin ”Aspetar Hamstring 
Protocol”, basert på to av Arnlaug sine RTCs. 
Arnlaug presenterte sitt arbeid i foredraget Retur til 
idrett-hamstringsskader.
 
Take home Message:

1. Kan vi nøyaktig predikere tid til RTI? 

• Ved baseline: ser ut til å være vanskelig! 
• MR gir ingen tilleggsverdi 
• Fokuser på kliniske undersøkelser! 

2. Hvordan klarere for RTI? 

• Ingen objektive validerte kriterier
• Batteri av kriterier & tester
• “Shared decision making” 

3. Hvordan håndtere risiko for re-skade? 

• Multifaktoriell risiko vurdering 
• Re-skadeforebygging & load management!

Ben Clarsen (Idrettsfysioterapeut, PhD. OLT, 
Senter for Idrettsskadeforskning) snakket om belast-
ningsskader før lunsj.

Det var et tett program disse to dagene og lite tid til 
mingling, men god lunsj på UBC, det har de! 

Siste halvdel av fredagen dro Thor Einar Andersen ( 
Professor Dr.med. Senter for Idrettsskade forskning 

Referat fra Idrettens Helsesenter 
behandlernettverkseminar

     

Av Vibeke Koren
Idrettsfysioterapeut. MNFF. FIFA

Stavanger Idrettsklinikk
E-post: 

vibeke@stavangeridrettsklinikk.no
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og HIS) i gang, og tema var hodeskader i 
idrett. Hodeskader har heldigvis i fokus de 
siste årene og det har vært konsensusmøter 
rundt dette. Innhold rundt dette ble pre-
sentert av Thor Einar.



28 Forts. fra foregående side:

Referat Idrettens 
Helsesenter...

Take home Messages:

• Hvis du er i tvil, gi utøver en hvil!  
• Klinikk er fortsatt «kongen»  
• Supplerende undersøkelser sjelden 
 nødvendig  
• Symptomstart, trinnvis tilbakegang til   
 idrett  
• Lett fysisk og mental aktivitet fremmer   
 retur  til (skole) og idrett  
• De fleste er tilbake i idrett ila 10-14   
 dager  

Håvard Moksnes og Torstein Dalen (Norges Fotball 
forbund, Olympiatoppen og fysisk trener for Røa 
fotball og Strømsgodset toppfotball) snakket mer 
fotballspesifikt om RTP etter kneskader. Igjen bruk-
er man de spesifikke testbatteriene etter kneskader, 
men i tillegg snakket og viste Torstein oss hvordan 
han spesifikt implementerer fotballspesifikk teori og 
praksis inn i Return to play fasen av rehabiliterin-
gen.

Take home Messages:

• Gradvis økning i belastning
• Belastningen må ha inneholde fotbal-
 lens kompleksitet og risikoelementene.
• Funksjon er viktigere enn tid!

Siste del av fredagen stod idrettspsykolog Nicolas 
Lemyre (NIH og Olympiatoppen) for! Han snakket 
om mentale forhold i idretten. Hva skal til for å nå 
et mål? Delmål, fokus på målet, tro på seg selv!
Fin måte å avslutte en faglig sterk og solid dag på!

Lørdagen starter med et smell. Selveste Roald Bahr 
spør oss: ”Why not screening”? For å teste hva vi 
egentlig kan om temaet fyrer han løs med en Kahoot 
på storskjerm hvor alle er med på en avstemming på 
ulike spørsmål vedrørende screening. Fasiten på avs-
temmingen vår ligger i Bahrs foredrag. Etter en ny 
runde med Kahoot (samme spørsmål) ser resultatet 
litt bedre ut, men fortsatt ser det ut til at vi ikke helt 
har tatt poenget:

”Screening for å predikere skade fungerer ikke”. 

Neste foredrags holder ut er Arnlaug Bakken 
(Idrettsfysioterapeut og PhD Student Aspetar), og 
temaet er Functional Movement Screening og 9+ 
screening, kan vi bruke dette? Foredraget hennes 
burde kanskje kommet før Roald Bahr sitt konklus-
jon, for her var svaret allerede gitt. Nei, heller her 
er disse to screening metodene gode metoder for å 
predikere fremtidige skader. Men, det sier noe om 
utøvers nåværende helsestatus! 

