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REDAKTØRENS KOMMENTAR
Hei alle!
Da er det klart for årets siste utgave av NIM.
Høstkongressen er som vanlig unnagjort. Dette året var det
som kjent i Stavanger. Arrangementet føyde seg fint inn i
rekken av flotte kongresser de siste årene. De lyktes med et
variert program som inneholdt et bredt spekter av fag for
både leger og fysioterapeuter. Gratulerer til arrangementskomiteen for et flott arrangement som levde opp til forventningene både faglig og sosialt. Begge deler like viktige.
I tradisjon tro ble en rekke priser delt ut under banketten.
Årets NIM-pris gikk til Svein Kristiansen for kasuistikken
omkring multimodal langvarig rehabilitering av patellartendinopati.
”Heder og ære” fikk også Trondheim Idrettsklinikk med
Gaute og Øyvind i spissen. De innehar den tvilsomme
rekorden i langvarige lovnader om levering av kasuistikk.
Nå er lovnadene offentliggjort, så får vi se om siste lovnad
om kasuistikk i NIM nummer 1 2018 gjennomføres.
Presset blant kollegaene for positivt resultat er i allefall ikke
blitt mindre etter banketten. Lykke til Gaute og Øyvind,
vi heier på dere!
Høsten er som regel tiden for kurs. I årets siste utgave får vi
selvsagt et referat fra nevnte høstkongress, referat fra årets
”Medigames” og lyskekurs på NIMI blir det også mulig å

lese om. Videre kan dere lese del to i artikkelserien omkring
styrketrening av Alexander Mendis, vi får en kasuistikk av
håndtering av seneplager innenfor sesong. Fra NTNU får vi
en viktig artikkel omkring trening som hjertemedisin. Alt
dette og litt til er vel verdt å få med seg.
Takk til alle samarbeidspartnere og bidragsytere gjennom
året. En spesiell takk til Aasne Hoksrud, som trer ut av
komiteen for denne gang. Aasnes avgang åpner opp for
nytt medlem. Har du lyst eller kjenner du noen som kunne
tenke seg å bidra til å gjøre NIM enda bedre? Neste år har vi
mange spennende planer vi ønsker sette ut i livet. Send oss
en mail på idrettsmedisin@gmail.com
Vi har lenge tenkt på å ordne temautgaver av NIM og neste
år gjør vi et forsøk på dette. Første utgave vil ha fokus på
barn og unge. Har du et engasjement omkring dette og
ønsker bidra, ta kontakt.
Og som alltid, takk til Follotrykk og Kjell Ove Erlandsen
for godt samarbeid gjennom året.
Jeg ønsker dere alle en god og fredelig jul
og et riktig godt nytt år!
Beste hilsen
André Fagerborg

Norsk forening
for idrettsmedisin
og fysisk aktivitet

Siri Bjorland, leder NIMF

Hei,
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Det er urolige tider på den internasjonale idrettsarenaen;
Den internasjonale olympiske komites (IOC) utestengelse av
Russland i neste års OL grunnet velfunderte påstander om
systematisk statsstøttet doping har sjokkert en hel idrettsverden.
Ærlighet, fair play, likeverdig konkurranse og helsefremmende
aktivitet som er en del av idrettens og samfunnets grunnsteiner
utfordres så vel som idrettsglede og felleskap. Ren idrett i både
topp og bredde fremmes i vårt eget land, det er jeg stolt av.
Bevisstgjøring og åpenhet det siste året rundt gråsoneproblematikken har vært konstruktiv for norsk idrett. Det har blitt
jobbet godt med rutiner innen medisinske støtteapparat som
bistår toppidretten for å fremme kvalitet og trygghet rundt både
utøvere og helsepersonell.
IMHK Stavanger var strålende. En stor takk rettes til Prof.
Holm, med komité, som ledet an og ga alt i beste stil.
Vi opplevde et sterkt faglig program og strålende fine kvelder.
Prof. Brox holdt et fremragende foredrag der han formidlet ny

Kenneth Martinsen, leder FIFA

Hei folkens!
Vinteren er godt over oss og vinteridretter dominerer tvbildene. Blir stolt over å stadig se mange av våre kollegaer som
reiser verden rundt (og landet rund for den saks skyld) for å
FAGGRUPPE
FOR Men
tilrettelegge for gode resultater for idrettsutøverne
våre.
IDRETTSFYSIOTERAPI OG
AKTIVITETSMEDISIN (FIFA)
vel så stolt blir jeg over det arbeidet som legges ned i det
daglige med vel så viktige pasienter. Idrettsfysioterapeutene
har en variert pasientgruppe, toppidrettsutøveren så vel som
Fru Karlsen i gata, ingen mindre viktig enn den andre. Det
ansvaret skal vi fortsette å være oss bevisste.
Gjennom høsten har det blitt arrangert en rekke kurs, seminar
og kongresser. Høstkongressen i Stavanger må sies å ha vært
svært vellykket. Mange påmeldte, gode forelesere og hyggelige
møter med gode kollegaer. Takk til en strålende flink arrangementskomité! Takk til alle som kom – regner med å se mange i
Bergen til høsten.

kunnskap om placebo og narrekirurgi, om likheten mellom
ritualer ved kirurgi og Sjamanisme. Det blir virkelig spennende
om vi får til å implementere dette i vår kliniske hverdag. Prof.
Fersum illustrerte sterkt for oss hvordan tanker og følelser gjenspeiles i kroppslige reaksjoner. Kognitive elementer og bevissthet rundt hvert ord vi bruker i konsultasjon med pasienter
– kan vi slik hjelpe våre pasienter til å komme i kontakt med
sin indre Sjaman? For første gang under en IMHK fikk vi også
mulighet til å lære om utfordringer knyttet til paraidrettsmedisin, virkelig nyttig og spennende. Vi gleder oss allerede til neste
år – og vi vet at IMHK Bergen er godt i rute.
Sett av datoen for Årsmøtet som avholdes torsdag 15. mars på
Olympiatoppen med faglig innhold regi NextGen forut for
selve årsmøtet, hjertelig velkommen!
Jeg ønsker dere alle en nydelig jul og et riktig godt nytt år!
Beste hilsen,
Siri, leder NIMF

Før den tid arrangeres Fysioterapikongressen. Her vil vi holde
årets Årsmøte. Håper vi får et godt oppmøte.
Det vil være behov for litt hjelp av dere medlemmer til valget
i år. Det er noen utskiftninger i styret og her trenger vi gode
kandidater. Har du lyst og mulighet eller kjenner noen du
mener kan bidra så meld gjerne i fra til valgkomiteen, eller
send mail til idrettsmedisin@gmail.com. Mer info sendes ut på
mail.
8. og 9.mars arrangerer vi nytt vinterseminar på Hafjell med
”Skadefri og Sterk”. Faglig spennende for oss alle samt at vi
kommer til å legge opp til litt skikjøring på dagen. Påmeldingslink er lagt ut og arrangementet ligger på facebooksiden vår.
God jul og godt nytt år til alle!
Kenneth Martinsen
Leder, FIFA
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Jumper`s knee –
er rehabilitering i sesong mulig?
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Av Beate Ytreberg
Universitetslektor/Assistant Professor
Fysioterapeututdanningen i Tromsø/
Studies in Physiotherapy
Institutt for helse- og omsorgsfag/
Department of Health and Care Sciences
Det helsevitenskapelige fakultet/
Faculty of Health Sciences
UiT Norges arktiske universitet/
UiT The Arctic University of Norway
9037 Tromsø
E-post: beate.ytreberg@uit.no

Innledning
Belastningsrelaterte smerter fra patellarseneområdet rammer mange utøvere i idretter med høyt innslag av hopp,
sprint og spark, og gjerne de høyest presterende utøverne;
de som løper raskest og hopper høyest. Historisk har
tilstanden hatt navnet patellartendinitt, noe som har ledet
mange til å tro at tilstanden er inflammatorisk. Nå forstår
man patellarsenesmerter som en primært degenerativ
prosess, selv om det kan være inflammatoriske komponenter involvert (1) Initialt vil mange utøvere kunne
trene og konkurrere på tross av plagene, da smertene
oftest er verst etter aktivitet. Etter hvert kan smertene gå
ut over prestasjon, daglig funksjon og nattesøvn.
Tiltak for tendinopatier er de senere årene dreiet fra
avlastning og passive tiltak til tilpasset belastning. Senevev
belastes mest av raske og kraftfulle bevegelser, som hopp,
sprint og landinger, og slik belastning må reduseres eller
unngås. Langsom muskelaktivitet er på tross av opplevd
muskulær anstrengelse, moderat belastende for senevevet
(2). Eksentriske øvelsesprogram er mye brukt for tendinopatier, men øvelsene er smerteprovoserende, vanskelig å
bruke i sesong og dokumentert effekt er sparsom. Heavy
Slow Resistance (HSR) viser noe bedre effekt, men
programmene er omfattende og vanskelig å bruke uten
at utøveren tas ut av trening og kamp (3, 4). Isometriske øvelser kan ha smertedempende effekter, redusere
motorisk cortex-relatert quadricepsinhibisjon, og dermed
bidra til normalisering av muskelfunksjon under aktivitet.
Isometriske øvelser kan derfor antas å være bedre egnet til
rehabilitering for utøvere i sesong (5). Øvelsesprogrammer brukt i forskning og i situasjoner med gode ressurser
tilgjengelig (utstyr, økonomi, kompetanse, tid) kan være
vanskelig å overføre til klinisk hverdag og til amatøridrett.
Denne kasuistikken beskriver et slikt forsøk.
Pasientbeskrivelse og sammenfatning av hovedfunn
Pasienten/spilleren er en 25 år gammel mann med
smerter distinkt lokalisert frontalt i høyre kne. Han er
amatørfotballspiller i allnorsk 3. divisjon og spiller futsal i
eliteserien. Smertene debuterte på slutten av fotballsesongen 2016. Ble smertefri da fotballsesongen var over, men

smertene kom tilbake og ble gradvis verre i overgangen
mellom futsal- og fotballsesong seinvinter 2017.
Ved undersøkelsestidspunktet (april 2017) hadde han
noe smerter hele tiden, (VAS 1-7). Best mens han trente,
varierende i daglige aktiviteter, og klart verst etter hard
trening og kamp. Smertene påvirket daglig funksjon,
som å gå ned trapp, kjøre bil, sette seg på huk, gå etter
å ha sittet i ro og søvn. VISA-P score: 52 (6). Ingen
tidligere traumer mot kneet. God allmenntilstand. Høy
toleranse og lite engstelse for smerter. Andre plager:
Tilbakevendende overtråkk høyre ankel, instabil høyre
skulder, smerter i høyre stortås grunnledd. Spillerens
ønsker: Mindre smerter, og at plagene i alle fall ikke blir
verre. Var i starten av fotballsesongen og ville helst ikke
ha skadeavbrudd.
Kroppsundersøkelsen viste lett navicular drop høyre fot,
noe nedsatt dorsalfleksjon i høyre ankel, lett valgus i knær
bilateralt, noe mer utadrotasjon/mindre innadrotasjon
høyre hofte sammenlignet med venstre, men samme
totalrotasjon. Høyre bein ca 1 cm kortere enn venstre.
Noe mindre muskelfylde i høyre lår sammenlignet med
venstre.
Relevante tobeins- og ett-beins funksjonsundersøkelser ble utført med sidelik kne- og hoftekontroll, men
reproduserte smerter i høyre kne. Høyere belastning ga
mer smerter. Taping av fotbuen endret ikke smertene. For
øvrig ble smerter framprovosert når patellarsenen ble satt
aktivt eller passivt på strekk, og ved palpasjon av nedre
patellapol. Sidelik muskelkraft og kontroll i alle bevegelsesretninger i hofte og kne, vurdert med manuell muskeltest (MMT). Tester av menisker, sidebånd og korsbånd
reproduserte ikke smerte, og leddspill var sidelikt. Negativ
Hoffas test.
Drøfting og konklusjon på undersøkelsen:
Sykehistorien tydet på et belastningsrelatert problem, og
smertens lokalisasjon antydet at smertene kunne komme
fra patellar tendinopati, eventuelt impingement av den
infrapatellare fettputen. Smertene ble framprovosert
av aktiviteter og undersøkelser der patellarsenen var
satt aktivt eller passivt på strekk, og ble ikke ytterligere
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Foto: Beate Ytreberg

provosert av kompresjon av fettputen. Den
mest sannsynlige diagnostiske konklusjonen var
patellar tendinopati.
På tross av smertene hadde pasienten god
knekontroll i observerte funksjonelle aktiviteter, men også noe mindre muskelfylde i høyre
lår. Bevegelsesmønstre og muskelaktivering
i aktiviteter utenfor undersøkelsessituasjonen kan derfor likevel være noe ulik mellom
venstre og høyre side. Betydningen av lokale
funn i underextremitetene er usikker, men kan
innvirke på belastningsforhold i kneet og må
tas med i vurderinger framover. Spilleren hadde
grunnleggende god knefunksjon og stor motivasjon for å fortsette å trene og spille kamper.
Det var lite som tydet på sentral sensitivisering
som avgjørende del av smerteopplevelsen. Han
hadde ikke noen form for unngåelsesadferd,
heller tvert imot.

Undersøkelsen tydet på at det var relevant og
mulig å forsøke et treningsopplegg basert på
isometriske øvelser, med mål om å redusere
smertene, helst under 3 på VAS, og samtidig
trene og konkurrere så normalt som mulig. På
grunn av spillerens høye smertetoleranse var
det viktig å monitorere smerter og belastning
nøye, og revurdere treningsopplegget dersom
det ikke var mulig å oppnå tilstrekkelig smertereduksjon.

eller under trening er mer enn 3 på VAS. For
øvrig trening som normalt.

Tiltak
1. Grundig informasjon om betydningen av
nøyaktig, systematisk og ærlig smerterapportering for å holde kontroll på belastning.
Smerteregistrering med VAS før/under/etter alle
treninger og kamper.

5. Aktiv mobilisering av ankel.

2. Treningsfri minimum dagen etter kamp,
treningsmodifikasjon hvis smertene før trening

3. Isometriske øvelser for quadriceps.
Gjennomføres som del av oppvarming før all
fotballtrening 45 sek x 4, og så nært 90 graders
vinkel i kneet som mulig. Øvelsene skal ikke
være smerteprovoserende.
4. Bytte fotballsko til et par med lavere knotter

6. Kuldepakninger etter kamp/trening hvis
smerter var 5 eller mer på VAS
Behandlingsforløp og diskusjon
Dokumenterte og anbefalte trenings- og rehabiliteringsprogrammer (2, 5, 7-9) viste seg å være
utfordrende å overføre direkte til pasientens

hverdag; en amatørspiller med jobb og studier i tillegg.
Treningsopplegg fra litteraturen ble derfor modifisert.
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Forts. fra foregående side:

Jumpers Knee...

Øvelsen Spanish squat, utført med traksjonsbelte ble
valgt som primærøvelse fordi øvelsen lar seg gjøre hvor
som helst, beltet er lett å feste nært der øvrig oppvarming
foregår og lett å ta med på reise. Kneekstensjonsapparat
ble brukt som variasjon når det var mulig, og i egentreningsøkter.
Spanish squat ble utført under oppvarming til
fotballøkter da spilleren på grunn av jobb/skole ikke
hadde tid til å gjøre eget øvelsesprogram før trening.
Tid pr repetisjon ble beholdt som anbefalt; 45 sek.
Antall repetisjoner ble noe modifisert slik at tidsbruken
pr økt ble akseptabel; 4 x 45 sek.
Pauser mellom repetisjoner ble modifisert slik at de passet
inn i øvrige oppvarmingsaktiviteter, men minst 2 min.
I praksis viste det seg å bli 2-5 min.
Pacing anbefales for å garantere tid pr repetisjon,
involvere CNS mest mulig og bidra til å holde fokus (10).
Dette ble gjennomført med metronom-app på mobil.
Progresjon til dypere knebøy så snart det kunne gjøres
uten smerteprovokasjon og uten muskelskjelving.

Smertemåling før/under/etter fotballøkter ble registrert
med VAS, noe som var tidsmessig og praktisk
gjennomførbart for aktuell spiller.
Tiltakene startet medio april 2017. Først ble virkningen
av isometrisk hold i 45 sek x 4, med ca 30-40 grader
knefleksjon og med to minutters pause mellom repetisjonene testet. Smerter ble vurdert med ett-beins knebøy
langs vegg før og etter øvelsen, og øvelsen ga umiddelbar
smertereduksjon. Dette ble tolket som bekreftelse på
diagnose. Utprøving av spanish squat på treningsfeltet ga
samme smertedempende effekt. Pacing med metronom
fungerte godt som tidsholder og konsentrasjonshjelp, men
spilleren syntes lyden forstyrret hans egen pusterytme
negativt. Lyden ble derfor kuttet ut, mens visuell stimuli
fra metronomen ble beholdt. Spilleren hadde noen små
treningsmodifikasjoner helt tidlig i sesongen (noen færre
sprinter og noen færre skudd). For øvrig er alle treninger
gjennomført uten modifikasjoner. Med unntak av de
første 14 dagene av tiltaksperioden var det ikke nødvendig
å bruke kuldepakninger.
Etter to måneder med isometriske øvelser var smertene

Foto: Lasse Holmeslet

redusert til å være mellom 0 og 3 på VAS før/
under/etter trening og i daglige aktiviteter, og
VAS 3-5 etter kamp. Etter tre måneder var
smerter etter kamp VAS 0-3. Spilleren fortsatte
med isometriske øvelser som del av oppvarming
gjennom hele sesongen. Spilleren har mellom
april og oktober spilt 90 min i samtlige serie og
cupkamper, med unntak av en suspensjon og en
kamp ute pga skulderskade. Han har også spilt
to Europaleaguekamper i futsal. Ved sesongslutt
i oktober hadde han en VISA-P score på 82,
noe som er en økning på 30 p og som plasserer
ham i normalområdet for asymptomatiske
personer på samme alder (11).
Sammenhengen mellom struktur, smerte og
funksjon er uklar for senevev (12)
Uansett vil det for denne spilleren være viktig

å øke patellarsenens kapasitet ytterligere for å
tåle ønsket belastning (13). Neste steg er en
revisjon av både mål og treningsprogram, og
etter sesongslutt igangsettes treningsprogram
for underekstremitetene, først med Heavy
Slow Resistance som hovedfokus og etter hvert
med funksjonelle øvelser, full rehabilitering,
optimalisering av spillerens totale kapasitet og
forebygging av nye plager som mål(13) .

noe som var høyst motiverende og har bidratt
til solid compliance. Kasuistikken viser at
det er mulig å redusere smerter betraktelig hos spillere med patellar tendinopati i
sesong, og uten særlig aktivitetsmodifikasjon.
Kasuistikken tyder også på at dokumenterte treningsprogrammer kan tilpasses andre
betingelser og brukes uten at effekt forsvinner.

Konklusjon
Det tilpassede og nøye monitorerte øvelsesprogrammet var tilstrekkelig for måloppnåelse
for denne spilleren. Spilleren hadde helt fra
starten av opplevelse av at isometriske øvelser
som del av oppvarmingen medførte mindre
smerter under/etter fotballtrening og kamp,
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clinicians. British journal of sports medicine. 2015;49(23):1484-5.

Powertrening
innen idrett
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I forrige artikkel diskuterte vi styrkes rolle i prestasjonstrening, med særlig fokus på atleter som deltar “åpne”
idretter.

Av Alexander Mendis
Prestasjonstrener
K24 Trening
E-post: alexander.mendis@k24.no

I denne artikkelen skal vi se på powertreningen innenfor
idrett. I forrige artikkel definerte vi power som produktet
av Kraft x Hurtighet. Bevegelser innenfor idrett vil alltids
bestå av forskjellige sammensetninger av kraft, hurtighet eller
power. De avgjørende faktorene vil som oftest være hvor mye
styrke krever bevegelsen og hva slags tidsrom det må utføres i.
Noen atleter må ha evne til å bryte ned en annen motstander
eksplosivt, og andre må kunne yte eksplosivt med sin egen
kropp som motstand eksempelvis hopp, sprint, og retningsforandringer.
Power = Force(Kraft)x Velocity (hurtighet)
Med bakgrunn i ligningen over er vi nødt til å forstå at
økning i kraft fører til en senking i hurtighet. Det vil
også si at en økning i hurtighet fører til en senking i kraft.
En enkelt måte å illustrere dette på er å forestille seg et
maksløft i knebøy og 1 rep knebøy med kun stang. Det
vil være en stor forskjell på stangens hastighet, selv om vi
ønsker å løfte så hurtig som mulig. Utifra dette eksemplet
kan vi påstå at det utvikles mest kraft når stanga er tung,
og mest hurtighet når vi løfter en tom stang. Dette
illustrerte vi i forrige nummer, ved bruk av Hills kurve.
Mengden motstand vil alltids falle et sted på
kurven. For å hjelpe oss å kartlegge hvor på kurven en
bevegelse/øvelse er så benytter vi oss av diverse begrep
som prøve å si noe om hvilke attributter som benyttes.
(1, 11, 18, 19).
• Maksimal Styrke - Maksimal kraftbruk,
ingen tidsbegrensing
• Relativ Styrke - Atletens evne til å yte
maksimal styrke i fohold til egen kroppsvekt
• Eksplosiv styrke* - Utøvers evne til å yte kraft mot
en høy belastning med fart/hurtighet
• Accelerations Styrke* - Evne til å hurtig

•
•
•
•

øke kraftmengden etter man har startet en
bevegelse
Styrke - Hurtighet* - Evne til å yte kraft
mot en moderat belastning med høy fart
Hurtighets-Styrke* - Evne til å yte kraft
mot en lett belastning med høy fart
Start styrke* - Evne til å mobilisere, bevege
seg, og generere kraft ifra “stillestående”
Utholdende Styrke - Evne til å yte en gitt
mengde kraft over en lengre tidsperiode

De forskjellige styrkeegenskapene som jeg har markert
med stjerne/asterisk (*) er egentlig forskjellige uttrykk for
power siden det er produkt av både kraft og en eller annen
hastighetsfaktor (1). Styrke defineres typisk som en bruk
av kraft som ikke har et gitt tidsvindu. De kategoriene
som har mer fokus hurtighet legger mere vekt på de power
dominante egenskapene istedenfor utvikling av ren kraft/
styrke.
Rate of force development (RFD)
I noen av eksemplene ovenfor så ser vi at det er et behov/
ønske om å genere mest mlig kraft på kortest mulig tid.
Tanken bak RFD er at vi ønsker å produsere kraft hurtig.

RFD er en måling på hvor fort vi klarer å produsere kraft i en gitt bevegelse/teknikk.
I litteraturen benyttes ofte m/s for å måle
hurtighet. Vi kan benytte oss av det tankesettet
for lettere å gi et klart bilde av hva RFD er.
Skoleeksemplet er om vi tar for oss en som
sprinter en gitt distanse. Om vi vet hvor mange
m/s han yter har vi fått en ledetråd om hvor
raskt han beveger seg i sprinten. Den samme
tankegangen kan vi overføre til en del andre
bevegelser.
Det er blitt mer vanlig i senere tid å kvantifisere hastighet i forskjellige øvelser som f.eks
hopp og kast. Det er også blitt mere “vanlig”
å måle hastigheten på stanga i feks knebøy.
I nyere tid har såkalt Velocity based training
oppstått. Dette er nok ”old news” i mange
idrettsmiljøer, men et aspekt som ikke er blitt så
utforsket er VBTs rolle i styrketrening. Nå er det
også blitt lagt et fokus på å løfte tungt, med høy
hastighet.
VBST - Hurtighets basert styrketrening.
For å gi et konkret eksempel på VBT så må
dere forestille dere 2 atleter. Begge skal løfte
100 kg i knebøy. Den første forflytter stanga
ned og opp på 0.8 m/s. Den andre gjøre samme
bevegelse med samme vekt, men forflytter stanga raskere. Han bruker bare 0.4 m/s.
A: 100 kg 0.8 m/s
B: 100 kg 0.4 m/s
Her ser vi at B har en bedre RFD en A. I og
med at B har har gjort akkurat samme arbeid
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som A, men på kortere tid så kan vi konkludere
med at B har produsert mere power i knebøy
enn A.
Power og relativ styrke (maksimal styrke)
Det er ikke så vanskelig for folk å forstå at å
flytte tunge vekter med høyere fart produserer
mer power. Som i alle andre egenskaper vi
ønsker å utvikle i kroppen må vi forholde oss til
spesifisitetsprinsippet. Derfor er vi nødt å yte
power imot en lett, medium, og høy motstand
om vi ønsker å utvikle helhetlig power.
Vi må ikke glemme at en utøver med høy
maksimal styrke vil kunne utøve høy kraft imot
en lett, medium og høy motstand og det er
klart at det vil spille en rolle i utøvers powerutviklingspotensiale.
Om vi bruker et stille høydehopp som
eksempel. Stille høyde brukes ofte som et uttrykk/test for maksimal power. I et høydehopp
er det ens egen kroppsvekt som vil fungere som
ytre motstand/belastning. Vi må ha nok kraft
for å flytte egen vekt, og det må gjøres hurtig
nok til å forflytte kroppe gjennom lufta (take
off). Om vi redusere belastning i forhold til
vårt eget styrkenivå, så øker vi potensiale for å
utvikle maksimal hurtighet. Med den tanken
i bakhodet kan vi argumente med at høyere
maksimal styrke og spesifik relativ styrke, vil
gjøre at din egen kroppsvekt blir en mindre
belastning og kan da flyttes enda raskere. Dette
vil igjen føre til et høyere hopp.
Det er ganske klart at styrke/kraft er et viktig element, men det kommer greit frem at det
bare en del av ligninga når vi snakker om power.
(NY):Routledge; 2016.
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Høyere kapasitet innenfor relativ styrke øker
potensialet for å kunne utvikle mere hastighet,
spesielt i ikke lastede bevegelser som f.eks sprint
og hopp.
Power og spesifistet
Selv om styrke spiller en stor rolle i powerutvikling, vil et konstant jag etter økt styrke
gi en avtagende avkastning. Det må vi igjen
henvise til spesifisitetsprinsippet for å få videre
økning i power. Det vil si at vi må begynne å
jobbe med powerutvikling som et eget element
i utøverens program. Desverre så blir dette ofte
tolket sånn at man dropper maksimal styrketrening til fordel for kun powertrening.
Å fjerne styrketreningen ifra et program vil
sannsynligvis gi negativ effekt på powerutvikling, i og med at vi mister kapasitet i
kraftutvikling. (1, 12).
Power og variasjon
Vi kan se litt på den lettere modifiserte versjonen av Hills kurven som er lagt ved lengre opp
i artikkelen. Der kan vi lese av litt forskjellige
powermetoder som ligger imellom ytterpunktene Fors(kraft) og Velocity (hurtighet). Om vi
bare fokusere på et av ytterpunktene så vil det i
begynnelsen gi en viss mengde avkastning, men
for å utvikle god power så er vi nok nødt til å
trene begge ytterpunktene, og ikke minst drive
med powerspesifikk trening. I neste artikkel skal
vi ta for oss Velocity, og fordype oss litt i dens
karakteristikker
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17. University of Minnesota Duluth Web site [Internet].
Duluth (MN): University of Minnesota Duluth;
[cited 2016 Oct 23]. Available from: http://		
www.d.umn.edu/~dmillsla/courses/motorlearning/
documents/chapter03f2012.pdf
18. Verkhoshansky Y, Verkhoshansky N. Special strength
training: manual for coaches. Rome (IT): Verkhos
hansky; 2011.
19. Verkhoshansky Y, Siff MC. Supertraining. 6th ed.
Verkhoshansky; 2009.
20. Yessis M. Explosive Plyometrics. Ultimate Athlete
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Hjerterehabilitering
for alle
Treningsbasert hjerterehabilitering øker livskvaliteten og
reduserer risikoen for ny hjerte- og karsykdom. Likevel deltar
bare en drøy fjerdedel av norske pasienter på organisert
rehabilitering etter utblokking for hjerteinfarkt eller angina.
Det ønsker Nasjonal kompetansetjeneste Trening som
Medisin å gjøre noe med.

12

Av Anders Revdal
Kommunikasjonsrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste Trening
som medisin, St. Olavs hospital
og Cardiac Exercise Research Group,
NTNU
e-post: anders.revdal@ntnu.no

For første gang har forskere gitt et estimat for hele
landet over hvor mange norske pasienter med
koronar hjertesykdom som deltar på organisert
hjerterehabilitering. De nedslående resultatene
er publisert i høyt rangerte European Journal of
Cardiovascular Nursing (1): Bare 27,6 % deltar innen
tre år etter utblokking. Og det står spesielt dårlig til
på Vestlandet og i Nord-Norge, hvor kun én av fem
pasienter deltar. Forskerne konkluderer med at Norge

trenger nasjonale standarder og retningslinjer for
hjerterehabilitering.
Henvis flere!
Hjerterehabilitering inkluderer trening og opplæring om
hvordan man kan forebygge et nytt hjerteinfarkt. På kort
sikt er målet å redusere symptomene på hjertesykdom,
redusere angst og forbedre den fysiske formen til
pasientene. På lengre sikt håper man hjerterehabilitering
skal hindre at blodårene går tett igjen, og dermed
minimere risikoen for ny hjerte- og karsykdom.

Treningsbasert hjerterehabilitering gir bedre
livskvalitet og helse, men bekymringsverdig få norske
hjertepasienter deltar på organisert rehabilitering.
(Foto: Ole Morten Melgård)
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Figur 1. Deltakelse på organisert hjerterehabilitering etter PCI-behandling mellom 2008 og 2011 i de fire helseregionene.
Resultatene fra den nye studien synliggjør
behovet for Nasjonal kompetansetjeneste
Trening som medisin (2). En av oppgavene
til kompetansetjenesten er nettopp å få flere
pasienter på treningsbasert rehabilitering. Vår
oppfordring er enkel: Pasienter med etablert
koronarsykdom må henvises nå! Strukturert
oppfølging med hjerterehabilitering har
den sterkeste anbefaling i guidelines (3), og
bør være en like sentral del av det helhetlige
pasientforløp som medikamentell behandling.
Dessverre er det ikke mulig å si noe om hvor
mange pasienter som faktisk henvises til
rehabilitering i dag, eller hvor mange som
fullfører rehabiliteringen. Verken det norske
Hjerteinfarktregisteret, PCI-registeret eller
Hjertesviktregisteret registrerer henvisning til
hjerterehabilitering som kvalitetsindikator.
Dette gjøres derimot for eksempel i Sverige.
Trening som Medisin jobber målrettet for å få
rehabilitering inn i registrene også her i landet.
Hvem deltar?
Den typiske deltakeren på hjerterehabilitering
i Norge er ung, overvektig, høyt utdannet og
har blitt rammet av akutt hjerteinfarkt eller
ustabil angina. Den nye studien viser også at
det var 28 % mindre sannsynlig at en mann
deltok på hjerterehabilitering etter utblokking
enn at ei kvinne gjorde det. Disse analysene
tok høyde for alle andre faktorer som skilte
kvinnelige og mannlige pasienter.
Sannsynligheten for å delta var mindre jo
eldre man var, jo slankere man var og jo lavere
utdanning man hadde. Dessuten var det mer
enn tre ganger mer sannsynlig at en pasient
med hjerteinfarkt eller ustabil angina deltok
på hjerterehabilitering enn at en pasient med

stabil angina gjorde det. Årsaken til det kan
blant annet være at infarktpasienter i større
grad oppfordres til hjerterehabilitering når de
skrives ut fra sykehuset.
Hele Norge
Mer enn 7000 pasienter svarte på spørreskjema
i forbindelse med studien. Den inkluderer
pasienter fra alle sykehusene som tilbyr
utblokking i Norge, og totalt deltok nesten
halvparten av alle pasientene som fikk slik
PCI-behandling på et norsk sykehus mellom
september 2008 og februar 2011. Blant de
27,6 % som svarte at de hadde gjennomført
organisert hjerterehabilitering, deltok
halvparten på rehabilitering som strakk seg
over minst ei uke. Den andre halvparten
deltok på rehabilitering som varte i timer
eller dager, og som dermed ikke inkluderer
treningsoppfølging over tid.
I Helse Sør-Øst og Helse Midt deltok 31 % av
pasientene på organisert hjerterehabilitering.
I Helse Vest deltok bare 21 %, mens Helse
Nord kom aller dårligst ut med 20 %. Det
er dessverre ikke overraskende at det er store
geografiske forskjeller. Dette kan skyldes
systemforskjeller, for eksempel forskjeller
i henvisningsrutiner og økonomisk støtte
til rehabiliteringsprogrammer i de ulike
helseregionene. Tilgjengelighet, lang
avstand til nærmeste rehabiliteringssenter og
transportproblemer kan også spille inn.
Oppsummering
Den lave deltakelsen på hjerterehabilitering i
Norge kan ha ulike årsaker, og det er viktig å
forske mer på pasientgrupper som er spesielt
utsatt for å falle utenom. Får de ikke vite om

tilbudet, eller takker de selv nei til å være
med? Hvorfor får de ikke vite om tilbudet,
og hvorfor takker de nei? Treningsbasert
hjerterehabilitering gir bedre livskvalitet
og kan hindre nye sykehusinnleggelser
og redusere risikoen for å dø av hjerteog karsykdom (4), og både pasienter og
helsevesen vil tjene på at deltakelsen øker
betydelig fra dagens 27,6 %. Norge trenger
en nasjonal standard for hjerterehabilitering,
og Nasjonal kompetansetjeneste Trening som
Medisin skal bidra til at pasientene får det
rehabiliteringsløftet de fortjener.
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Medigames ble i Juli arrangert i Marseille, Frankrike.

Av Øystein Østergren
Fysioterapeut.
Bedriftshelse1
E-post: oystein.ostergren@
medigames.com

Medigames er et årlig internasjonalt idrettsarrangement
for helsepersonell.
Programmet består av en uke med sportskonkurranser,
samtidig som det blir arrangert en sportsmedisinsk konferanse. Konferansen ble arrangert av Dr. Xavier Bigard
som er leder av fransk idrettsmedisinske forening. Denne
utgaven var den 38. i rekken.
Medigames er opprinnelig et fransk arrangement, som nå
er åpent for deltagere fra hele verden. I Marseille deltok
over 1500 personer fra over 40 nasjoner. Norge stilte med
7 deltagere, fysiologer, fysioterapeuter og ergoterapeut.
Fysiologer fra NTNU/CERG presenterte forskning på
konferansedagen og var eneste skandinaviske innslag på
symposiumet.
Sportskonkurransene holder et høyt toppnivå, særlig i
klassen under 35 år, hvor flere land stiller med tidligere
landslagsutøvere. Konkurransene har allikevel en overvekt
av ivrige mosjonister som elsker sport, med det til felles
at vi alle har en helseprofesjon. Det konkurreres innen 25
idrettsgrener og i egne aldersintervaller på 10 år.
Norges representanter tok i alt 19 medaljer, fordelt på
7 gull, 6 sølv og 6 bronse. De norske deltagerne vant

medaljer i friidrett, mountainbike, aquathlon, squash,
badminton, tennis og leirdueskyting. Den norske troppen
besto av Thomas Fremo, Lucas Tauschek, Svein Erik Gaustad Martin Wohlwend, Patrik Fritzon, Miriam Kristiansen og Øystein Østergren.
Den norske troppen ble i år sponset av journalsystemet
Physica som sammen med Bauerfeind, Norge vil bidra
med noe sponsing av utøvere som reiser til Malta i 2018.
Vi er i ferd med å få på plass et slagkraftig norsk fotballag
som skal delta i fotballturneringen som kårer verdens
beste helselandslag. Har du fotballkvaliteter og ønsker å
være med?
Ønsker du å delta for Norge på Malta 16-23 Juni. Enten
som en del av et norsk fotball lag eller konkurrere i individuelle konkurranser ?
Å delta i Medigames gir deg en fantastisk sportsferie,
et internasjonalt kontaktnett og godt faglig utbytte fra
den sports medisinske konferansen som blir arrangert
av «Groupement latin et méditerranéen de médecine du
sport» og Dr. Xavier Bigard, leder av fransk idrettsmedisinske forening.
Ta kontakt med sportssjef og fysioterapeut Øystein for
mer informasjon på oystein.ostergren@medigames.com
og sjekk ut www.medigames.com
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NIMI kurs om lyskeskader
16

24. november arrangerte NIMI kurs om lyskeskader
på Ullevål stadion. Kurset var fullbooket av engasjerte terapeuter. Kursholdere var Zarko Vuckovic, Andreas Serner,
Joar Harøy og Thomas Ødegaard.
Av Mattis Lahn
Fysioterapeut, MNFF, FIFA
Oppsalklinikken
E-post: mattis@oppsalklinikken.no

Zarko Vuckovic er kirurg og spesialist på lyskeproblematikk. Han har jobbet ved Aspetar Sport Groin Center i
Qatar med diagnostisering og behandling av lyskeskader
siden 2010.
Andreas Serner er en dansk fysioterapeut som jobber
med klinisk forskning ved Aspetar Sport Groin Center
l i Qatar. Her har han jobbet i over fire år og har nylig
fullført sin doktorgrad i samarbeid med Universitetet i
København. Temaet var diagnostisering av akutte lyskeskader blant idrettsutøvere. I tillegg har han jobbet som
fysioterapeut på privatklinikk og for FC København sitt
fotballakademi.
Joar Harøy er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning. Han har en mastergrad i idrettsfysioterapi
fra Norges idrettshøgskole. Harøy har flere års erfaring
som privatpraktiserende fysioterapeut tilknyttet ulike

fotballklubber, og han jobber nå som fysioterapeut for
G-16 landslaget.
Thomas Ødegaard er spesialist i idrettsfysioterapi og
manuellterapi og har jobbet på Nimi siden 1995. Thomas
jobber som fysioterapeut for a-laget til Strømsgodset og
for fotballlandslaget. Han har sin spisskompetanse innen
diagnostikk og rehabilitering av lyskeskader. Thomas
holder mye foredrag og kurs.
Anatomi, terminologi og definisjoner
Lyskeskader har tidligere blitt sett på som «Bermudatriangelet» innen idrettsmedisin. Kvaliteten på studiene
som har vært utført, har vært lav. Serner et al1 inkluderte 72 studier, hvor totalt 33 forskjellige diagnostiske
terminologier ble benyttet. Et konsensusmøte på Aspetar
november 20142 delte det inn i fire kliniske kategorier:
adductorrelaterte lyskesmerter, iliopsoasrelaterte lyskesmerter, inguinalrelaterte lyskesmerter og symfyserelaterte
lyskesmerter.
Taylor et al3 benyttet denne konsensusen i en studie for
å se forskjellige årsaker til lyskesmerter hos 100 utøvere.

Prevalensmønster idrett

Her kom det frem at 44 % har flere årsaker til
lyskesmerter, og at adductor relaterte lyskesmerter var årsaken i 61 % av tilfellene. I 4 %
av tilfellene var symfysen inkludert.

i oppkjøringen til en ny sesong, da dette kan
adressere muskelsvakheter og -ubalanser. Det
kan altså i hovedsak være på grunn av feilbelastninger.