Erling Strand (MaSc, Idrettsfysioterapeut, Fredrik-
stad Idrettsklinikk) og Håvard Moksnes (PhD, 
Olympiatoppen og IHS) gikk praktisk igjennom 
funksjonelle kne tester i foredraget ”How can 
functional testing help make Return to play deci-
sions?” Mange jobber kanskje til daglig med disse 
funksjonelle knetestene, men Erling minte oss på at 
vi jobber med utøvere som skal tilbake i krevende 
idretter og at testingen derfor må være så tro mot 
den aktiviteten de skal utsettes for som mulig. Han 
viste oss flere eksempler fra klinikken hvor han 
kjører utøvere hardt fysisk FØR han kjører de funk-
sjonelle knetestene. Enkelt men så viktig!! Det er 
ikke de første fem minuttene når man er helt uthvilt 
det er størst fare for re-ruptur… På denne måten får 
man et mye ærligere svar på testene og utøver selv vil 
kjenne mye tidligere på kroppen om han/hun er klar 
eller ikke!

Siste økt var om stressreaksjoner i underekstrem-
iteter og lumbalcolumna med Arne Larmo (Over-
lege i radiologi ved Akershus Universitetssykehus). 
2% av alle skader hos idrettsutøvere er stressreak-
sjoner i skjelettet. 95% av disse forekommer i 
underekstremitetene. Røntgen er en dårlig modalitet 
for å diagnosere disse stressreaksjonene. MR er 
førstevalg for selve diagnosering av stressreaksjon. 
Larmo påpeker at apofyseskader i bekken hos barn 
er underdiagnosert og at så mange som 12-24% av 
idrettsskader hos barn kan skyldes apofyseskader.

To dager med varierte og svært aktuelle temaer! 
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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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     I 2008 satt en relativt fersk fysioterapeut på 
SAS-hotellet i Tromsø og fikk sitt første møte med den 
idrettsmedisinske familien. Husker jeg hilste på en 
kar jeg satt ved siden av på en av disse forelesningene, 
Roald het han, hyggelig kar skulle det vise seg. Lite 
visste jeg den gang at den samme mannen 9 år senere 
skulle invitere til en idrettsmedisinsk konferanse som 
samler over 1200 deltakere med rammer som er nesten 
like fine som Tromsø i midnattsol.

Det er ingen tvil om at IOC konferansen er prestis-
jetung og at det gjenspeiles i foredragsholderne, ikke 
minst de store kanonene som er hentet inn som ”Key 
note Speakers”.
Willem Van Mechelen fra Nederland, startet første 
morgen, og på sin egen 65 års dag med å se tilbake 
på de siste 25 år med temaet: ”25 years after: The 
sequence of prevention revisited”.

Så hvor er vi hen 9 år senere? Har bedre teknologi, mer 
ressurser og flere faggrupper gjort at vi nå vet alt, og 
kan forebygge de mest alvorlige og til dels invalidiser-
ende idrettsskadene? Dessverre er svaret nei, men vi er 
mye nærmere en sannhet enn vi noen gang har vært. 
Samtidig som kunnskapen er større er også innsikten i 
alt det vi ikke vet større, og for meg som kliniker er det 
litt frustrerende. 

De store temaene på denne konferansen er naturligvis 
de skadene vi ser mest av hjemme. Det dreier som om 
kne (Acl), hamstring, lyske, og skulder. Utrolig dyktige 
forelesere kom med det nyeste av forskning, og jeg vil 
prøve å gjengi noe av det som ble presentert: 

Vår egen Roald Bahr og superkjendis hvor enn han går, 
presenterte et svært sterkt innlegg fredag morgen:
”Why screening to predict injury does not work – 
and probably never will... ”.

Cindy J. Chang fra USA var tredje key note speaker ut 

hadde et svært interessant tema om:
”Translating research into action: How to minimize 
risk in Olympic athletes?”