Risikofaktorer for lyskeskader, inkludert
valg av tester for styrke og ROM
Whittaker et al.4 har konkludert med at
tidligere skade, høyere nivå på idrett, lavere nivå
sports spesifikk trening og redusert hofteadduktor styrke er risikofaktorer for lyskeskader.
Etter en tidligere skade kan rehabiliteringen
ha vært inadekvat og/eller en fysiologisk risiko
hos enkelte utøver som setter dem i økt risiko
for første skade. At høyere nivå på idrett fører
til økt risiko kan være på grunn av en høyere
intensitet under trening og kamp, og et økt
antall treningstimer i forhold til lavere nivåer.
Sportsspesifikk trening på lavere nivå, spesielt

Det finnes utallige tester av styrke og range of
motion (ROM) for lysken, både når det kommer til testposisjon, testapparat, styrkemålinger
og med eller uten fiksering. De mest etablerte
testene for lyskeskader er unilateral isometrisk
test (make-test), unilateral eksentrisk test (break
test) og bilateral klemmetest. Av disse testene
finnes det ingen konsensus på hva som er den
«beste» testen, men det er mer situasjonsbasert.
Klemmetest er lett i tidlig fase og i forhold til
progresjon i rehabiliteringen. Break test kan
være best i forhold til å vurdere i forhold til
return to play, da resultater lett kan sammenlignes med baseline fra tidligere i sesongen.

Utfordringer i testene er reliabiliteten, da små
endringer kan være vanskelig å oppdage under
selve testingen. For å være sikker på en reel
endring, må man kanskje ha opptil 10 %
endring. For å øke reliabiliteten, vil det være
fornuftig med god standardisering av testene,
samt benytte samme testperson hver gang.
Da ROM ikke ser ut til å være en risikofaktor
for lyskeskader, er ROM-tester mest sannsynlig
unødvendige. Her er det også mange faktorer
som kan gi endringer i testresultater og stiller
spørsmålstegn ved både validiteten og reliabiliteten til testene.
Diagnostisering av akutte lyskeskader
I fotball vil ca 23-32 % av mannlige utøverne
ha lyskeproblemer hver uke, spesifikk diagnose og debut er ofte ikke klart. Det er ca 265
millioner fotballspillere i verden, så det vil være

17

18

Forts. fra foregående side:

NIMI kurs...
om lag 40 millioner akutte lyskeskader i året. Medregnet
andre idretter vil det totale tallet kanskje være over 100
millioner i året.
Andreas Serner har skrevet doktorgradsavhandling om
diagnostisering av lyskeskader. En av studiene til Serner
et al5 så på når skaden kommer i hvilke idretter. I fotball
skjer 40 % av lyskeskadene ved spark av ball, uten at det
blir presentert noen forskjell på innsidespark eller spark
med vristen, mens i andre idretter er det retningsforandringer som er dominerende med 31 %. Diagnosen
blir satt ved anamnese og klinisk eksaminasjon og/eller
ultralyd og MR. Når man ser på diagnostiseringen, viser
det at klinisk diagnose av adductor relaterte plager blir
bekreftet på MR eller ultralyd. Plager som er klinisk
relatert til iliopsoas og rectus femoris, viser derimot en
annen lokalisasjon av skaden på MR og ultralyd i mange
av tilfellene. Studien konkluderer med at skadesituasjonen hovedsakelig er spark og retningsforandringer, 2 av
3 skader skjer i adductor muskulaturen og av disse skjer
9 av 10 i adductor longus. 1 av 4 bildediagnostikker er
negative og det er et avvik mellom klinisk diagnostikk og
bildediagnostikk. En annen studie til Serner et al viser
at en standardisert MR scoring har veldig god inter- og
intra-rater reproduserbarhet. Neste studie til Serner et al
tar for seg om vi kan forutse negativt eller positivt resultat.
Negativ palpasjon av adduktormuskulaturen kan forutsi
et negativt MR resultat, men i hoftefleksorene kan dette
ikke forutsies. Den fjerde studien til Serner et al beskriver
karakteristika i akutte adductorskader ved bruk av MR,
samt muskelskade med skadesituasjon. De kom frem til
at det ikke er noen forskjeller i karakteristika i skadesituasjoner. Skadene i adductormuskulaturen isolerer seg
fra andre muskelgrupper, men i 1 av 3 tilfeller er flere
av adductormuskulaturene involvert. Det siste studiet
tar for seg karakteristika ved skader i hoftefleksorene, og
sammenligner muskelskade med skadesituasjon. Skader i
rectus femoris skjer som regel i spark og sprint, mens ved

retningsforandringer er det ofte iliopsoas som er skadet.
Ved proksimale skader av rectus femoris er ofte senen
involvert, noe som fører til en lengre rehabiliteringsperiode. Skader i iliopsoas er som regel lokalisert i iliacus og i
muskelsene-overgangen.
Konservativ behandling og operativ behandling av
lyskeskader – Serner og Vuckovic
Tidligere studier på behandling av lyskeskader har vært av
lav kvalitet, og hovedsakelig om operativ behandling. I de
studiene hvor de har sett på konservativ behandling, har
det vært uklart hva intervensjonen har vært, eksempelvis
beskrevet som «fysioterapi».
Hölmich et al6 oppnådde 79 % retur til idrett, i gjennomsnitt 18,5 uke med sitt superviserte treningsprogram.
Weir et al7 oppnådde kortere tid for retur til idrett med
17,3 uker og 12,8 uker, med henholdsvis hjemmetrening
og sammensatt behandling, men suksessraten var lavere
med 50-55 %. Hölmich et al6 konkluderte også med at
det er bedre å trene (79 %), enn å få passiv behandling
(14 %) i forhold til å komme tilbake til idrett.
For idrettsmedisinere handler det om å få utøver raskest
mulig klar til idrett igjen. «Is it smoke and mirrors? Yes. Because at the end of the day, since I’ve been in the job, we have
improved a lot the medical treatment. A lot. But, still, if you
have a muscle problem, it takes 21 days. It took 21 days 30
years ago», sa Arsène Wenger i 2017 til The Guardian. Det
er viktig å tenke på at utøverne skal tilbake til å prestere,
ikke bare til deltagelse på trening eller til idrett. Derfor er
det viktig i en skadeperiode at vi også fokuserer på andre
faktorer, som å redusere generell idrettsspesifikk skaderisiko og jobber med mindre småskader som kan være
hemmende i trenings- og konkurransehverdagen. Men det
er også viktig å komme i gang tidlig med rehabiliteringen.
Bayer et al8 har vist at påbegynt rehabilitering 2 dager etter akutt muskelskade er mer effektivt enn om man venter
9 dager. Tidsperspektivet var henholdsvis 63 dager (IQR

49-78) kontra 83 dager (IQR 65-97).
I rehabiliteringen vil det være viktig med minst
en isolerende og muskelspesifikk øvelse. Denne
øvelsen bør fungere med lav belastning, lett å
justere for rask progresjon og utfordre muskelen
i lengderetning. I forhold til belastning og
progresjon av rehabiliteringen, mener Serner at
man skal sikte seg inn på PRM (Pain-controlled
repetition maximum), hvor man utfører så
mange repetisjoner man klarer før kvaliteten
svikter, med en smerte på VAS 2. Er smertene
på VAS 0-1 så skal man øke belastningen, og er
smertene på VAS 3-10, reduserer man belastningen. Man kan se på hver økt som en test, i
forhold til om man skal endre belastningen eller
ikke (BILDE - SLIDE 35). I rehabiliteringen
vil det være viktig å arbeide med synergistene
i den aktuelle skadesituasjonen. For eksempel
vil en utøver som skader seg i en sparkbevegelse
ha godt av å trene hoftefleksorer, adductorer på
motsatt side og abdominale obliques, i tillegg
til den skadde muskelen, da disse er med på å
skape stabilitet i sparket.
Generelt er evidensen i behandling av lyskeplager dårlig, men det viktige er at man har
en aktiv tilnærming til rehabiliteringen. Det
handler om å øke vevskapasitet og –toleranse,

og jobbe med synergistene for å redusere belastningen på aktuelt vev. Det vil også være viktig
å inkorporere spark og retningsforandringer i
rehabiliteringen.
Når skal vi derimot operere de med lyskeplager?
Vuckovic påpeker at smertene skal ha vedvart
i mer enn 2 måneder, man skal ha prøvd
gjenopptrening hos erfaren fysioterapeut på
lyskeplager i 4 uker, manglende bedring og
vansker for å utføre behandlingsøvelser. Ved en
inguinal reparasjon påpeker Vuckovic at reparasjonen går over 4 lag og dermed blir veldig
sterkt. Dermed mener han smertene til utøver
skal styre aktivitetsnivået. Er de smertefrie, er
det ikke nødvendig å holde dem tilbake.
Noe av det som kan være en medvirkende
årsak til at flere sliter med langvarige lyskesmerter, er presset som ligger på trener, utøver
og behandlere. Trenere skal levere resultater og
kan være avhengige av enkeltspillere, noe som
kan føre til et opplevd press på behandler og
utøver. Dette kan føre til at utøveren blir tatt
for sent ut av, eller kommer for tidlig tilbake til
idretten.

en nøkkelrolle. Tidligere studier har vist at
man ved å bruke FIFA 11+ kan redusere antall
skader betraktelig. Det tar tid, noe som klubber
ofte ikke prioriterer på skadeforebyggende
trening. Joar Harøy har sett på effekten av å
bruke en enkel øvelse med flere nivåer, uten
utstyr, for å se om det kan øke compliance.
Ved smerter mer enn VAS 3, skal utøveren ned
på et lavere nivå. Øvelsen som ble benyttet
var Copenhagen adduction exercise, med rolig
bevegelse av begge ben. Programmet er bygget
opp over 6 uker med gradvis progresjon. Etter 6
uker, blir det redusert til 1 gang i uken.
Resultatet fra studien er en signifikant lavere
risiko for lyskeproblemer. Compliance med
intervensjonen var i preseason 73 %, og 70 % i
sesong, noe som kan tyde på at utøverne synes
det er en grei øvelse å utføre. Anbefalingene er
å gjøre så mye som mulig i preseason og tillate
stølhet, men unngå øvelsen dagen før kamp.

Forebygging av lyskeskader
Ved forebygging av lyskeskader er det som i
forebygging av andre skader, compliance har
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Av Glenn E. Aarsand
Fysioterapeut og osteopat
Stavanger Idrettsklinikk

Idrettsmedisinsk høstkongress ble arrangert for 4. gang
i Stavanger. Det var med stor forventning at jeg møtte opp
på min første IMHK på hjemmebane. Totalt var det 560
påmeldte deltagere som fra fredag til søndag skulle suge til
seg ny kunnskap innen idretts og aktivitets medisin. På de tre
dagene vi hadde til rådighet ble det totalt presentert 15
temaer, fordelt på felles foredrag eller parallell foredrag. Videre var det muligheten for spesielt interesserte å melde seg på
til workshops på 16 forskjellige temaer alt fra praktiske hands
on assements, til mer teoretiske presentasjoner rundt gitte
tematikker. Alt i alt en herlig twistpose, som var møysommelig plukket ut av IMKH17 komitéen, og med noe i for alle
som har en interesse for aktivitets- eller idrettsmedisin.

Listen over foredragsholdere var en god blanding av
internasjonale tungvektere som Adrian Bauman, Andrew
Franklin-Miller og Michael Rathleff, forskere som i
Norden og Norge har gjort gode solide forskning. Det
var også flere lokale «helter» som også stilte opp med sin
kunnskap, som ble presentert i workshops og forelesninger.
Noen av foredragsholdenerne som jeg ønsker å trekke
frem er Adrian Bauman som til daglig jobber som professor ved Sydney Universitet avd Public Health samt at han
er co-director i WHO Collaborating Center on Physical
Activity, Nutrition and Obesity. Han presenterte sine
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siste innblikk i forskningen på sammenhengen
mellom stillesitting og livsstilsykdommer. I
store trekk legger han frem at langvarig sitting
i hverdagen ikke nødvendigvis er i så stor grad
årsaken til livsstilssykdommer som tidligere
antatt. Han vektlegger at det er lite som antyder
på at mennesker med en generelt aktiv hverdag
med moderat trening blir affisert av sin sedative
jobb situasjon, hvilket det blir flere og flere av i
dagens arbeidsliv. Konklusjonen hans er at det
er summen av vår hverdag som disponerer oss
for evt livvstilsproblematikker ikke de 7 timene
du sitter på kontoret.
Andrew Franklin-Miller hadde også tatt turen
til Stavanger. Han har en lang merittliste over
landslags og forskningsrealterte stillinger. Han
har primært fokusert på forebyggende tiltak
innen idrett og har en spesiell interesse for
løpsbiomekanikk. Han hadde en workshop
hvor han gikk gjennom sine erfaringer med

fraser som kunne brukes for å endre en løpsteknikk med enkle kommandoer som da løper
skulle følge. Han har også et hjertebarn når det
kommer til Return to play, hvor han gikk gjennom sine testmetoder som han har forsket på
for å avsløre hvem som er klare til full aktivitet
og kamp. Dette er et felt hvor vi stadig vekk
mangler å finne en gullstandard, selv om man
har forsket på mange av disse testene, er det
fremdeles vanskelig å gi en 100 % garanti.
Michael Rathleff som til daglig koordinerer
det muskuloskeletale forskningsprogrammet
for førstelinjetjenesten i Aalborg ( Research
Unit for General Practice in Aalborg) og er
leder forsknings gruppen PtiYouth, hadde også
tatt veien til den norske oljehovedstaden. Han
presenterte sine tanker og forskning rundt
patellofemoralesmerter. Hvor han pointere
at det foreligger risikofaktorer i ankel, kne og
hofte biomekanikken, som kan være årsaken til

patellofemorale smerter. Han har kommet frem
til at vi kan guide disse pasientene i henholdt
til spesifikke øvelser for underekstremitets
kontroll, samt load management og kunnskap
om problemet.
Men som alle kongresser med litt respekt
for seg selv så har også IMKH17 satt sine
spor i form av de sosiale aktivitetene som ble
tilrettelagt. Det begynte med en flott introduksjonskonsert av Mareike Wang fra Rogaland
teater etterfulgt av elite turngruppe fra Siddis
turn. Fredagskvelden var det «get together»
som ble startet med ishockeykamp i DNB
arena( Home of the greatest hockeyteam in
norway - OILERS). Dette var for de utvalgte
som turte å gamble med helsen sin på isen, til
underholdning for de andre som nøyde seg
med tapas, drikke og musikk til langt ut på de
sene nattetimer. Lørdagsbanketten innfridde til
alle forventninger med herlig 3 retters middag

med påfølgende heder og ære som for dem som hadde
fått godkjent sine Idrettsfysioterapi titler og idrettsmedisinske titler. Årets NIM pris som ble mottatt av Svein
Kristiansen og årets NIMI pris som gikk til Cecilie Piene
Schrøder for sitt studie om «Skulderoperasjon versus
shamoperasjon» ble også delt ut, før dansegulvet ble åpnet
og Magic Motown gikk på senen.
Alt i alt kan man vel oppsummere IMKH17 som nok
en suksess i en lang rekke gode kongresser som har blitt
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arrangert oppgjennom årene. Vi kan vel igjen konkludere
med at «keep moving to stay healthy» og ved å gjøre de
riktige tingene på rette tidspunkt kan forebygge fremtidige
problemer.
Neste år blir Bergen vertsbyen så da er det bare å pakke
paraplyen og sydvesten og reise til de syv fjell og
«VERDENS beste» by i alt, for å stilne hungeren etter
mer kunnskap om idretts- og aktivitetsmedisin. Ses der.

Togu Balanza

Togu Jumper

Stabiliserings og koordinasjonstrening på et høyt nivå. Passer for for
alle som ønsker å trene kraft, koordinasjon og balanse på en allsidig
og effektiv måte. Sensorí-motorisk funksjon og stabilitet blir aktivert
og økt ved bruk av dette flotte apparatet.

Jumper er utviklet av Togu i Tyskland.
Jumper er av meget god kvalitet hvor den halve
ballen er skrudd fast i platen og den spretter
derfor ikke ut. Teknologien bak Jumper er den
samme som for Dynair balanseputer. Det betyr
at når du står på den eller lander på den skyves
luft ut i sidene og du blir stående rett.
Togu Jumper Mini: En mini-versjon av den patenterte Togu Jumper. Ideell for 1 fots trening og
rehabilitering.
Togu Jumper Pro: For enda mer fleksibelt bruk.
Den nye Jumper Pro platen lager en flat overflate
på baksiden.

FLEX treningsstrikker
Vi har et stort utvalg av treningsstrikker!
Flex treningsstrikker er
helstøpte uten skjøter som
kan gjøre elastikken sårbar.
Flex treningsstrikker finnes
i forskjellige styrker.

Se alle våre produkter på
www.alfacare.no
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AMERICAN MEDICAL SOCIETY FOR SPORTS MEDICINE 27TH ANNUAL 		
MEETING 2018, LAKE BUENA VISTA , FL , UNITED STATES
HTTPS://WWW.MEDICAL.THECONFERENCEWEBSITE.COM/CONFERENCE		INFO/AMERICAN-MEDICAL-SOCIETY-FOR-SPORTS-MEDICINE-27TH		ANNUAL-MEETING-2018

JUNI
29.5-2.6
ACSM’S 65TH ANNUAL MEETING, 9TH WORLD CONGRESS ON EXERCISE 		
		
IS MEDICINE® AND WORLD CONGRESS ON THE BASIC SCIENCE
		
OF MUSCLE HYPERTROPHY AND ATROPHY, MINNEAPOLIS, USA
		
		http://www.acsmannualmeeting.org/
16.-23.6

MEDIGAMES, MALTA
www.medigames.com

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

Tips oss gjerne om spennende kongresser!

Hvor presis er du
på injeksjoner?
Med Esaotes® Needle Enhancement funksjon kan du sette
injeksjoner med høyere presisjon. Sammen med sylskarpe bilder,
en rekke spesialsoftware samt et integrert læringsbibliotek, får
du et ultralydapparat for fremtiden.

MyLab™Gamma & MyLab™Six
AdCARE presenterer her to ekstremt raske og
stillegående ultralydapparater fra verdensledende
Esaote®, spesielt godt egnet for MSK.

Programvare og
opplæring
Et integrert støtte og læringsprogram medfølger
med bl.a injeksjonsprogramvare.

Tralle medfølger.

Med programvaren installert integreres den med pågående undersøkelser og vil være til stor hjelp
som en ekstra assistent og hjelp til
diagnostisering.

Bærbar

MyLab Gamma
™

Ikke la størrelsen eller formatet lure
deg – dette apparatet er fullspekket med
funksjonaliteter for MSK, et felt Esaote har
konsentrert seg spesielt om de siste årene.
Byggekvaliteten med et chassis i magnesium og aluminium gir en klar følelse av
kvalitet, og brukervennligheten er overlegen med dreibar høyoppløst skjerm, få
knapper, mange tilkoplingsmuligheter og
touchpanel. Den er dessuten tilnærmet
lydløs (kun 38 dB).

Leasing fra 3.900,-

Stasjonær

MyLab™ Six

Har du litt mindre behov for for
en bærbar enhet? Da velger du
denne, samme funksjonaliteter
som MyLab™Gamma men med
bl.a større skjerm og batteri.

eks mva. (begge modeller)

Les mer om disse apparatene på adcare.no
Ved å kjøpe eller leie et apparat fra adCARE får du et
opplæringsprogram med på kjøpet. Våre spesialister
har bakgrunn fra MSK slik at du har god brukerstøtte.
Nytt utstyr kan leveres innen 24 t. - lager i Norge.
Kontakt oss for demonstrasjon!

Tlf: 67 53 33 44
ultralyd@adcare.no
www.adcare.no

Uten Needle
Enhancement

Med Needle
Enhancement

Programmene er på norsk med
presets utviklet av internasjonalt
anerkjente spesialister innen sportsmedisin og fysioterapi.

Nr. 1 på MSK ultralyd!
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“Helseattestordningen” i Norges Skiskytterforbund
Oral
Dr. Baard I. Freberg (Norges Skiskytterforbund), Dr. Mona Kjeldsberg (Olympiatoppen, Norges Skiskytterforbund), Dr. Ragnar
Hagen (Olympiatoppen,Norges Skiskytterforbund)

”Helseattestordningen ” i Norges Skiskytterforbund.
Baard I. Freberg*, Mona Kjeldsberg*¥ , Ragnar Hagen*¥ .
Norges Skiskytterforbund* 0855 Oslo,Olympiatoppen¥ 0863 Oslo.
Bakgrunn:Utøvere utenom landslag i Norges Skiskytterforbund (NSSF) som kvaliﬁserer seg til internasjonale
konkurranser som for eksempel junior VM og EM, har i ﬂere år måttet gjennomgå en medisinsk kontroll og
seleksjon før endelig uttak. I hovedsak har undersøkelsene basert seg på medisinsk-fysiologiske forhold for å
utelukke alvorlig sykdom. Til nå har tre utøvere fått startnekt grunnet medisinske forhold. De siste årene har
NSSFs helseteam i samarbeid med respektive helseteam i Norges Skiforbund (langrenn), Norsk Orientering,
Norsk Friidrett, NIF og Sunn Idrett utviklet en tilnærmet felles mal for denne seleksjonen, men hvor spørsmål
rundt ernæring også er tatt med . I dette arbeidet er også utarbeidet spesiﬁkke vurderingskriterier for å skåre
alvorlighetsgraden av innrapporterte tilstander. Innsendte medisinske attester ble vurdert av NSSFs respektive
leger. Resultater: For sesongen 2016/2017 ble det mottatt 191 attester. Disse fordelte seg på 100 fra mannlige
og 91 fra kvinnelige utøvere. Det ble rapportert 16 forskjellige diagnoser, og det var ingen forskjell i rapportering mellom kjønnene (p=0.47). Den vanligste diagnosen var astma, registrert hos 23 utøvere, og av disse var 17
menn. Flertallet av disse utøverne oppga at de brukte salbutamol (”Ventoline”) som astma-medisinering. Tre
kvinnelige og en mannlig utøver rapporterte forhold relatert til spisevaner. Det ble registrert menstruasjonsforstyrrelser hos tre kvinner og tretthetsbrudd hos to menn. En kvinnelig utøver hadde en hemoglobinverdi
(Hb) på < 11,7 g/100mL. Samtlige utøvere ble ”godkjent”, men hos 11 utøvere måtte supplerende opplysninger
innhentes. Konklusjon:Spesiﬁserte spørreskjemaer inkludert en legeundersøkelse av utøvere viser seg å være
et godt redskap for å avdekke sykdom som ikke er forenlig med konkurranseidrett.

Baard I. Freberg MD,PhD.
Severin Kjærs vei 35, 3117 Tønsberg.
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AktivA – et implementeringsprogram for pasienter med mild
og moderat kne- og hofteleddsartrose
Oral
Prof. Inger Holm (Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Forskningsavdelingen, Ortopedisk
klinikk, Oslo universitetssykehus), Mrs. Celine Tryggestad (Oslo Universitetssykehus Ullevål, Ortopedisk avdeling, Oslo), Prof.
May Arna Risberg (Oslo Universitetssykehus Ullevål, Ortopedisk avdeling, Oslo)

Bakgrunn og formål: Implementering av internasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med mild
til moderat grad av kne- og hofteartrose har til nå vært mangelfull. AktivA er et implementeringsprogram som
har til hensikt å gi alle pasienter med mild til moderat grad av kne- og hofteartrose det samme kunnskapsbaserte behandlingstilbudet uavhengig av hvem de treffer i første kontakt med helsevesenet og hvor i landet de
bor. Metode: AktivA består av tre deler; (1) utdanningsprogram for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, (2)
artroseskole og et veiledet treningsprogram med fysioterapeut og (3) elektronisk kvalitetsregister hvor pasientene selv rapporterer symptomer, plager, livskvalitet, mestring og fysisk funksjon ved oppstart, og etter 3, 12 og
24 måneder. Beskrivende statistikk og t-tester er brukt i bearbeidingen av data. Resultater: 2518 pasienter har
foreløpig gitt samtykke til å delta i prosjektet. 76% er kvinner, gjennomsnittsalderen er 63.5 (±9.8) år, BMI 27.9
(±4.8). 32% av de inkluderte pasientene har hofteartrose, 65% kneartrose som sin hovedplage. Smerte målt med
NRS går ned fra 5.0 (±1.9) ved inklusjon til 4.4 (±2.0) (p<0.001) etter 3 mndr og 4.3 (±2.1) etter 1 år. 72% oppgir
bedring i sin funksjon, 21% er uforandret og 7% har dårligere funksjon etter 3 måneder. Pasientene oppgir
en bedring i sin generelle helse (EQ5D), fra 63.2 (± 0.5) ved behandlingsstart til 64.8 (± 0.5) (p=0.006) og 64.8 (±
0.9) etter henholdsvis 3 og 12 måneder. Etter 12 måneder angir 86.4 % av pasientene at de bruker det de har
lært i AktivA minst en gang i uka. Konklusjon: Resultatene fra AktivA dokumenterer en signiﬁkant reduksjon
i smerte og bedring i funksjon og generell livskvalitet etter 3 måneder, og endringen vedvarer også etter 12
måneder. AktivA viser seg å være svært nyttig for pasientene, og er et nyttig alternativ når helsepersonell skal
henvise pasienter til ikke-kirurgisk behandling.
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Assosiasjonen mellom acute:chronic workload ratio og risiko
for lyskeproblem blant norske mannlige fotballspillere
Oral
Ms. Mari Glomnes Øyen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr.
Joar Harøy (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Thor Einar
Andersen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Benjamin
Clarsen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Roald Bahr
(Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Bakgrunn: Lyskeproblem forekommer hyppig og er et stort problem i fotball. Både høy og lav belastning øker
risiko for idrettsskader. Acute:chronic workload ratio (ACWR) gir et tall på hvor forberedt idrettsutøvere er til
å gjennomføre ulike belastninger i forhold til skaderisiko. Studier som har undersøkt ACWR og skaderisiko har
benyttet time-loss deﬁnisjon av skade og slått sammen ﬂere skadetyper.
Formål:Undersøke assosiasjonen mellom ACWR og risiko for lyskeproblem blant mannlige fotballspillere ved å
benytte Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) Overuse Injury Questionnaire, en skaderegistreringsmetode som registrerer alle skader, både akutte skader og belastningsskader.
Design:Prospektiv kohortstudie.
Metode: Vi registrerte ukentlig data om belastning og lyskeproblem for 293 mannlige fotballspillere fra 16
fotballag i norsk 1. og 2. divisjon. Registreringene foregikk gjennom 2016-sesongen ved bruk av en smarttelefonapplikasjon hvor vi distribuerte OSTRC Overuse Injury Questionnaire for å registrere lyskeproblem i tillegg
til at fotballspillerne besvarte tre spørsmål om belastning. Belastning ble estimert ved å summere den totale
ukentlige belastningen i minutt. ACWR ble utregnet ved at den siste ukens belastning (akutt belastning) ble dividert med gjennomsnittet av de siste ﬁre ukers belastning (kronisk belastning). All belastning ble kategorisert
ved bruk av z-scores.
Resultat:En veldig høy ACWR (>1,46) var assosiert med en økt risiko for nye lyskeproblem den samme uken
ACWR ble utregnet i og hadde 5,69 ganger større odds ratio (OR) enn en veldig lav ratio (<0,56) (p=0,028), 2,83
ganger større OR enn en lav ratio (0,56-0,79) (p=0,012), 2,49 ganger større OR enn en moderat lav ratio (0,79-1,01)
(p=0,014), 2,46 ganger større OR enn en moderat høy ratio (1,01-1,24) (p=0,022), og 1,53 ganger større OR enn en
høy ratio (1,24-1,46) (p=0,24).
Konklusjon:Vi fant en assosiasjon mellom veldig høy ACWR og risiko for nye lyskeproblem den aktuelle uken.
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Beinhelse hos norske elitesyklister og elite mellom- og
langdistanseløpere
Oral
Mr. Oddbjørn Klomsten Andersen (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Benjamin Clarsen (Senter
for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Ina Garthe (Olympiatoppen),
Mr. Morten Mørland (Olympiatoppen), Prof. Trine Stensrud (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag)

Bakgrunn og hensikt:Det er enighet om at fysisk aktivitet er bra for beinhelsen. Den gunstige effekten ser
imidlertid ut til å være begrenset til vektbærende idretter, med noen unntak. Landeveissykling og langdistanseløping på elitenivå har begge blitt assosiert med lav beinmineraltetthet. Hensikten med denne studien
var å undersøke beinhelsen hos norske elitesyklister og elite mellom- og langdistanseløpere og identiﬁsere
prevalens av lav beinmineraltetthet. Et sekundært formål var å identiﬁsere mulige risikofaktorer assosiert med
lav beinmineraltetthet. Metode: Tjueen eliteløpere, 11 kvinner og 10 menn (25.4 år ± 4.4) og 19 elitesyklister,
7 kvinner og 12 menn (24.0 år ± 4.0) ble rekruttert til studien. Dual-energy X-ray absorptiometry ble benyttet for å måle beinmineraltetthet i total kropp, lårhals og lumbal ryggrad. Utøverne besvarte et spørreskjema
angående treningshistorikk, ernæring og andre helsevariabler. Resultater: Syklistene hadde signiﬁkant lavere
beinmineraltetthet for alle målte områder (p ≤ 0,05), sammenliknet med løperne. Ti av 19 syklister ble klassiﬁsert med lav beinmineraltetthet i henhold til American College of Sports Medicine sine kriterier (Z-score ≤ -1),
på tross av at utøverne rapporterte tung styrketrening på underekstremitetene. Sekundær amenoré var ikke
assosiert med lav beinmineraltetthet blant de kvinnelige utøverne. Type sport var eneste signiﬁkante assosiasjonen for lav beinmineraltetthet. Konklusjon: Norske elitesyklister hadde signiﬁkant lavere beinmineraltetthet,
sammenliknet med løpere. Femtitre prosent av syklistene ble klassiﬁsert med lav beinmineraltetthet på tross
av at utøverne rapporterte tung styrketrening på underekstremitetene. Til tross for høye treningsmengder,
kan elite landeveissyklister være en risikogruppe for å utvikle tidlig osteoporose. Effekten av ulike intervensjoner for å opprettholde og/eller øke beinmineraltettheten hos syklister bør evalueres og implementeres for å
forebygge dårlig beinhelse i denne populasjonen.
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Beinmineraltetthetsverdier og kjennetegn ved normal eller
lav beinmineraltetthet hos kvinner med bulimia nervosa og
overspisingslidelser
Oral
Ms. Karoline Elisabeth Underhaug (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Dr. Therese Fostervold
Mathisen (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Jorunn Sundgot-Borgen (Norges idrettshøgskole,
Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Grethe Myklebust (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges idrettshøgskole, Oslo)

Formål og introduksjonSpiseforstyrrelser kan bidra til alvorlige helsekonsekvenser, blant annet i skjelettet.
Flere studier viser at personer med bulimia nervosa (BN) og anorexia nervosa (AN) har lavere beinmineraltetthet (BMD) enn friske kontroller, men resultatene er inkonsekvente. Det er få studier som har sett på BMD ved
overspisingslidelser (BED). Hensikten med denne studien var derfor å undersøke forekomsten av lave BMDverdier hos kvinner med BED og BN og beskrive forklaringsvariablene for lav BMD.
MetodeStudien er en deskriptiv tverrsnittsundersøkelse. Utvalget er 150 kvinner med BN (n=99) og BED (n=51)
i alder 18-40 år. Målinger er utført ved baseline i pågående RCT der fysisk aktivitet og kostholdsterapi (FAKT)
testes ut som behandlingsmetode. BMD i lumbalcolumnae, proksimale femur og kroppssammensetning er målt
med Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Sykdoms-, menstruasjons- og treningshistorikk er kartlagt med
spørreskjema. Statistical Package of the Social Sciences (SPSS) for Mac 2015, versjon 23 er brukt for statistiske
analyser.
ResultaterTotalt 7% hadde lav BMD. Ingen deltakere hadde lav BMD i begge skjelettområder. Hos kvinnene
i BED-gruppen med lav BMD i lumbalcolumnae hadde 68% en kroppsmasseindeks (KMI) tilsvarende fedme. I
BN-gruppen hadde 67% av deltakerne med lav BMD i lumbalcolumnae en forhistorie med AN. Uregelmessig
treningshistorie ble registrert hos 67% og 50% hos deltakere med lav BMD i lumbalcolumnae i henholdsvis BNog BED-gruppen.
Diskusjon og konklusjonForholdsvis få av deltakerne hadde lav BMD. Funnene i denne studien understreker
viktigheten av å måle BMD i ﬂere skjelettområder, samt å måle BMD også hos kvinner med BED.
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Betydningen av metodiske valg ved bruk av en objektiv
målemetode for fysisk aktivitet
Oral
Mr. Jonas Leveraas (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Prof. Sigmund Alfred Anderssen (Seksjon for
idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Prof. Ulf Ekelund (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole),
Dr. Bjørge Herman Hansen (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole)

Formål: Fysisk inaktivitet deﬁneres som å ikke oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet og er en risikofaktor
for folkehelsen på lik linje med røyking, overvekt og diabetes. I motsetning til spørreskjema gir den objektive målemetoden akselerometri valide og reliable mål på fysisk aktivitet, og er hyppig benyttet i kliniske og
populasjonsbaserte studier. Målemetoden krever ikke aktiv respons fra deltaker, men påvirkes av hvordan
man reduserer data samt operasjonaliserer utfallsmål. I hvor stor grad slike brukervalg påvirker prevalensestimat av fysisk inaktivitet er ukjent og av stor interesse for brukere av metoden. Hensikten med undersøkelsen
er å undersøke hvordan reduksjon av akselerometerdata og operasjonalisering av anbefalingene for fysisk aktivitet påvirker prevalensestimat av fysisk inaktivitet i et landsrepresentativt utvalg voksne og eldre. Metode:Et
landsrepresentativt utvalg (n=4749) av tilfeldig utvalgte voksne og eldre (20-89 år) ﬁkk i 2014/15 kartlagt sitt aktivitetsnivå ved hjelp av akselerometer (ActiGraph GT3X+). Deltakerne gikk med akselerometer festet rundt
livet i syv sammenhengende dager. Prevalens av fysisk inaktivitet ble operasjonalisert som <150 minutter per
uke med moderat-til-hard fysisk aktivitet (liberal) og <21.4 minutter FA per dag i 7 påfølgende dager (konservativ). I tillegg ble prevalensestimatene produsert med og uten krav til at aktiviteten skulle gjennomføres i
sammenhengende bolker av minst 10 minutters varighet. De ulike prevalensestimatene er sammenliknet ved
hjelp av kji-kvadrat og parret t-test. Resultater: Prevalens av fysisk inaktivitet varierer etter datareduksjonsmetode og operasjonalisering – fra 21% klassiﬁsert som inaktive ved den mest liberale operasjonaliseringen
til 97% ved den mest konservative operasjonaliseringen (p<0.001). Diskusjon og konklusjon:Ulik datareduksjon og operasjonalisering av utfallsmål gir store utslag på andelen som oppfyller anbefalinger for fysisk aktivitet registrert ved akselerometer. Konsensus angående datareduksjon og operasjonalisering bør tilstrebes.
Det er essensielt at forskere er bevisste betydningen av subjektive valg ved bruk av metoden og ved tolkning og
formidling av resultater.
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Bruk av kampdata fra GPS for å bestemme RTP-kriterier etter
hamstringskade i fotball
Oral
Mr. Torstein Dalen (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag.), Mr. Thomas øDegaard (Strømsgodset
Toppfotball, Drammen, Norge), Mr. Marius Hoel (Strømsgodset Toppfotball, Drammen, Norge)

Introduksjon:Hamstringsskader er den mest vanlige muskelskaden i fotball, og rammer rundt 20% av alle
spillere i en seniortropp hver sesong. HHamstringsskader er også en av skadetypene med høyest andel reskader. Re-skadene har en tendens til å føre til et enda lengre skadeavbrekk enn den opprinnelige skaden, og
er derfor et stort problem. Den høye andelen re-skader kan skyldes en mangel på fotballspesiﬁkke RTP-kriterier.
GPS og akselerometer-teknologi brukes til å samle informasjon om det fysiske og fysiologiske arbeidet spillerne
legger ned i trening og kamp. Ved å bruke spillernes individuelle kamp-data fra GPS/akselerometer-teknologi
kan hver spiller bruke sine arbeidskrav fra kamp som RTP-kriterier. Hensikten med denne kasuistikken er å
vise mulighetene til å bruke GPS i en RTP-prosess etter hamstringsskade.
Metode: En spiller, klinisk diagnostisert med grad-II ruptur proksimalt i m.Biceps Femoris, ble fulgt fra skadetidspunkt (høyhastighetsløp) til han returnerte til fotball. På bakgrunn av spillerens kampdata ble det utarbeidet
en RTP-plan med gradvis progresjon i fysiske krav. Spillerens gjennomsnittsverdier fra kamp var: totaldistanse
(TD): 12015m, Player Load® (PL) 1044au, distanse høy-hastighetsløp (HHL; >19,80km/t) 952m og sprintdistanse
(SD; >24,98km/t) 268m. Spilleren hadde en maksfart (MF) på 34,4km/t. Det ble utarbeidet en periodiseringsplan
for spilleren med gradvis opptrapping av PL, HHL, SD og MF. Spilleren oppnådde i løpet av én treningsøkt >40%
av sitt kampgjennomsnitt for TD, PL og HHL, samt >95% av sin SD og maksfart, ble derfor vurdert som klar for
innhopp på 15minutter. I tillegg til tidligere beskrevet kliniske RTP-retningslinjer ble kampdata benyttet som
hovedkriterium.
Resultater:Spilleren var tilbake i kamp etter 21 dager, og har i etterkant vært tilgjengelig til samtlige 18 kamper.
Konklusjon: Bruk av spilleres egne kampdata som RTP-kriterier i tillegg til kliniske og funksjonelle tester kan
være en god måte på å sørge for at spillerne er klare for kravene kampen vil stille.
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Effekt av et treningsprogram på forekomst av rectus diastase
hos førstegangsfødende kvinner etter fødsel
Oral
Ms. Sandra Lødeng Gluppe (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Dr. Gunvor Hilde (Akershus
universitetssykehus, Avdeling for obstetrikk og gynekologi), Dr. Merete Kolberg (Norges idrettshøgskole, Seksjon for
idrettsmedisinske fag), Prof. Marie Ellström Engh (Akershus universitetssykehus, Avdeling for obstetrikk og gynekologi), Prof.
Kari Bø (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag)