Korsbåndsskader er noe de fleste av oss kommer borti 
i løpet av et år. Det være seg toppidrettsutøveren, 
eller nabojenta som spiller håndball på 16-års laget. 
For meg var det overraskende at den mest vanlige 
situasjonen man blir skadet på i fotball er når man 
går i press, så da burde vi kanskje trene på å unngå 
høy-risiko posisjoner på hofte og kne ved sideveis 
«cutting» bevegelser? Forskningen har vist at korsbån-
det ryker ca 40 ms etter kontakt med underlaget, og 
da er utfordringen at aktiveringen av musklene som 
skal beskytte det (hamstring) tar opp i mot dobbelt så 
lang tid før det når sin makskraft. Her er det utrolig 
viktig at vi lærer våre utøvere å aktivere hamstring, 
og spesielt den mediale delen som har vist seg å være 
viktigst. I den anledning kom Lars Engebretsen med et 
tydelig statement om at hvorfor fortsetter vi da å bruke 
hamstringgraft, når vi vet hvor viktig musklene er for 
forebygging av re-rupturer? Norge er det landet i Skan-
dinavia som bruker hamstringgraft mest sjelden, men 
fortsatt er nesten 50% av graftene herfra. Etter min 
erfaring er fremre knesmerter vanligere hos de som 
bruker patellagraft, men med bedre oppfølging kan 
disse lettere forebygges, og konsekvensene er mindre 
enn ved for eksempel en re-ruptur der noe av årsaken 
kan være som følge av nedsatt hamstringfunksjon.

Av praktisk tips i den sammenhengen ble det trukket 
fram kettlebell-swing som en viktig øvelse for aktiver-
ing av den mediale hamstring gruppen. Den kan 
eventuelt også gjøres med strikk som en prep-øvelse før 
for eksempel trening og kamp. Nordic hamstring har 
vist seg å ha den beste effekten i forhold til utvikling av 
kraft (rfd), og burde være selvskreven. Eller som Roald 
Bahr sa det: «hvis du liker å ta risiko bør du ikke inklu-
dere Nordic Hamstring i treningen din». Samtidig vet 
vi at mye av skadene skjer med bare et ben i kontakt 

Referat konferanse Monaco

                

Av Frank Kjeldsberg
Idrettsfysioterapeut, Osteopat.

Klinikk24.
E-post: frank@klinikk24.no
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med underlaget, slik at en øvelse som drop-
jump må med i skadeforebyggingen.

Lyskeskader er også en stor utfordring for 
mange, kanskje spesielt vi som jobber med 
fotball. Her hadde Joar Harøy et glimrende 
innlegg med bruken av 2Copenhagen ad-
duktor exercise” i forhold til 11+ som mange 
av oss kjenner. Det mangler en øvelse dedi-
kert til lyske, og implementeringen av den 
viste en reduksjon for utvikling av lyskes-
merter. Øvelsen kan for mange være litt tøff, 
så spesielt de yngre kan gjerne begynne med 
sideliggende adduksjon, og progrediere til 
par-øvelsen etter hvert. Det er påvist at ned-
satt kraft i både abduksjon, og adduksjon, 
samt nedsatt fleksibilitet i adduktorene er 
en risikofaktor for utvikling av lyskesmerter. 
Her ble 1-bens seteløft trukket fram som 
den øvelsen som totalt sett aktiverer øvre 
og nedre del av gluteus maximus best, og er 
heldigvis en øvelse som kan utføres av alle, 
hvor som helst du måtte befinne deg.

På skulder stilte Skandinavia sterkt, og det 
var noen gode foredrag med blant andre 
Martin Asker og Stig Andersson. Martin har 
gjort en del forskning på ryggens og nakkens 
betydning for skulder i forbindelse med kast, 
og i håndball er for eksempel sidebøy av be-
tydning for å kunne holde skuddarmen mest 
over tyngdelinjen. Dette reduserer totalt sett 
belastningen på skulderen, da man ikke må 
dra armen like mye bakover i ladefasen. Nok 
et bevis på at vi må se på helheten hos våre 
utøvere, og fokusere på kjedene framfor en-
keltmuskler. Stig har gjennom sin forskning 
påvist det mange av oss erfarer i hverdagen, 
at implementeringen av forebyggende tiltak 
er en vanskelig prosess. Til tross for at både 
trenere og utøvere er enig i at det er viktig, så 
stopper det opp. For en idrett som håndball 
er det selvfølgelig vanskelig fordi man skal 
gjerne ha fokus på både hode-skulder-kne- 
og tå, og da er man kanskje avhengig av å 
trekke ut essensen. Her har god eksentrisk 
kraft i utadrotasjon vist seg å være den 
viktigste enkeltfaktoren, og er det best tipset 

for alle dere som er involvert i kastøvelser å ta 
med seg hjem. 