Intro/formål:Rectus diastase er deﬁnert som en svekkelse langs midtlinjen til de to muskelbukene til m. rectus
abdominis. Tilstanden er rapportert å forekomme hos opp til 60% av kvinner 6 uker etter fødsel og 32% 12
måneder etter fødsel. Det er i dag svært få publiserte studier som har undersøkt om trening kan redusere rectus diastase. Hensikten med denne studien var å måle effekten av et 16 ukers treningsprogram etter fødsel
på forekomst av rectus diastase hos primipara kvinner. Metode:Denne randomiserte kontrollerte studien er
en sekundær analyse av data fra et større forskningsprosjekt, gjennomført ved Akershus universitetssykehus.
Et hundre og syttifem kvinner (gj.snittsalder: 29.8±4.1 år) ble randomisert til en trenings- (N=87) eller kontrollgruppe (N=88). Inter-recti avstand ble palpert med ﬁngerbredder 6 uker, 6- og 12 måneder etter fødsel.
Cut-off verdi for rectus diastase ble satt til ≥2 ﬁngerbredder. Hovedfokuset i treningsintervensjonen var å
styrke bekkenbunnsmuskulaturen, men programmet inneholdt også blant annet ulike magemuskeløvelser. Resultater:Henholdsvis 55,2% og 54,5% av kvinnene i trenings- og kontrollgruppen ble diagnostisert med rectus
diastase seks uker etter fødsel. Det var en statistisk signiﬁkant reduksjon (p<0,01) i antall kvinner diagnostisert
med rectus diastase innad i begge gruppene fra 6 uker til både 6 og 12 måneder etter fødsel. Det var ingen
signiﬁkant forskjell mellom gruppene 6 uker (RR: 1,01 (95% CI: 0,77-1,32), p=1.0), 6 måneder (RR: 0,99 (95% CI:
0,71-1,38), p=1.0) eller 12 måneder (RR: 1,04 (95% CI: 0,73-1,49), p=0,95) etter fødsel. Per-protokoll analyse ga
ingen endring av resultater. Nittiseks prosent av kvinnene i treningsgruppen nådde et oppslutningsnivå på
80%. Diskusjon/konklusjon:Treningsprogrammet ble ikke funnet effektivt for å redusere forekomst av rectus diastase seks- og tolv måneder etter fødsel. Det er behov for ytterligere randomiserte kontrollerte studier
med høy metodisk kvalitet som sammenligner ulike mage- og bekkenbunnsøvelser før forskningsbaserte anbefalinger kan gis.
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Effekten av FIFA 11+ på eksentrisk styrke i kneﬂeksorene hos
unge mannlige elite fotballspillere
Oral
Mr. André Bjørkheim (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr.
Joar Harøy (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Thor Einar
Andersen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Roald Bahr
(Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Introduksjon: 11+ er et oppvarmingsprogram utviklet for å forebygge skader hos amatørfotballspillere fra 14
år og oppover. Flertallet av studier som har undersøkt effekten av 11+ har vist en økning i isokinetisk eksentrisk
hamstringstyrke, i tillegg til en forebyggende effekt på hamstringskader. Ingen studier har derimot undersøkt
effekten av 11+ på eksentrisk styrke i kneﬂeksorene målt med NordBord-testen, en målemetode som er spesiﬁkt
designet for å kunne foreta objektive målinger av eksentrisk styrke i kneﬂeksorene. Hensikten med denne
studien var å undersøke effekten 11+ har på eksentrisk styrke i kneﬂeksorene målt med NordBord hos unge
mannlige elitefotballspillere.
Metode:Studien var en del av en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor hensikten var å undersøke effekten
Copenhagen Adduction (CA) hadde på styrken i hofteadduktorer ved å bruke den samme protokollen for dosering som Nordic Hamstrings (NH) i 11+. Førtifem spillere ble rekruttert fra to U19 mannlige elitefotballag og disse
ble randomisert i to grupper, hvorav den ene gruppen gjennomførte det ordinære 11+ programmet, mens den
andre gruppen også gjennomførte 11+, men byttet ut NH med CA. Intervensjonen ble gjennomført tre dager
i uken i åtte uker. Spillerne gjennomførte maksimal eksentrisk styrketest vha. NordBord, hvor det primære
utfallsmålet var relativ eksentrisk kneﬂeksorstyrke i Newton (N), korrigert for kroppsvekt (N/kg). Analyser ble
gjennomført per-protokoll.
Resultater: Studien viste ingen forskjell mellom gruppene i eksentrisk styrke i kneﬂeksorene, hverken i dominant (0.26, 95% CI: -0.14 to 0.65; p=0.19) eller ikke-dominant ben (0.28, 95% CI: -0.01 to 0.56, p=0.05). Det var en
økning i kneﬂeksorstyrke innad i den ordinære 11+ gruppen på 7.5% i dominant ben og 7.9% i ikke-dominant
ben.
Konklusjon:Det var ingen forskjell mellom gruppene i eksentrisk styrke i kneﬂeksorene, men det var en økning
innad i den ordinære 11+ gruppen på 7.5-7.9%.
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Effekter av å reallokere tid brukt i ulike intensitetskategorier
på metabolske risikofaktorer hos barn og unge. En analyse av
data fra International Children’s Accelerometry Database
(ICAD)
Award
Dr. Bjørge Herman Hansen (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Dr. Elin Kolle (Seksjon for
idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Dr. Jostein Steene-Johannessen (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
Idrettshøgskole), Dr. Maria Hildebrand (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Prof. Sigmund Alfred
Anderssen (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Prof. Lars Bo Andersen (Avdeling for lærarutdanning og
idrett, Høgskulen på Vestlandet), Prof. Ulf Ekelund (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole)

Hensikt: Et døgn består av søvn, sedat tid, lett fysisk aktivitet og aktivitet av minst moderat intensitet. Dersom
man øker tid i en kategori må tiden hentes fra en annen kategori. Hvorvidt potensielle helseeffekter av å øke
tid i en kategori er avhengig av hvor tiden tas fra er ikke tidligere undersøkt blant barn og unge. Hensikten med
studien er å undersøke den teoretiske effekten av å ﬂytte 10 minutter fra en intensitetskategori til en annen på
etablerte metabolske risikofaktorer hos barn og unge. Metode: Vi analyserte data fra 13 ulike undersøkelser,
omfattende totalt 18.200 barn og unge i alderen 4-18 år fra International Children’s Accelerometer Database
(ICAD). Sedat tid, lett og moderat-til-hard fysisk aktivitet ble registrert ved hjelp av en objektiv målemetode (ActiGraph akselerometer). Metabolske risikofaktorer inkluderte midjeomkrets (cm), systolisk blodtrykk (mmHg),
HDL- og LDL kolesterol (mmol), insulin (mmol), triglyserider (mmol) og glukose (mmol). Assosiasjonsanalysene
ble gjennomført ved hjelp av isotemporal substituttsmodellering. Resultater: Å øke tid brukt til moderat-tilhard fysisk aktivitet med 10 minutter, på bekostning av sedat tid var gunstig assosiert med endring i majoriteten
av risikofaktorene, og var sterkest for insulin (2-4% reduksjon, p<0.05), triglyserider (1-2% reduksjon, p<0.01)
og midjeomkrets (0.5-1% reduksjon, p<0.01). Å erstatte sedat tid med lett fysisk aktivitet var gunstig assosiert
med midjeomkrets, men ikke de andre risikofaktorene. Diskusjon og konklusjon:Å erstatte sedat tid med tid
brukt i moderat-til-hard fysisk aktivitet var gunstig assosiert med majoriteten av risikofaktorene hos barn og
unge. Tiltak for å erstatte stillesittende tid med aktiv tid, spesielt aktivitet av minst moderat intensitet, ser ut
til å være en effektiv strategi for å redusere risiko for utvikling av metabolske risikofaktorer hos barn og unge.
Stillesittende tid ser ut til å kun være negativ for helse dersom det erstatter tid brukt til moderat-til-hard fysisk
aktivitet.
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Eldre som trener regelmessig – hvem, hva, hvor, hvorfor?
Oral
Dr. Hilde Stendal Robinson (Institutt for Helse og Samfunn, Universitet i Oslo), Dr. Gro Gujord Tangen (Nasjonal
kompetansetjeneste for Aldring og Helse, og Geriatrisk avdeling OUS, Oslo)

FormålUndersøke personer over 70 år som har trent regelmessig over tid, hvem er de, hva og hvorfor trener
de? IntroduksjonBefolkningen blir eldre, og det er viktig for den enkelte å være selvhjulpen lengst mulig.
Det er økt fokus på betydningen av trening også for eldre, og anbefalinger fokuserer på viktigheten av å trene
balanse, styrke og utholdenhet. Hva gjør de eldre som trener og hvordan er deres livskvalitet? MetodeI en
tverrsnittstudie, en delstudie av FYSIOPRIM ﬁnansiert av Fysiofondet, testet vi 105 personer over 70 år som
hadde trent regelmessig over tid. Deltagerne ble rekruttert fra 6 treningssentre (4 tilknyttet fysikalske institutter) i 4 fylker. Alle besvarte spørreskjemaer om demograﬁ, treningsvaner, livskvalitet, psykisk helse, diagnoser,
medisinbruk, romlig orienteringsevne og hukommelse. De gjennomførte også fysiske tester. Statistiske analyser: deskriptive. Resultater Gjennomsnittlig alder(SD) var 75,0 (4,7) år, 48 (45,7%) var kvinner De rapporterte
lite psykisk stress; kun 4 personer scoret over 1,85 på Hopkins Symptom Check List 10. Hjertekarsykdom (65,7
%) og muskelskjelett lidelser (63.8 %) var de hyppigste diagnosegruppene. 11% brukte mer enn 5 medisiner
pr dag, mens 18% brukte ingen medisiner fast. 91% oppgav utmerket eller god helse. Antall år med regelmessig trening varierte mellom 1 og 70 år (median 20 år). Alle trente 2 eller ﬂere ganger pr uke, 46% trente nesten
hver dag, 10% hadde konkurrert siste år. De ﬂeste trente henholdsvis styrke og utholdenhet, mens ca 50% trente
balanse og bevegelighet.
Diskusjon og konklusjonUtvalget anga å ha god helse, god livskvalitet og lite psykisk stress, tross mange med
alvorlige diagnoser. Treningsvanene passer med nasjonale retningslinjer, i forhold til intensitet, frekvens og
varighet, men ﬂere burde antagelig intensivere balansetreningen. Rekrutteringen til studien har vært gjort av
treningssentrene, vi har ikke oppsøkt konkurransemiljøer, noe som ville økt representativiteten av hele gruppen eldre som trener.
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ENDRING I FUNKSJON OG FYSISK FORM HOS PERSONER MED
KNELEDDSARTROSE ETTER ET 12 UKERS
STYRKETRENINGSPROGRAM
Oral
Ms. Henriette Jahre (Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus), Prof. May Arna Risberg (Norsk forskningssenter
for Aktiv Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Nimi og Ortopedisk klinikk, Oslo
Universitetssykehus.), Dr. Britt Elin Øiestad (Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus)

Formål og introduksjon:Personer med kneleddsartrose har ofte nedsatt fysisk form og et lavere aktivitetsnivå
enn normalbefolkningen, som utgjør en risiko for å utvikle livsstilssykdommer. Hensikten med studien var å
undersøke om et standardisert styrketreningsprogram kunne bidra til både endring i funksjon og fysisk form
hos pasienter med kneleddsartrose. Metode:De 30 første inkluderte forsøkspersonene (45-65år) i en pågående
klinisk randomisert kontrollert studie ble inkludert. Deltakerne hadde mild eller moderat kneleddsartrose (radiologisk grad 2-3+ knesmerte). Intervensjonen var et standardisert 12-ukers styrketreningsprogram av underekstremitetene gjennomført hos fysioterapeuter med driftsavtale. Utfallsmålene var spørreskjemaet Knee
Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) med subskårene smerte, symptomer, daglige aktiviteter og
funksjon i sport og fritid; isokinetiske muskelstyrkemålinger av quadriceps og hamstrings (Biodex2000) målt
i Newton meter (Nm) og VO2 max testet på ergometersykkel (Monark Sweden) målt i ml/kilo/minutt. Disse
ble testet ved studiestart og etter intervensjonen. Wilcoxon signed rank test ble brukt for å analysere statistiske endringer fra studiestart til etter intervensjonen. Resultater:Nitten personer (63,3%) (7 menn; 61 ±6,8 år,
kroppsmasseindeks 26,6 ±4) ble inkludert i analysene. Deltakere som utførte mindre enn 10 uker av intervensjonen (n=7) eller ikke deltok på post-intervensjonstest ble ekskludert (n=4). Deltakerne hadde en 13 (±20,3)
poengs endring på skåren funksjon i sport og fritid (p=0,008). Det ble ikke funnet andre statistisk signiﬁkante
endringer på KOOS. Hele gruppen forbedret quadricepsstyrke med gjennomsnittlig 20 (min-maks:-13-44) Nm
(11%)(P<0,001) og hamstringsstyrke med 8Nm (-6-45)(8,5%)(p=0,010) i aﬃsert ben. VO2 max endret seg med 1,9
ml/kg/min (±3,7)(6,4%)(p=0,008) for hele gruppen. Diskusjon og konklusjon:Styrketreningsprogrammet bidro
til en klinisk relevant endring for funksjon i sport og fritid, men ingen forbedring i smerte, symptomer eller
daglige aktiviteter. Styrketreningsprogrammet bidro til muskelstyrkeøkning, samt en økning av fysisk form.
Studien viser dermed at artrosepasienter kan oppnå en forbedring i muskelstyrke og fysisk form ved å kun
gjennomføre én form for trening.
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ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL SKADEFOREBYGGENDE
TRENING I NORSK ELITEHÅNDBALL – EN TVERRSNITTSTUDIE
Oral
Mr. Stig Haugsbø Andersson (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole,
Oslo), Prof. Roald Bahr (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr.
Magnus J Olsen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Grethe
Myklebust (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Bakgrunn:En rekke intervensjonsstudier har avdekket forebyggende programmer som reduserer risiko for
ulike skader i ﬂere idretter. I etterkant av studiene er det en kjent utfordring å få idrettsmiljøene til å implementere programmene. Kunnskap om hva som motiverer trenere og spillere, samt hvilke erfaringer og
holdninger de har til skadeforebyggende trening er trukket frem som sentralt for å lykkes, men få studier har
undersøkt dette. Formål: Undersøke erfaringer og holdninger til skadeforebyggende trening, samt avdekke
hva som motiverer trenere og spillere i håndballmiljøet. Metode:I forbindelse med en intervensjonsstudie i
norsk elitehåndball ble trenere (n=44) og kapteiner (n=44) fra intervensjon- (n=21) og kontrollklubber (n=23)
invitert til å besvare et elektronisk spørreskjema. Innholdet i spørreskjemaet ble basert på RE-AIM (reach, eﬃcacy, adoption, implementation, maintenance) rammeverket som har til hensikt å forbedre implementering av
intervensjoner og styrke ekstern validitet. Resultat: Flertallet av trenere (84%) og kapteiner (89%) i klubbene
(n=44) rapporterte at håndballspillere har høy risiko for å utvikle skulderproblemer. For dårlig grunntrening
(trenere 84%, kapteiner 84%), taklinger (trenere 41%, kapteiner 55%) og kastbelastning (trenere 39%, kapteiner
55%) ble trukket frem som de viktigste risikofaktorene. Flertallet av trenere (90%) og kapteiner (81%) i intervensjonsklubbene (n=21) hadde tro på at det skadeforebyggende programmet de gjennomførte ville forebygge skulderproblemer. Til tross for dette ble det oppgitt at programmet ble gjennomført sjeldnere enn anbefalt (trenere
71%, kapteiner 86%). For tidskrevende program (trenere 67%, kapteiner 81%) og umotiverte spillere (trenere
76%, kapteiner 62%) ble fremhevet som de viktigste årsakene til at programmet ikke ble benyttet som anbefalt. Konklusjon:Trenere og kapteiner i norsk elitehåndball er enig om at spillere har høy risiko for å utvikle
skulderproblemer og har tro på at skadeforebyggende trening kan redusere risikoen. Til tross for dette ble det
skadeforebyggende programmet i intervensjonsstudien ikke gjennomført som anbefalt grunnet varigheten og
umotiverte spillere.
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FAKT studien: endring av kroppssammensetning og
kardiorespiratorisk form hos kvinner med bulimia nervosa
og overspisingslidelse
Oral
Ms. Elisabeth Teinung (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Jorunn Sundgot-Borgen (Norges
idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Trine Stensrud (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske
fag), Dr. Therese Fostervold Mathisen (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag)

Kvinner med bulimia nervosa (BN) og overspisingslidelse (BED) har høy risiko for utvikling av overvekt.
Kognitiv atferdsterapi (CBT) kombinert med fysisk aktivitet (FA) har vist seg å redusere enkelte spiseforstyrrelsessymptomer, samt øke fysisk form og redusere vekt sammenlignet med CBT alene. Hensikten med
denne studien er derfor å se på effekten av fysisk aktivitet og kostholdsterapi (FAKT) på kroppssammensetning
og kardiorespiratorisk form (CRF) hos kvinner med BN og BED.
Inkludert i studien, og randomisert til enten FAKT (n=45) eller CBT (n=45), var 90 behandlingssøkende kvinner med BN eller BED (DSM-5) fra 18 til 40 år, med en KMI på 17,5 til 35 kg/m2 . Analysene inkluderer 81 kvinner (57 BN, 24 BED), hvor alle har gjennomført både pre og post tester. Variabler for vekt, KMI, fettmasse (% og
kg) og muskelmasse ble målt ved hjelp av Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) og CRFvia kardiopulmonal
arbeidsbelastningsundersøkelse (CPET). Endring fra pre til post og forskjell mellom behandlingsmetodene ble
analysert ved hjelp av parret t-test og ANCOVA.
I FAKT-gruppen økte kvinnene med BN vekt (2 kg, p=,002), KMI (0,7, p=,003) og muskelmasse (1,7 kg, p=<,000),
mens kvinnene med BED reduserte fettmasse (-1,8 kg, p=,006; -1,9%, p=,001) og økte muskelmasse (1,1 kg, p=,005).
Ingen endring i CBT-gruppen ble observert. Sammenlignet med CBT-gruppen hadde kvinnene med BN i FAKTgruppen signiﬁkant større økning i vekt (+2,8 kg, p=,004) og KMI (+1,0 kg/m2 , p=,004), mens kvinnene med BED
i FAKT-gruppen hadde en større økning i muskelmasse (+1,2 kg, p=,046).
FAKT førte til endret kroppssammensetning hos kvinner med BN og BED. Sammenlignet med CBT demonstrerte
FAKT en signiﬁkant høyere økning i vekt og KMI hos kvinner med BN, og en signiﬁkant høyere økning i muskelmasse hos kvinner med BED. Tidligere forskning har sprikende funn og benytter ulike metoder. Den kliniske
relevansen er derfor usikker, og mer forskning er nødvendig.
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Forholdet mellom makspuls målt ved en test av maksimalt
oksygenopptak og en makspuls-test: Vi trenger ikke å legge til
fem slag
Oral
Dr. Trine Moholdt (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)), Dr. Bård Even Relling (Norges Teknisk
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)), Dr. Sara Elisabeth Sørås (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)),
Mrs. Ida Almenning (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)), Ms. Ida Johnsen Berglund (Norges Teknisk
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU))

Introduksjon
Vi bruker ofte puls for å bestemme intensitet i utholdenhetstrening. Tradisjonelt har vi lagt på fem pulsslag
på den høyeste pulsen som er målt ved en test av maksimalt oksygenopptak (VO2max ) for å anslå en persons
makspuls. Det er imidlertid ikke et stort evidensgrunnlag for denne måten å estimere makspuls på. Hensikten med denne studien var å undersøke forholdet mellom den høyeste pulsen målt ved en test av maksimalt
oksygenopptak og makspuls målt ved en test designet for å nå faktisk makspuls.
Metode
Femti damer og 48 menn (22-70 år, VO2max 25.8 – 68.3 mL/kg/min) gjennomførte to ulike tester på tredemølle med
minst 48 timers mellomrom. Den første testen var en test av maksimalt oksygenopptak med økende belastning
til utmattelse. Den andre testen var en makspulstest med gjentatte belastninger på høy intensitet og hvor siste
belastning var maksimal. Vi brukte hierarkisk lineær regresjon med makspuls i makspulstesten som avhengig
variabel og høyeste puls i oksygenopptakstesten, alder, kjønn og fysisk form som uavhengige variabler.
Resultater
Alle deltakerne nådde VO2max (med platå i oksygenopptak til tross for økende belastning og «respiratory exhange
ratio» på ≥ 1.05). Maksimal puls ved makspulstesten var 2.2 ± 3.7 slag/min høyere enn i oksygenopptakstesten.
Det var bare høyeste puls i oksygenopptakstesten som signiﬁkant predikerte makspuls. Makspuls kan predikeres fra en test av maksimalt oksygenopptak ved å multiplisere den høyeste pulsen målt under testen med 0.97
og legge til 7.8 slag (HRmax = 7.8 + (0.97xHRpeak i test av VO2max ).
Diskusjon og konklusjon
Å legge til fem slag til den høyeste pulsen som måles under en test av maksimalt oksygenopptak for å estimere
makspuls er trolig for mye hos vanlige folk/mosjonister. Alder, kjønn og fysisk form hadde ingen betydning for
forholdet mellom den høyeste pulsen i de to testene.
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Fysioterapiveiledet rehabilitering av Femoroacetabular
Impingement og/eller labrumskade - en systematisk oversikt
og prospektiv case studie
Oral
Ms. Janicke Magnus (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag)

Femoralacetabular Impingement (FAI) er i økende grad en anerkjent årsak til smerte og nedsatt hoftefunksjon
hos den aktive befolkningen. Det er i dag ﬂere pågående studier som undersøker effekten av ulike behandlingsmetoder for FAI, men per dags dato er kunnskapen begrenset. Hip Arthroscopy International (HIPARTI)
er en internasjonal randomisert kontrollert studie som undersøker effekten av hofteartroskopi etterfulgt av
et postoperativt rehabiliteringsprogram. Gjennomførbarheten av rehabiliteringsprogrammet er ikke evaluert
og ingen tidligere studier av høy metodisk kvalitet har evaluert effekten av et fysioterapiveiledet rehabiliteringsprogram for denne populasjonen. Hensikten med denne studien var å identiﬁsere innholdet til fysioterapiveiledet rehabiliteringsprogrammer for pasienter med FAI og/eller labrumskade i dagens litteratur og evaluere gjennomførbarheten av rehabiliteringsprogrammet i den pågående HIPARTI-studien.
Et systematisk litteratursøk, samt treningsdata fra de første deltakerne i HIPARTI-studien dannet grunnlaget for
resultatene i denne studien. Deltakerne fra HIPARTI var pasienter diagnostisert med FAI og/eller labrumskade,
henvist til Oslo Universitetssykehus for hofteartroskopi. Post-operativt fulgte deltakerne et 12-ukers rehabiliteringsprogram under tett oppfølging av fysioterapeut. Avvik, etterlevelse, treningsprogresjon og kliniske forandringer ble brukt for å evaluere gjennomførbarheten til rehabiliteringsprogrammet for hver enkelt deltaker.
Åtte studier ble inkludert i denne studien. Studiene benyttet lignende rehabiliteringskomponenter i sine fysioterapiveiledete rehabiliteringsprogram, men varierte i deres bruk av veiledet trening. Data fra tre deltakere
i HIPARTI-studien ble inkludert. Rehabiliteringsprogrammet var gjennomførbart hos en av disse deltakerne.
Funnene i denne studien bekrefter at det er begrenset kunnskap om fysioterapiveiledet rehabilitering av pasienter med FAI og/eller labrumskade. Studier lokalisert er av lav metodisk kvalitet og rapporterer ikke gjennomførbarhet. Dette gjør funnene vanskelig å anvende i praksis. Et 12-ukers postoperativt rehabiliteringsprogram for
pasienter med FAI og/eller labrumskade var ikke gjennomførbart hos pasienter der hofterelaterte avvik oppstod og krevde sammenhengende etterlevelse for å være gjennomførbart. Større gjennomførbarhetsstudier
av høyere metodisk kvalitet bør utføres på fysioterapiveileder rehabilitering for pasienter med FAI og/eller
labrumskade.
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Fysisk aktivitet, psykisk helse og skoleprestasjoner blant
ungdomsskoleelever; FAST-studien.
Oral
Ms. Ingeborg Barth Vedøy (Høgskolen i Innlandet & Norges Idrettshøgskole), Prof. Sigmund Alfred Anderssen (Norges
idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Dr. Knut Skulberg (Høgskolen i Innlandet), Dr. Hege Eikeland Tjomsland
(Høgskolen i Innlandet), Prof. Miranda Thurston (Høgskolen i Innlandet)

Ungdomstiden er en sårbar periode i livet, og andelen som oppgir at de opplever psykiske helseplager er høy.
Press relatert til å lykkes på skolen er en tydelig stressfaktor i ungdommers liv. Interessen for fysisk aktivitet sin
potensielle effekt på psykiske helseparametre, primært i form av depresjon, angst og selvfølelse, har derfor økt.
Parallelt er det en pågående diskusjon om hvilken effekt fysisk aktivitet kan ha på skoleprestasjoner. Det er imidlertid manglende kunnskap om hvordan disse faktorene relaterer seg til hverandre hos ungdomsskoleelever i
Norge, og hvordan dette utvikler seg fra 8.-10. trinn. Hensikten med FAST-studien er derfor å undersøke assosiasjoner mellom fysisk aktivitetsnivå, psykisk helse og skoleprestasjoner blant ungdomsskoleelever. Metode:
FAST-studien er en pågående longitudinell studie i 11 ungdomsskoler; 5 på Østlandet og 6 på Vestlandet. Studien startet i 2016 og det gjennomføres årlige datainnsamlinger fra 2016-2018. Deltagerskolene er strategisk
inkludert på bakgrunn av skolens geograﬁske beliggenhet, skolestørrelse, etnisk sammensetning, elevgruppens sosioøkonomiske status og skolens resultat på nasjonale prøver. Fysisk aktivitet måles objektivt med ActiGraph GT3X+/BT, data på psykisk helse blir innhentet ved hjelp av validerte og anerkjente spørreskjema (SDQ,
WEMWBS, SPPA-R), og skoleprestasjoner blir målt ved innhenting av elevenes karakterkort. I tillegg måles helsevariablene høyde, vekt og midjemål objektivt. Resultat: Av totalt 1002 elever, takket 599 (54,4 % jenter) ja
til å delta på første datainnsamling. Førtiﬁre prosent av utvalget hadde et aktivitetsnivå som tilfredsstilte de
nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Hele 44 % av 8. trinnselevene rapporterte at de følte seg lei og utslitt
(sliten) ukentlig eller oftere. Samtidig oppgav 85 % at de hadde god/svært god helse. Gjennomsnittskarakteren
for utvalget var 4,0. Konklusjon:FAST-studien vil kunne bidra med ny kunnskap om hvordan ungdommers fysiske aktivitet, psykisk helse og skoleprestasjoner er assosiert med hverandre, og hvordan dette endres fra 8. til
10. trinn på ungdomsskolen.
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Fysisk funksjon og sammenheng med alder og kjønn hos eldre
som trener regelmessig.
Oral
Dr. Gro Gujord Tangen (Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse, og Geriatrisk avdeling OUS, Oslo),
Dr. Hilde Stendal Robinson (Institutt for Helse og Samfunn, Universitet i Oslo)

Formål:Fysisk funksjon svekkes generelt med alder,samtidig er det stor spredning i fysisk funksjonsnivå hos eldre. Hensikten medstudien er å undersøke hvilken sammenheng fysiske funksjonstester har med kjønnog alder,
og hvordan utvalgte tester fungerer i et utvalg eldre som trenerregelmessig. Metode:Denne tverrsnittsstudien er en del av FYSIOPRIMprogrammet, ﬁnansiert av Fysiofondet. Vi inkluderte 105 personer over 70 årsom
trente regelmessig, enten på treningssenter eller tilknyttet fysikalskeinstitutter. Vi benyttet Short Physical Performance Battery (SPPB), Ettbensståendemed åpne og lukkede øyne, ganghastighet, Timed Up and Go (TUG),
Mini-BESTest,30 sek reise-sette-seg (30sSTS), gripestyrke og trappetest. Statistiskeanalyser: korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser for å sammenligne menn ogkvinner, kontrollert for alder. Resultater:Menn gjorde
det signiﬁkantbedre enn kvinner på 30sSTS, Mini-BESTest, trappetest og gripestyrke (p<0.05).Alder var assosiert
med gripestyrke, trappetest og Mini-BESTest hos menn, mensfor kvinner var alder signiﬁkant korrelert med alle
tester unntatt SPPB. Gjennomføringav hele testbatteriet tok gjennomsnittlig 23.5 minutt. SPPB og ettbensståendemed åpne øyne hadde takeffekt (henholdsvis 55 % og 47 % toppscore). Ettbensståendemed lukkede øyne
hadde gulveffekt hvo 26 % stod i mindre enn 2 sekunder og kun 5.7% stod mer enn 10 sekunder. Diskusjon og
konklusjon:Testene medkontinuerlig score fungerte best i dette utvalget med tanke på gulv- ogtakeffekt. Deltagerne hadde stort sett svært gode testresultater. Unntaket er Ettbensståendemed lukkede øyne, noe som kan
indikere behov for mer balansetrening eller atdette ikke er like trenbart. Menn gjorde det som forventet bedre
på tester avstyrke, utholdenhet og balanse. Alder var i større grad assosiert medtestresultat hos kvinner enn
hos menn, på tross av større aldersspredning hosmenn. Vi vil anbefale bruk av testene 30sSTS, Mini-BESTest,
TUG, trappetest oggripestyrke for å undersøke fysisk funksjon hos eldre personer som trenerregelmessig.
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Høyintensiv trening reduserer utmattelse (fatigue) hos
pasienter med spondyloartritt
Oral
Prof. Hanne Dagﬁnrud (Diakonhjemmet Hospital), Dr. Silje Sveaas (Diakonhjemmet Hospital)

2. Formål med studien og introduksjon
Axial spondyloartritt (axSpA) er en systemisk, inﬂammatorisk ryggsykdom. De viktigste kliniske trekkene er
smerter, redusert bevegelighet (rygg, hofter) og utmattelse (trettbarhet, fatigue). I tillegg er det økende evidens
for at pasientene har betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Trening anbefales som del av behandlingen,
og basert på de kliniske trekkene og pasientens uttalte trettbarhet, har det tradisjonelt vært anbefalt lavdosert
trening og bevegelighetsøvelser. Slik trening har imidlertid ingen effekt på hjerte-kar-helse, og gir derfor ikke
pasientene optimalt helseutbytte. Målet med studien var å undersøke effekten av intensiv trening på utmattelse/trettbarhet hos pasienter med axSpA.
3. Kort beskrivelse av metode
I denne randomiserte pilotstudien ble 28 fysisk inaktive pasienter med axSpA randomisert til enten å gjennomføre 12 uker høyintensiv kondisjons- og styrketrening (EG), eller til en kontrollgruppe (CG) som ﬁkk “usual care”.
Utfallene (sekundærutfall) var utmattelse (fatigue) NRS, 0-10, 10=verst) og evne til å gjennomføre en full dags
aktiviteter (0-10, 10=verst). Gruppeforskjell etter intervensjon ble analysert med ancova, med baselineverdier
som kovariater.
4. Presentasjon av resultater
Analysene inkluderte 24 pasienter. Alle i EG gjennomførte treningsprogrammet, og hadde en signiﬁkant redusert grad av utmattelse (-2.4, [-4.3, -0.4], p=0.02) og signiﬁkant økt evne til å gjennomføre daglige aktiviteter
(-2.2 [-3.9, -0.4], p=0.02) sammenliknet med CG.
5. Diskusjon og konklusjon
i motsetning til hva man har trodd, ser det ut til intensiv kondisjons- og styrketrening reduserer utmattelse og øker evne til daglig aktivitet hos axSpA-pasienter. De bør anbefales å inkludere kondisjons- og
styrketrening som del av behandlingen for å dra nytte av de positive effektene av slik trening på hjertekarhelse. Fullskala studie er gjennomført og analyseres pt.
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Ingen styrkeøkning i hofteadduktorene etter gjennomføring
av Copenhagen Adduction exercise i sesong.
Oral
Mr. Thomas T Ødegaard (Strømsgodset Toppfotball), Mr. Torstein Dalen (1Strømsgodset Toppfotball, Drammen, Norge 2Senter
for Idrettsskadeforskning, Seksjon for Idrettsmedisin, Norges Idrettshøgskole, Oslo), Mr. Marius Hoel (Strømsgodset
Toppfotball, Drammen, Norge)

Introduksjon:Lyskeskader er utbredt blant fotballspillere.En nylig studie viste at opp mot 30% av spillere i
en seniortropp til enhver tid opplever lyskeproblemer i en periode med tett kampprogram. Redusert adduktorstyrke er en risikofaktor for utvikling av lyskeskader. Øvelsen «Copenhagen adduction excercise (CA)» har
vist å ha høy aktivering (EMG) av adduktormuskulatur, og er vist å kunne øke maksimal isometrisk styrke over
X antall uker. Formålet med denne studien var å undersøke styrkeeffekten av CA under vårsesongen i en norsk
eliteserieklubb.
Metode:Alle friske spillere under kontrakt ble testet for maksimalstyrke i hofte -adduksjon og –abduksjon. Pretest ble utført i uke 9, mens post-test ble utført i uke 34, med totalt 25 uker i mellom. Målingene ble gjennomført
ryggliggende med isometrisk hold mot håndholdt dynamometer (tidligere beskrevet protokoll). Spillerne ble
instruert i å gjennomføre CA to ganger per uke, med unntak av svært tette kampperioder.
Resultater: Totalt 13 av 22 spillere gjennomførte begge testene. Gjennomsnittsverdi ved pre-test for adduktorstyrke var 2,92 Nm/Kg (SD 0,36) og 2,70 Nm/Kg (SD 0,33) ved post-test, med ingen signiﬁkant forskjell mellom
testene (P=0,43). Abduktorstyrke var ved pre-test 2,67 (SD 0,38) Nm/kg, 2,56 Nm/Kg (SD 0,33) ved post-test, og
viste ingen signiﬁkant forskjell (P=0,21). Adduktor/abduktor ratio var 1,11(SD 0,14) ved pre-test og 1,05 (SD 0,20)
ved post-test, med ingen signiﬁkant forskjell mellom testene (P=0,45). CA ble i gjennomsnitt utført 1,5 ganger
per uke etter en pragmatisk tilnærming.
Konklusjon: Våre tall viser at man ikke blir sterkere under sesong av CA. Dette er i motsetning til tidligere
studier, som har brukt en høyere dosering av CA. I en eliteseriehverdag kan man ikke nødvendigvis prioritere
en optimal dosering, og en marginal nedgang i adduktorstyrke i løpet av seks måneder er som ventet.
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Kartlegging av helseproblemer blant elite-junior
fotballspillere av begge kjønn
Award
Mr. Torstein Dalen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr.
Markus Vagle (Høgskolen i Sørøst-Norge, institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Horten), Mr. Michael Kleppen (Seksjon
for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr. Kevin Nordanger Martin (Senter for idrettsskadeforskning,
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr. Joar Harøy (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for
idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Dr. John Bjørneboe (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for
idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Benjamin Clarsen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for
idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Thor Einar Andersen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for
idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Introduksjon:Tidligere studier har vist lik skade- og sykdomsforekomst i elite ungdomsfotball som profesjonell
fotball. Disse studiene har imidlertid brukt en skadedeﬁnisjon som ikke er tilstrekkelig for å plukke opp hele
spekteret av skader- og sykdom. Brå endring i treningsbelastning har vist å øke skaderisikoen i de påfølgende
ukene. Formålet med denne studien var å undersøke prevalensen av helseproblemer hos elite-juniorspillere.
Metode: Åttiseks spillere fra seks forskjellige juniorlag (15-19år) ble inkludert i en prospektiv kohortstudie.
Lagene var fra minimum interkrets-nivå, og besto av tre lag fra hvert kjønn. Spillere besvarte “Oslo Sports
Trauma Research Center Overuse Questionnaire on Health Problems” ukentlig gjennom 15 uker. Spørreskjemaet var nettbasert og ble distribuert via en automatisert SMS-tjeneste hver søndag kveld. Hovedutfallsmål var
prevalens av helseproblemer gjennom 15 UKER.
Resultater:Den gjennomsnittlige prevalensen av helseproblemer gjennom perioden var 37% (95% CI 35% til
39%) for gutter (N=47), og 22% (95% CI 20% til 24%) for jenter (N=39). For alvorlige helseproblemer (der spilleren
må endre sin treningsmengde i en moderat til alvorlig grad, eller at prestasjonen er redusert i en moderat til
alvorlig grad, eller at spilleren ikke kan delta i fotballaktivitet) var den gjennomsnittlige prevalensen 13% (95%
CI 12% til 14%) for gutter, og 5% for jenter (95% CI 4% til 6%). Gjennomsnittlig svarprosent gjennom perioden
var 83%.
Konklusjon:Elite juniorspillere av begge kjønnhar helseproblemer på lik linje med voksne elite-utøvere, og
nesten 1 av 10 må modiﬁsere sin trening grunnet helseproblem hver uke. Dette er i samsvar med tall fra en
lignende studie blant elever på toppidrettsgymnas, og studier blant voksne utøvere i Olympiatoppens helseprogram. Helseproblemer er utbredt blant elite juniorspillere, og nye forebyggende tiltak bør utvikles.
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LAV DELTAKELSE I VRIDNINGSIDRETT ETTER
REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND – The
Delaware-Oslo ACL Cohort study
Oral
Mrs. Marie Pedersen (Norsk forskingssenter for Aktiv Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
Idrettshøgskole), Prof. May Arna Risberg (Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske fag,
Norges Idrettshøgskole, Nimi og Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus.), Dr. Hege Grindem (Norsk forskningssenter for
Aktiv Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole)