Lørdag morgen var det Tim Gabbett fra 
Australia, kjent for mange fra Gabbet Per-
formance det evig aktuelle temat om load 
monitoring. Selv om IOC dagen før hadde 
invitert til en svært fasjonabel fest kveld som 
jeg kommer inn på litt lengre ut i reisebrevet, 
var salen stinn 8.30 for å høre på Mr. Gabett 
sitt tema: 
”Monitoring training load in team sports: 
Should athletes be training smarter and 
harder? The training-injury prevention 
paradox”

På en av de workshopene jeg deltok på 
ble behovet for meg forskning på rygg, og 
kjernemuskler løftet fram. Dette er kanskje 
den kroppsdelen hvor synsingen pr i dag er 
størst. Jeg vill tro de fleste av oss har trening 
av kjernemuskler som en del av både vårt 
eget treningsprogram, og noe vi bruker for 
våre utøvere. Dessverre finnes det lite doku-
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mentasjon på om det virker, og i så fall hvilke øvelser 
man burde gjøre. Studier gjennomført ved de to siste 
sommer-ol,  i London og Rio, viste at smerter i lumbo-
sakralregionen var årsak til flest besøk på poliklinikken, 
med ca 20%. Dette er med til å underbygge behovet 
for mer fokus og forskning på området, samtidig som 
vi vet at korsryggplager er noe som de fleste av oss vil få 
i løpet av livet. 

Et annet perspektiv som Erik Witvrouw tok opp i sitt 
foredrag, er fokuset på enkeltfunksjoner som predi-
kator for skader. Kanskje har vi feil fokus? Mange 
motstridende funn åpner opp behovet for at vi må se 
på det i en større sammenheng. Kanskje må vi se på 
tendenser i forskningen, og da vil behovet for materia-
let være større. Her vil samarbeid på tvers av landeg-
rensene med felles protokoll kunne være løsningen, og 
kanskje kan vi på den måten komme nærmere svarene 
vi leter etter. 

Hva så med den hyggelige delen av denne turen? 
Rammene for denne herlige konferansen var satt med 
strålende sol, god mat, og noen utrolig hyggelige 
mennesker. Som en del av «IOC Diploma in Sports 
Physical Therapy» hadde vi en uformell middag 
torsdags kveld på Buddha Bar. Her møttes vi på tvers 
av landegrenser fra USA, England, Spania, Danmark, 
og en solid gjeng fra Norge. For et solid oppmøte var 

det virkelig, over 50 stykk hadde tatt turen fra Norge. 
Det var både faglig og sosialt med på å sette farge på 
kongressen. Dette er en utrolig fin arena for å knytte 
nye bekjentskaper på tvers av landegrenser, og fag, men 
med en felles interesse om å hjelpe våre idrettsutøvere 
til mindre skader og bedre prestasjoner. På fredagen 
hadde Prins Albert stilt sitt museum av klassiske biler 
til rådighet for en sosial sammenkomst. Lista ble lagt 
med en velkomstdrink inneholdende en «diamant» 
i bunnen av glasset, skjønt for noen var det virkelig 
en diamant! Så slapp man i hvert fall å tenke på gave 
fra tax-free til sin kjære der hjemme… Regner med 
Stavanger tar ballen, og følger opp i November. Som 
seg hør og bør ble lørdagskvelden avsluttet på Casino. 
Dessverre var ikke vinnerlykken med denne gangen, så 
må nok stille på jobb igjen mandag morgen. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som var med 
å gjøre opplevelsen komplett, fra faglig til sosialt, og 
ikke minst alle nye bekjentskaper. Jeg regner med vi 
ses igjen i 2020, da Monaco nok en gang skal være 
vertskap for denne fantastiske konferansen. Til dere 
som ikke tok turen denne gangen, hold av 2. helgen i 
mars i 2020!

Takk for noen fantastiske dager i Monaco, dette 
gjorde godt for en sliten småbarnsfar!

Forts. fra foregående side:

Referat Monaco...
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     KONGRESSKALENDER

2017
19.-21.4:    SPORTS MEDICINE 2017, BOSTON, USA
  http://sportsmedicine.hmscme.com/

10.5:     SCOTTISH SPORTS AND EXERCISE MEDICINE SYMPOSIUM 2017
  https://rcpsg.ac.uk/events/sport

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

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

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

12.-13.10       BRITISH ASSOCIATION OF SPORT & EXERCISE MEDICINE AND FACULTY 
  OF SPORT AND EXERCISE MEDICINE CONFERENCE 2017 
  (BASEM FSEM 2017)
              http://www.fsem.ac.uk/training-education/annual-conference.aspx

3.-5.11       IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS, STAVANGER
             http://www.imhk2017.com

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

Tips oss gjerne om spennende kongresser!