Bakgrunn: Ønske om å returnere til vridningsidrett (håndball, fotball, basketball, innebandy) er hyppig oppgitt
som primær årsak til å velge kirurgi ved fremre korsbåndskade, men returraten spesiﬁkt for denne pasientgruppen er ukjent. Formål: Undersøke andelen som deltar i vridningsidrett ett, to og fem år etter rekonstruksjon av fremre korsbånd (ACLR) hos pasienter som opereres grunnet ønske om å returnere til vridningsidrett.
Metode: Vi innhentet data fra Delaware-Oslo ACL Cohort Study som er en prospektiv kohortstudie som undersøker idrettsaktive personer med ruptur av fremre korsbånd. Vi begrenset utvalget til deltakere som valgte
ACLR fordi de ønsket å returnere til vridningsidrett (n=60, 55% kvinner, median alder 23 år [min-maks:14-39]).
Utvalget hadde ikke større tilleggsskader og deltok i vridningsidrett ≥2 ganger/uke før skaden. Vi registrerte
deltakelse i vridningsidrett ett, to og fem år postoperativt. Lineær regresjon ble brukt for å undersøke sammenhengen mellom retur til idrett og selvrapportert knefunksjon (IKDC 2000). Resultater: Oppfølgingsraten
var mellom 92% og 97% ved de tre testtidspunktene. Blant pasienter som valgte ACLR grunnet ønske om å returnere til vridningsidrett deltok henholdsvis 50%, 55% og 27% i vridningsidrett ett, to og fem år postoperativt.
Blant de som deltok i vridningsidrett ett år postoperativt hadde 29% sluttet med denne typen idrett innen to
år postoperativt. Bare 13% deltok i vridningsidrett ved samtlige testtidspunkter. Retur til idrett var assosiert
med høyere score på IKDC 2000 ett (b=11,9;95% KI:4,4-19,3) og to år (b=9,9;95% KI:2,3-17,4) postoperativt. Konklusjon: Pasienter som vurderer ACLR grunnet ønske om å returnere til vridningsidrett bør informeres om at
sannsynligheten for å delta i denne typen idrett er 50%, 55% og 27% henholdsvis ett, to og fem år postoperativt.
Samtidig bør de være klar over at svært få opprettholder deltakelse i vridningsidrett over lengre tid etter ACLR.
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Motivasjon og holdninger blant mannlige fotballspillere til
forebyggingsprogrammet ”Sterk Lyske”.
Oral
Mr. Espen Guldahl Wiger (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo),
Mr. Joar Harøy (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Roald
Bahr (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof. Thor Einar
Andersen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Introduksjon:Fotballspilleres gjennomføring av skadeforebyggende treningsprogram er varierende. Hensikten med denne studien var å undersøke motivasjon og holdninger blant fotballspillere til å gjennomføre ”Sterk
Lyske”-programmet, et treningsprogram med mål om å redusere forekomsten av lyskeproblemer.
Metode:Studien var en tverrsnittsstudie blant mannlige 2. og 3. divisjons fotballspillere (n=501) inkludert i
en randomisert kontrollert studie hvor hensikten var å undersøke effekten av ”Sterk Lyske”-programmet på
prevalensen av lyskeproblemer. Spillerne ble bedt om å fylle ut et spørreskjema mot slutten av fotballsesongen
2016. Dataene fra skjemaene er presentert med frekvenstabell og Kji-kvadrat test.
Resultat:Flesteparten av spillerne hevdet at motivasjonen til å gjennomføre ”Sterk Lyske”-programmet ville
sunket dersom programmet tok lenger tid å gjennomføre (59%) eller inneholdt ﬂere øvelser (67%). For 30%
av spillerne var det en motivasjonsfaktor at øvelsen var en partnerøvelse, mens for 46% spilte ikke dette noen
rolle. 25% av spillerne hadde positive holdninger til ”Sterk Lyske”-programmet, mens 50% var nøytrale.
Diskusjon og konklusjon:Effektiv tidsbruk var en viktig motivasjonsfaktor for god gjennomføring av ”Sterk
Lyske”-programmet blant spillerne. Tilsvarende relasjoner kan observeres i andre studier. Resultatene fra
denne tversnittstudien kan være viktig i planlegging av skadeforebyggende trening for fotballklubber.
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MR-KLASSIFIKASJONSSYSTEMER ALENE KAN IKKE
PREDIKERE TID TIL RETUR TIL IDRETT ETTER AKUTTE
HAMSTRINGSSKADER
Oral
Ms. Arnlaug Wangensteen (Aspetar, Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar; Oslo Sports Trauma Research
Center, Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway), Dr. Ali Guermazi (Quantitative
Imaging Center, Department of Radiology, Boston University School of Medicine, Boston, MA, USA), Dr. Johannes L Tol (Aspetar
Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Qatar; The Sports Physician Group, Department of Sports Medicine OLVG,
Amsterdam; Academic Center of Evidence Based Sports Medicine, Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands), Dr.
Frank Roemer (Quantitative Imaging Center, Department of Radiology, Boston University School of Medicine, Boston, MA, ;
Department of Radiology, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany), Dr. Bruce Hamilton (High Performance
Sport NZ, Sport Research Institute of New Zealand; Millenium Institute of Sport and Health, Mairangi Bay, Auckland, NZ), Dr.
Juan-manuel Alonso (Aspetar, Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar), Dr. Rod Whiteley (Aspetar
Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar), Prof. Roald Bahr (Aspetar, Orthopaedic and Sports Medicine
Hospital, Doha, Qatar; Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Bakgrunn:Nye MR-klassiﬁkasjonssystemer for akutte muskelskader som inkluderer anatomisk lokalisasjon av
skaden er nylig foreslått. Det ﬁnnes ingen prospektive studier som har undersøkt den prognostiske verdien av
disse MR systemene, eller samsvaret mellom de ulike systemene.
Formål:1) undersøke assosiasjoner mellom og prediktiv verdi av henholdsvis modiﬁsert Peetrons [1], Chan
acute muscle strain injury classiﬁcation system (Chan) [2] og British Athletics Muscle Injury Classiﬁcation
(BAMIC) [3] for tid til retur til idrett (RTI) hos mannlige idrettsutøvere med akutt hamstringskade; 2) undersøke samsvaret mellom disse MR-systemene.
Metode:Mannlige konkurranseutøvere (n = 176) med klinisk diagnose akutt hamstringskade og standardisert
MR ≤5 dager etter skade ble fulgt inntil RTI (dager). Én erfaren radiolog evaluerte MR-bildene og klassiﬁserte
skadene i henhold til de tre systemene ved hjelp av standardisert scoringsskjema. Enveis ANOVA eller KruskalWallis og generelle lineære modeller (GLM) ble benyttet for å vurdere assosiasjoner og prediktiv verdi for RTI.
Samsvar ble analysert med kryss tabeller og Cohen’s/Spearman’s Rho.
Resultat:Innenfor mange av klassiﬁkasjonskategoriene var det få skader, noe som begrenset våre statistiske
analyser. Vi observerte bred overlapping mellom og stor variasjon innenfor de ulike klassiﬁkasjonskategoriene i
fordelingen av RTI (se ﬁgur under). Justert for antall lesjoner og behandlingsvariabler forklarte GLM-modellene
mellom 7,6% og 11,9% av den totale variansen i RTI for de MR-positive skadene (n = 138) for alvorlighetsgrad,
samt for BAMIC anatomisk lokalisasjon. For de MR-positive skadene var det moderat samsvar mellom MRsystemene for alvorlighetsgraderingene.
Konklusjon:For RTI var det bred overlapping mellom og stor variasjon innenfor de ulike klassiﬁkasjonskategoriene. Modiﬁsert Peetrons, Chan og BAMIC viste begrenset prediktiv verdi for MR-positive skader. Våre funn
tyder på at disse MR-systemene ikke alene kan brukes for å forutsi RTI etter akutte hamstringskader. Moderat
samsvar for MR-positive skader indikerer at det bør presiseres hvilket MR-systemet som er benyttet for å unngå
feilfortolkning.
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Muskelstyrketesting er lite treffsikkert til å predikere
underekstremitetsskader blant elitefotballspillere
Oral
Ms. Arnhild Bakken (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar and Senter for idrettsskadeforskning,
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Dr. Stephen Targett (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine
Hospital, Doha, Qatar), Dr. Tone Bere (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo), Dr. Cristiano Eirale (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar), Mr. Aziz Farooq
(Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar), Mrs. Andrea Britt Mosler (Aspetar Orthopaedic and Sports
Medicine Hospital, Doha, Qatar and La Trobe Sport and Exercise Medicine Research Center, La Trobe University, Victoria,
Australia; School of Allied Health), Dr. Johannes L Tol (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Qatar, The Sports
Physician Group, Department of Sports Medicine OLVG, Amsterdam and Academic Center of Evidence Based Sports Medicine,
Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands), Dr. Rod Whiteley (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital,
Doha, Qatar), Prof. Karim M Khan (Centre for Mobility and Hip Health, University of British Columbia, Vancouver and
Department of Family Practice & School of Kinesiology, University of British Columbia, Vancouver), Prof. Roald Bahr (Aspetar
Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar and Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske
fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Bakgrunn: Testing av muskelstyrke er en svært vanlig screeningtest for å undersøke skaderisiko i fotball.
Det er lite dokumentert hvor gode slike tester er til å predikere skaderisiko. Formål: Å undersøke sammenhengen mellom hofte- og lårmuskelstyrke og risikoen for underekstremitetsskader blant mannlige elitefotballspillere. Metode:Mannlige fotballspillere fra Qatar Stars League (n=14 lag) ble testet for muskelstyrke i forkant
av sesongene 2013/14 og 2014/15. Styrketestene bestod av konsentrisk og eksentrisk isokinetisk quadriceps- og
hamstringstyrke, eksentrisk hofteadduksjon og -abduksjon og bilateral isometrisk adduktorstyrke (squeeze test
450 ). Underekstremitetsskader og eksponering i kamp og trening ble registrert prospektivt gjennom hver av
sesongene. Resultatene ble analysert med univariate og multivariate Cox regresjonsanalyser (hazard ratio [HR]
med 95% konﬁdensintervall [KI]). Resultat:Totalt 369 spillere fullførte styrketestene og skaderegistreringen. Av
disse var det 206 spillere (55.8%) som hadde en eller ﬂere underekstremitetsskader i løpet av de 2 sesongene
(n=538). Akutt muskelskade var den mest hyppige skadetypen. Av de 20 analyserte styrkevariablene, var det
kun høyere konsentrisk quadricepsstyrke ved 3000 /s (HR 1.005, 95% KI: 1.00-1.01; P=.037) som var signiﬁkant
assosiert med økt risiko for underekstremitetsskade i de multivariate analysene. Høyere konsentrisk quadricepsstyrke ved 600 /s (HR 1.004, 95% KI: 1.00-1.01; P=.026) var assosiert med økt risiko for belastningsskader, og
økt bilateral adduktorstyrke justert for kroppsmasse (HR 0.75, 95% KI: 0.57 to 0.98; P=.032) var assosiert med
lavere risiko for kneskader. ROC-kurve analyser viste at de signiﬁkante styrkevariablene er lite treffsikre til å
identiﬁsere spillere med høy risiko for skade (areal under kurven; 0.45 til 0.56). Konklusjon: Det var kun en
svak assosiasjon med risiko for underekstremitetsskade for to styrkevariabler; konsentrisk quadricepsstyrke
ved høy og lav hastighet. Disse assosiasjonene var for små til å identiﬁsere spillere med høy risiko for skade.
Styrketestene kan derfor ikke benyttes som screeningtest for å predikere underekstremitetsskader.
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Når barnet lærer å gå kan predikere fysisk aktivitet i
barndommen; Den norske mor og barn-undersøkelsen
Award
Ms. Guro Pauck Bernhardsen (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Trine Stensrud (Norges
idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Ulf Ekelund (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag)

Fysisk aktivitet er svært gunstig for barns fysiske og psykiske helse. Til tross for dette faller aktivitetsnivået betraktelig gjennom barne- og ungdomsårene. Å undersøke faktorer som har sammenheng med og muligens kan
påvirke barns fysisk aktivitetsnivå er viktig for å kunne utvikle gode tiltak for å opprettholde aktivitetsnivået.
Tverrsnittsundersøkelser har vist at motoriske ferdigheter er forbundet med høyere fysisk aktivitet, imidlertid
er det få som har undersøkt om tidlig motorisk utvikling er forbundet med senere fysisk aktivitet i barndomsårene. Hensikten med denne studien var å undersøke den longitudinelle sammenhengen mellom alder hvor
barn lærer å gå og fysisk aktivitet i 7 års-alder.
Vi har brukt data fra Den norske mor og barn- undersøkelsen (MoBa), som er en pågående populasjonsbasert
fødselskohort. Mor har gjennom spørreskjema rapportert alder når barnet lærte å gå (måneder) og fysisk aktivitet/idrett i 7-års alder (antall ganger per uke). Vi har brukt multiple regresjonsanalyse og justert analysene
for barnets alder, barnets BMI, foreldrenes utdannelse og svangerskapslengde.
Totalt 39 307 barn er inkludert (51% gutter), og gjennomsnittsalder var 7.12 (sd=0.17) år. Rapportert alder for
når barnet lærte å gå var negativt assosiert med fysisk aktivitet/idrett i 7-års alder (B=-0.07 95%KI=-0.09,-0.06).
I likhet med våre resultater observerte Mattocks (2008) og Ridgway (2009) en sammenheng mellom tidligere
motorisk utvikling og høyere fysisk aktivitet/deltakelse i idrett som barn/ungdom.
Funnene fra denne studien antyder at for hver måned tidligere barnet lærer å gå er assosiert med 0.07 ﬂere
antall ganger med fysisk aktivitet per uke i barndommen. Denne sammenhengen kan vurderes som svak og
hvorvidt denne faktoren bør prioriteres i fysisk aktivitetsintervensjoner bør diskuteres.
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Operasjon, Ortose eller funksjonell aggressiv behandling uten
ortose ved PCL skade i Eliteserie? En kasustikk.
Oral
Mr. Thomas T Ødegaard (Strømsgodset Toppfotball, Drammen, Norge), Mr. Torstein Dalen (1Strømsgodset Toppfotball,
Drammen, Norge 2Senter for Idrettsskadeforskning, Seksjon for Idrettsmedisin, Norges Idrettshøgskole, Oslo), Mr. Marius Hoel
(Strømsgodset Toppfotball, Drammen, Norge)

Introduksjon:Kneskader utgjør opptil 20% av alle skader i Eliteserien i Norge. Det ﬁnnes mye dokumentasjon
rundt fremre korsbånd-skader. Derimot ﬁnnes det langt mindre forskning på bakre korsbånd(PCL)-skader i
fotball. Per nå foreligger ingen klare retningslinjer på hvordan man optimalt behandler en PCL-skade på toppfotballspillere. De siste sesonger har ﬂere PCL skader forekommet, og disse har veldig ulike tidsaspekt med
hensyn til «return to play» (RTP). Formålet med denne kasustikken er å diskutere de ulike aspekt rundt behandling av PCL-skader i fotball.
Metode:Før seriestart 2017 pådrar en Strømsgodset-spiller seg PCL-ruptur. Klinisk forøket translasjon, men
med endepunkt ved testing. MR-funn beskriver «i alle fall en subtotal, muligens total ruptur». På bakgrunn
av kunnskap og erfaring ble operativ behandling raskt utelukket. Noe forskning indikerer at PCL-skader skal
behandles med ortose, men det er meget usikkert hvordan et slikt ortose-regime skal foreligge med hensyn til tid
og aktivitetsnivå. Noe litteratur indikerer opptil 3 måneder med ortose. Spiller, medisinsk personell og klubb
valgte etter en tverrfaglig vurdering å behandle spiller etter funksjonelle retningslinjer uten ortose.
Resultater:Etter PCL-ruptur 18.mars blir spilleren behandlet funksjonelt med hovedvekt på styrke-, stabilitet
og kondisjonstrening første 2 uker. Dette fortsetter, men med mer posisjonsspesiﬁkk trening, samt innfasing i
fotballtrening. Etter 4 uker testes han i maksimale styrketester, hinketester og hurtighetstest i løp. Alle tester
viser like god eller bedre resultater sammenlignet med frisk side. Spilleren trener fullt med lag etter 3 uker og
starter sin første obligatoriske kamp etter 5 uker.
Konklusjon:PCL-skader i fotball er en kjent skade, men dokumentasjon for optimal behandling mangler per
dags dato. For den aktuelle spiller og klubb er det avgjørende å få riktig medisinsk behandling og med kortest
fravær fra fotballen. Med bakgrunn i denne kasustikken kan rask, ortosefri, funksjonell behandling være en
god strategi.

28

Idrettsmedisinsk Høstkongress 2017

Pasienter med inﬂammatorisk leddsykdom som gjennomfører
kondisjon- og styrketrening reduserer også
sykdomsaktiviteten
Oral
Prof. Hanne Dagﬁnrud (Diakonhjemmet Hospital), Dr. Silje Sveaas (Diakonhjemmet Hospital), Dr. Geir Smedslund
(Diakonhjemmet Hospital), Prof. Kåre Birger Hagen (Diakonhjemmet Hospital)

2. Formål med studien og introduksjon
Trening anbefales som del av behandlingen for pasienter med inﬂammatoriske, revmatiske leddsykdommer.
Sykdommene er karakterisert med systemisk inﬂammasjon, muskel-skjelett-smerter og økt trettbarhet. Man
har antatt at trening med høy intensitet vil øke sykdomsaktiviteten (symptomer, inﬂammasjon, leddødeleggelse)
og pasientene blir derfor oftest anbefalt lav-dosert trening med fokus på leddbevegelighet og smertelindring.
Det er imidlertid evidens for at disse pasientene har økt risiko for hjerte-og karsykdom. Det ville derfor vært
gunstig om de kunne trene kondisjon for å redusere hjerte-kar-risikoen, uten å øke sykdomsaktiviteten. Målet
med metaanalysen var å summere effekter av kondisjon- og styrketrening sammenliknet med «usual care» på
sykdomsaktivitet hos pasienter med inﬂammatorisk leddsykdom.
3. Kort beskrivelse av metode
Systematisk søk i relevante databaser ble gjennomført. RCT’er ble inkludert som sammenliknet effekt av
kondisjons-og styrketrening (ihht ACSM anbefaling) med “usual care” på sykdomsaktivitet (symptomer, inﬂammasjon, leddødeleggelse) hos voksne med inﬂammatorisk leddsykdom. Data ble sammenstilt i en randomeffect-modell og standardisert gjennomsnitt ble kalkulert. Kvalitet på evidens ble evaluert (GRADE).
4. Presentasjon av resultater
Metaanalyse av de 26 inkluderte studiene viste at det er høy-moderat kvalitets evidens for at kondisjons- og
styrketrening har gunstig effekt på sykdomsaktivitet (SMD 0.19, p<0.01), leddødeleggelse (0.27, p<0.01), smerte
(0.30, p<0.001), fatigue (0.36, p<0.001) og stivhet (0.47, p<0.0001), samt at CRP ikke øker.
5. Diskusjon og konklusjon
I motsetning til hva man har antatt, viser metaanalysen at pasienter med inﬂammatorisk leddsykdom
trygt kan trene med tanke på å redusere risiko for hjerte-karsykdom. Slik trening ser tvert imot ut til å
redusere sykdomsaktivitet og symptomer, og kan dermed gi større helsegevinst enn man har antatt.
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Redusert lungefunksjon og oksygenmetning etter langvarig
svømming i kaldt vann
Oral
Ms. camilla rønn illidi (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Dr. Trine Stensrud (Norges idrettshøgskole,
Seksjon for idrettsmedisinske fag), Ms. Julie Stang (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag)

Introduksjon:Langdistansesvømming utendørs er en populær aktivitetsform, men det er uvisst hvordan lungefunksjonen påvirkes av dette. Hensikten med studien var å undersøke effekten av langdistansesvømming i
kaldt vann på lungefunksjon og oksygenmetning. Metode:19 (12 ♂/7♀) friske voksne (37.33 ±8.55 år), rekruttert
gjennom sosiale medier, svømte 36-136 min i kaldt (10±0.9°c) vann. Lungefunksjon ble målt med henholdsvis
spirometri (maksimal ekspiratorisk ﬂow-volumkurve) og helkroppspletysmograﬁ, etterfulgt av transferfaktor
for karbonmonoksid (TL,CO) og arteriell oksygenmetning (SpO2 ) med pulsoksimeter før og 2.5-3 t etter endt
svømming. Spirometri ble også gjennomført 3, 10, 20 og 45 min etter svømming. Resultatene presenteres som
gjennomsnitt (95% konﬁdensintervall). Statistisk signiﬁkansnivå: p ≤ 0.05. Resultater:Fire av 12 deltakere
(33.3%) opplevde ≥10% reduksjon i forsert ekspiratorisk ett-sekundsvolum (FEV1 ); også deﬁnert som anstrengelsesutløst bronkialkonstriksjon (EIB). Tre minutter etter svømming hadde FEV1 falt fra 4.04 L til 3.77 L (p
= 0.003, 95% CI = 0.11 til 0.43), men var normalisert allerede etter 10 min. Etter 2.5-3 t var både TL,CO og
SpO2 redusert fra henholdsvis 10.43 til 9.58 mmol·min-1· kPa-1 (p = <0.001, 95% CI = 0.40 til 0.98) og fra 98.6%
til 96.1% (p = <0.001; 95% CI = 1.85 til 3.14). Tre menn utviklet mild hypoksemi (SpO2 : 94-95%), og en fjerde
mann viste tegn til svømmeindusert pulmonalødem (SIPE) med redusert TL,CO: -17.4% og total lungekapasitet
(TLC): -5.47%. Diskusjon og konklusjon:Den umiddelbare reduksjonen i FEV1 kan trolig tilskrives parasympatisk bronkialkonstriksjon forårsaket av nedkjølt ansiktshud, mens reduksjonen i TL,CO trolig ble forårsaket av
omfordeling av blodvolum fra pulmonalt kretsløp til tidligere aktiv skjelettmuskulatur, men alvorlig redusert
lungefunksjon kan indikere SIPE. Fingermålt pulsoksimetri har metodologiske begrensninger i en kuldestudie,
og svømmevarighet- og intensitet burde gjøres likere konkurransesituasjoner i videre studier. Langdistansesvømming i kaldt vann påvirker lungefunksjonen hos friske personer, noe som bør tas hensyn til ved trening
og konkurranser.
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Referanse verdier for kardiometabolske risikovariabler for
barn og ungdommer
Oral
Mrs. Mette Stavnsbo (Avdeling for lærarutdanning og idrett, Høgskulen på Vestlandet), Dr. Geir Kaare Resaland (Avdeling for
lærarutdanning og idrett, Høgskulen på Vestlandet), Prof. Sigmund Alfred Anderssen (Norges idrettshøgskole, Seksjon for
idrettsmedisinske fag), Prof. Susi Kriemler (University of Zürich), Mrs. Sidsel L. Domazet (Syddansk universitet, Research
Centre in Childhood Health), Ms. Turid Skrede (Avdeling for lærarutdanning og idrett, Høgskulen på Vestlandet), Prof. Luis B.
Sardinha (Universidade de Lisboa), Prof. Ulf Ekelund (Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag), Prof. Lars Bo
Andersen (Avdeling for lærarutdanning og idrett, Høgskulen på Vestlandet), Dr. Eivind Aadland (Avdeling for lærarutdanning
og idrett, Høgskulen på Vestlandet)

Mette Stavnsbo1,2 , Geir K Resaland1 ,Sigmund A Anderssen1,2 , Turid Skrede1,2 , Susi Kriemler3 , Luis B. Sardinha4 ,
Lars B Andersen1,2 , Ulf Ekelund2 , Eivind Aadland1
1

Western Norway University of Applied Sciences. Sogndal, Norway

2

Norwegian School of Sport Sciences, Department of Sports Medicine. Oslo, Norway

3

University of Zürich, Biostatistics and Prevention Institute. Zürich, Switzerland

4

Universidade de Lisboa ,Fac Motricidade Humana. Lisbon, Portugal

Inntroduksjon og formål: Internasjonale referanseverdier for kardiometabolske risikovariabler vil muliggjøre standardisering av kontinuerlige risikoskårer.

Dette vil ikke kun øke prospektet for å identiﬁsere

prevalenser og trender for utvikling av kardiometabolsk risiko hos barn og ungdommer, men også gi mulighet
for å sammenligne skårer direkte. Hensikten med denne studien var derfor å beregne internasjonale alders- og
kjønnsspesiﬁkke referanseverdier for kardiometabolske risikofaktorer for barn og ungdommer.
Metode:Data fra 22 479 barn og ungdommer (11 234 jenter og 11 245 gutter) i alderen 6-18 år fra Europa og
USA ble inkludert i studien. Linjær mixed regresjonsanalyse ble brukt til å analysere sammenheng mellom
alder og hver enkelt risikofaktor. I tillegg ble 15 kontinuerlige risikoskårer konstruert for å undersøke i hvilken
grad forskjellige kombinasjoner av risikovariabler i sammensatte risikoskåre kan sammenlignes via Pearson‘s
korrelations analyse.
Resultat: Referanseverdier for 14 metabolske risikofaktorer ble beregnet og presentert etter alder og kjønn;
systolisk blodtrykk, diastolisk blodtrykk, midjeomkrets, kroppsmasseindeks, summen av ﬁre hudfolder,
triglyserid, total kolesterol, høy densitet lipoprotein, lav densitets lipoprotein, total kolesterol:høy densitet
lipoprotein-ratio, glukose, insulin, insulin resistens (HOMA-skår) og kardiorespiratorisk ﬁtness. En sterk korrelasjon ble funnet mellom alle risikoskårer uanset kombination av risiko variabler (gjennomsnittlig r= 0,86
[0,53-1,00], p≤0,001).
Konklusion: Vi oppfordrer klinikere og forskere som ønsker å undersøke kardiometabolsk helse hos barn og
ungdommer til å anvende referanseverdiene som foreslått her, for å kunne overvåke, følge og sammenligne
metabolsk helse i den pediatriske population under vekst og modning.
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Reliabilitet og validitet av den norske versjonen av Back
Beliefs Questionnaire.
Oral
Mr. Alexander Tingulstad (Høgskolen i Oslo og Akershus), Ms. Rikke Munk (Høgskolen i Oslo og Akershus), Prof. Margreth
Grotle (Høgskolen i Oslo og Akershus), Mr. Ørjan Vigdal (Høgskolen i Oslo og Akershus), Prof. Kjersti Storheim (Høgskolen i
Oslo og Akershus, Oslo universitetssykehus Ullevål), Prof. Birgitta Langhammer (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bakgrunn:Pessimistiske tanker om ryggsmerter er i litteraturen påvist å være assosiert med langvarig
skadeforløp.

Back Beliefs Questionnaire (BBQ) er et selvrapporterende spørreskjema som undersøker

pessimistiske tanker om konsekvenser av ryggsmerter. BBQ har nylig blitt oversatt til norsk og det foreligger
ingen evaluering av reliabilitet og validitet av den norske versjonen. Hensikten til studien er å undersøke
psykometriske egenskaper av BBQ ved bruk på eldre personer med ryggsmerter.
Metode:En metodestudie med reliabilitets- og validitetstesting. Test-retest design ble brukt for å evaluere
reliabilitet og validitet ble undersøkt ved å benytte tverrsnittsdesign. Prosjektet inngår i en ﬂernasjonal
prospektiv kohortstudie, BACk pain in Elders (BACE) som undersøker personer over 55 år som tar kontakt med
primærhelsetjeneste for en ny episode med ryggsmerter. Statistiske analyser ble anvendt for å undersøke intern
konsistens (Cronbach’s alfa), test-retest (intraklasse korrelasjonskoeﬃsient) og begrepsvaliditet (Spearman’s- og
Pearson korrelasjonskoeﬃsient).
Resultater:BBQ ble utført på 116 deltagere (78 kvinner) med en gjennomsnittsalder på 67.4 (8.7). Spørreskjemaet demonstrerte god begrepsvaliditet og meget god intern konsistens og test-retest reliabilitet. BBQ totalskår
(9-45) ga en gjennomsnittlig (SD) skår på 29.83 (7.03) og 29.19 (6.74) ved test og retest. Intern konsistens resulterte
i Cronbach’s alfa verdi på .82 og .80 ved test og retest. Intraklasse korrelasjonskoeﬃsient (ICC) ved test-retest
var .71 (95 % KI: .54–.82) og standard error of measurement (SEM) ga 3.8 og minimal detectable change (MDC)
10.5.
Konklusjon:Den norske versjonen av BBQ har god begrepsvaliditet og meget god test-retest reliabilitet. Spørreskjemaet har tilfredsstillende psykometriske verdier på de områdene som er undersøkt med potensiale til å
bidra i kartleggingen av pessimistiske tanker hos personer med ryggsmerter.
Nøkkelord:Back Beliefs Questionnaire, BBQ, Ryggsmerter, Validitet, Reliabilitet, BACE
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Retur til vridningsidrett etter fremre
korsbåndsrekonstruksjon: sammenheng med artrose og
knefunksjon etter 15 år
Award
Dr. Britt Elin Øiestad (Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus), Prof. Inger Holm (Medisinsk fakultet, Institutt
for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Forskningsavdelingen, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus), Prof. May
Arna Risberg (Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Nimi
og Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus.)

Bakgrunn og formål:Det ﬁnnes lite kunnskap om langtidskonsekvenser av retur til vridningsidrett etter fremre
korsbåndsskade. Målet med denne studien var derfor å undersøke sammenhengen mellom retur til vridningsidrett og artroseforekomst og selv-rapportert knefunksjon 15 år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon.
Metode: Dette er en prospektiv kohortstudie med 15 års oppfølging av 258 pasienter som hadde en fremre
korsbåndsrekonstruksjon mellom 1990 og 1997. Data på retur til vridningsidrett (håndball, fotball og basketball) etter korsbåndsrekonstruksjonen ble innhentet ved intervju på 15-års oppfølgingen. Det ble også tatt
stående røntgenbilder av begge knær. Pasientene ﬁkk diagnostisert symptomatisk artrose hvis røntgenbildene
hadde grad ≥2 etter Kellgren og Lawrence klassiﬁseringssystem (0-4) og knesmerter de ﬂeste dagene i løpet
av siste måned. Selv-rapportert knefunksjon ble målt med The Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score
(KOOS). Justerte regresjonsmodeller ble brukt for å analysere sammenhengene mellom henholdsvis retur til
vridningsidrett (retur vs ikke retur) og symptomatisk og røntgenologisk artrose, og retur til vridningsidrett
og selv-rapportert knefunksjon. Resultater:120 (57%) menn og 90 (43%) kvinner (n=210; 81%) med gjennomsnittsalder på 39.1 (± 8) år møtte på 15-års oppfølgingen. Av disse hadde 109 (52%) returnert til vridningsidrett i tiden etter rekonstruksjonen. Pasienter som returnerte til vridningsidrett hadde lavere odds for
symptomatisk artrose (OR 0.28, 95% CI 0.09, 0.89) og røntgenologisk artrose (OR 0.40, 95% CI 0.17, 0.98), og
bedre selv-rapportert knefunksjon i dagliglivet (ADL)(beta 3.4 95% CI 0.29, 6.5) enn de som ikke returnerte til
vridningsidrett. Diskusjon og konklusjon:Artroseutvikling på sikt ser ikke ut til å ha sammenheng med retur til vridningsidrett hos korsbåndsopererte pasienter, men vi har ikke undersøkt et årsak-virkning forhold.
Pasienter som returnerte hadde bedre selv-rapportert knefunksjon i daglige aktiviteter sammenlignet med de
som ikke returnerte til vridningsidrett, men det er usikkert om denne forskjellen er av klinisk betydning.
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Sammenheng mellom sideforskjell i akillessenelengde og
tåhevfunksjon 6-12 mnd etter en akillesseneruptur
Oral
Ms. Jannicke Fjeldstad (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Dr. Hege Grindem (Norsk forskningssenter
for Aktiv Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Nimi og Ortopedisk klinikk, Oslo
Universitetssykehus.), Mr. Ståle Bergman Myhrvold (Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus)

Bakgrunn/formål:Få studier har rapportert en sammenheng mellom forlengelse av akillessenen og redusert
tåhevfunksjon etter en akillesseneruptur. Til tross for dette er det stort fokus på å begrense forlengelse av akillessenen etter ruptur. Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom sideforskjell i akillessenelengde og sideforskjell i tåhevfunksjon 6-12 mnd etter en akillesseneruptur. Metode:Denne tverrsnittstudien
besto av 85 konservativt eller kirurgisk behandlede pasienter 6-12 mnd etter akillesseneruptur (118 pasienter
var innkalt til testing herav 28 % drop-out ). Gjennomsnittsalder var 41 år, (30% kvinner, 70% menn). Tåhevfunksjon ble testet for konsentrisk power, utholdende tåhev og tåhev høyde ved bruk av musclelab. Akillessenelengde ble målt med ultralyd. Analysen ble utført med Pearsons korrelasjon. Resultater:Det var en svak statistisk signiﬁkant negativ korrelasjon mellom sideforskjell i akillessenelengde og sideforskjell i tåhev høyde 6-12
mnd etter en akillesseneruptur (r = - 0,364, p = 0,002). Det var hverken statistisk signiﬁkant sammenheng mellom
sideforskjell i akillessenelengde og sideforskjell i konsentrisk power (r = 0,023, p = 0,848) eller sideforskjell i akillessenelengde og sideforskjell i utholdende tåhev (r = - 0,052, p = 0,664). Diskusjon/konklusjon:Den observerte
sammenhengen mellom sideforskjell i akillessenelengde og tåhev høyde var svak og sannsynligvis ikke klinisk
relevant. Dette er en langt svakere korrelasjon enn èn tidligere studie som kun inkluderte 12 pasienter. Resultatene antyder at symmetrisk akillessenelengde ikke er ensbetydende med god tåhevfunksjon og vice versa.
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Symmetrisk quadricepsstyrke har sammenheng med god
knefunksjon hos ikke-opererte ACL pasienter. The
Delaware-Oslo Cohort Study.
Award
Mr. Bjørnar Berg (Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus), Dr. Hege Grindem (Norsk forskningssenter for Aktiv
Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Nimi og Ortopedisk klinikk, Oslo
Universitetssykehus.), Prof. May Arna Risberg (Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering, Seksjon for idrettsmedisinske
fag, Norges Idrettshøgskole, Nimi og Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus.), Dr. Britt Elin Øiestad (Institutt for
fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bakgrunn og formål:Skade av fremre korsbånd (ACL) er vanlig hos idrettsaktive. Nedsatt muskelstyrke er
et av kjennetegnene ved skaden, og muskelfunksjonen rundt kneleddet er ansett som viktig for god knefunksjon. Samtidig er det manglende kunnskap rundt sammenhengen mellom muskelstyrke og selvrapportert
knefunksjon hos ikke-kirurgisk behandlede pasienter. Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom quadriceps- og hamstringsstyrke med selvrapportert knefunksjon ved baseline, 6 uker, 6
måneder og 1 år etter ACL-skade hos ikke-kirurgisk behandlede. Metode: Femtito ikke-kirurgisk behandlede
pasienter (22/30 menn/kvinner; 29.4 ± 9.0 år, kroppsmasseindeks 23.4 ± 2.9) fra den norske armen av ”The
Delaware-Oslo ACL Cohort Study” ble inkludert i denne tverrsnittstudien. Selvrapportert knefunksjon ble evaluert med International Knee Documentation Committee Subjective Knee Form (IKDC2000) ved alle oppfølgningstidspunkt og Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) ved 1 års oppfølgningen. Muskelstyrke
i quadriceps og hamstrings (peak torque) ble vurdert med isokinetisk dynamometer (Biodex 6000), og beregnet
i forhold til frisk side som Limb Symmetry Index (LSI) ((peak torque involvert ben/peak torque ikke-involvert
ben) x100). Ved 1 år ble pasientene dikotomisert basert på muskelstyrke (LSI < /≥90%). Det ble gjennomført
korrelasjonsanalyser og multippel regresjonsanalyse med justering for kjønn, alder og aktivitetsnivå. Resultater: En moderat sammenheng mellom quadricepsstyrke < /≥90% og IKDC2000 (r=.407, p=0.006) ble observert
ved 1 år. Pasienter med quadricepsstyrke ≥90% hadde 9.3 poeng høyere skår på IKDC2000 (95% KI: 2.5-16).
Det var ingen statistisk signiﬁkant sammenheng mellom hamstringsstyrke og IKDC2000 (p>0.05). Ingen statistisk signiﬁkant sammenheng ble observert mellom quadriceps- og hamstringsstyrke med KOOS (p>0.05). Konklusjon: Det er moderat sammenheng mellom quadricepsstyrke og selvrapportert knefunksjon 1 år etter ACLskade hos ikke-kirurgisk behandlede pasienter. Det var ingen statistisk signiﬁkant sammenheng tidligere enn
1 år etter skade, eller for hamstringsstyrke. Resultatene fremhever viktigheten av normal quadricepsstyrke i
skadet ben for opplevelse av god knefunksjon.
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Videoanalyse av mekanismer for hodeskader i FIS World Cup
alpint, freestyle og snowboard
Oral
Mrs. Sophie E. Steenstrup (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo),
Ms. Arnhild Bakken (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Dr.
Tone Bere (Oslo Universitetssykehus Ullevål, Ortopedisk avdeling, Oslo), Dr. Declan A. Patton (Senter for idrettsskadeforskning,
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo, Australian Collaboration for Research into Injury in Sport and
its Prevention (ACRISP), Federation University Australia, Ballarat, Victoria), Prof. Roald Bahr (Senter for
idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo)

Introduksjon:Hodeskader skjer hyppig blant ski- og snowboardutøvere, og traumatiske hjerneskader er den
mest alvorlige skadetypen. Målsetning: Å beskrive mekanismer for hode- og ansiktsskader blant World Cup
(WC) alpinister, freestylekjørere og snowboardere ved hjelp av systematisk videoanalyse. Metode: Vi innhentet
video av hode- og ansiktsskader rapportert via Det internasjonale skiforbundets (FIS) skadeovervåkningssystem i løpet av 10 WC sesonger (2006-2016). Totalt 57 videoklipp ble analysert (alpint n= 29, snowboard n=13,
freestyle n=15) av fem eksperter, både individuelt og i et felles konsensusmøte. Resultater: Vi identiﬁserte en
felles krasjsekvens i alle disipliner, hvor ﬂesteparten (84%) av utøverne kontaktet underlaget med skiene eller
brettet først, etterfulgt av over- eller underekstremitetene, hoftene/bekkenet, ryggen, og til sist, hodet eller ansiktet. Alpinistene falt sidelengs (45%) eller bakover (35%) med slag baktil (38%) og på siden (35%) av hjelmen.
Freestylekjørere og snowboardere falt bakover (snowboard 77%, freestyle 53%), med slag hovedsakelig baktil
på hjelmen (snowboard 69%, freestyle 40%). Blant alpinistene var det 3 tilfeller (10%) hvor hjelmen løsnet og
falt av, og 41% av skadene blant alpinistene skjedde som følge av uhensiktsmessig portkontakt i forkant av krasjet. Utøverne i alle disipliner opplevde ett (47%) eller to (28%) slag mot hodet, og det første slaget ble klassiﬁsert
som det mest alvorlige i de ﬂeste tilfeller (71%). Hodet traff hovedsakelig snøen (83%) i nedoverbakke (63%).
Konklusjon: Fall til siden eller bakover, med slag mot baksiden eller på siden av hjelmen, dominerte i alle disipliner. Blant alpinister er det bekymringsfullt at hjelmen løsnet og falt av i 10% av skadesituasjonene, og at et
høyt antall hodeskader skjedde som følge av uhensiktsmessig portkontakt.
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«Sterk Lyske»-programmet forebygger lyskeproblemer blant
mannlige norske fotballspillere – en randomisert kontrollert
intervensjonsstudie
Award
Mr. Joar Harøy (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Prof.
Benjamin Clarsen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr. Espen
Guldahl Wiger (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Ms. Mari
Glomnes Øyen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo), Mr. Andreas
Serner (Aspetar, Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha), Mr. Kristian Thorborg (Sports Orthopedic Research Center
- Copenhagen, Department of Ortopedic Surgery, Copenhagen University Hospital, Amager-Hvidovre), Prof. Per Hölmich
(Sports Orthopedic Research Center - Copenhagen, Department of Ortopedic Surgery, Copenhagen University Hospital,
Amager-Hvidovre), Prof. Thor Einar Andersen (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo), Prof. Roald Bahr (Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges
idrettshøgskole, Oslo)

Introduksjon:Lyskeproblemer er vanlig blant norske fotballspillere; nesten 30% av spillerne rapporterer til
enhver tid om lyskeproblemer i perioder med tett kampprogram. Med unntak av FIFA 11+, et sammensatt
oppvarmingsprogram, har tidligere intervensjonsstudier ikke vist forebyggende effekt på lyskeskader. Men effekten av én enkelt styrkeøvelse har ikke vært undersøkt. Formålet med denne studien var derfor å undersøke
effekten av «Sterk Lyske»-programmet basert på Copenhagen Adduction exercise, på prevalensen av lyskeproblemer.
Metode: Trettifem fotballklubber fra PostNord ligaen (3. nivå) ble kluster-randomisert (18 lag, 339 spillere,
i en intervensjonsgruppe og 17 lag, 313 spillere, i en kontrollgruppe) og fulgt gjennom en hel sesong. «Sterk
Lyske»-programmet, et treningsprogram med én øvelse som kan utføres på tre ulike nivå, ble introdusert til
intervensjonsgruppen for å gjennomføres 3 ganger per uke i sesongoppkjøringen (februar til april). Under
kampsesongen (april til oktober) skulle programmet utføres 1 gang per uke. Hovedutfallsmålet var prevalens
av lyskeproblemer, selvrapportert av spillerne hver uke, 28 uker i løpet av sesongen, ved hjelp av Oslo Sports
Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire for lyskeproblemer.
Resultater:Den gjennomsnittlige prevalensen av lyskeproblemer gjennom sesongen var 13,5% (95% CI 12,3%
til 14,7%) i intervensjonsgruppen og 21,3% (95% CI 20,0% til 22,6%) i kontrollgruppen. Vi fant 41% (OR 0.59,
95% CI 0.40 to 0.86, p=0.008) lavere risiko for å rapportere lyskeproblemer for spillere som gjennomførte «Sterk
Lyske»-programmet. Spillerne gjennomførte 70% av de anbefalte øktene av programmet.
Konklusjon: «Sterk Lyske»-programmet reduserer selvrapporterte lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere og bør implementeres som en del av treningen for fotballspillere på alle nivå.
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