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Kjære NIM-leser!
Da er endeling årets andre utgave av NIM her.

Har akkurat sett prøve-vm fra Russland og kampen 
mellom Mexico og New Zealand. Her ble det plutselig 
full fyr gitt, og prøveprosjektet med videodømming 
fikk testet seg skikkelig. Her fikk folka foran skjermene 
litt å henge fingrene i når de skulle luke ut synderne 
etter tumultene som oppstod i sluttet av kampen. 
Om dette blir en realitet i fremtiden vil vise seg (altså 
videodømming, ikke slåsskamper). Det blir da spesielt 
interessant å se om taklinger/etterslenger som fører til 
rødt kort blir færre, siden de kan vurderes i etterkant 
av et videopanel der og da. Vil spillerne være flinkere 
til å ”holde seg i skinnet” ? Blir svaret ja vil vi nok 
oppleve færre stygge skader på fotballbanen i fremtiden 
og det er jo et absolutt pluss.

I denne utgaven får vi blant annet fyldige referater fra 
fotballmedisinsk kongress i Barcelona og hamstring-
kurs på NIMI. Videre har vi en sak omkring erfaringer 
og tanker ved bruk at ultralyd i skulderundersøkelsen 
og fast spalte med nytt fra forskningen. I tillegg har 
vi en sak det er verdt å få med seg; hvorfor er det så få 
åpne homofile lagspillere i Norge? Vibeke Koren har 
tatt en nærmere prat med mangeårig håndballkeeper 

Ole-Andre ”Oli” Lerang. Vi presenterer i sedvanlig tro 
også årets styrer i foreningene, samt en rekke 
utlysninger. 

Høstkongressen arrangeres i år i Stavanger. Program-
met ser spennende ut, den sosiale møteplassen med 
faglig nettverksbygging er alltid bra, så her er det bare 
å melde seg på! Husk, NIM-prisen deles ut under 
banketten. Her er det mye heder og ære i tillegg til en 
pengepremie til den som leverer årets beste kasuistikk. 
Skriv en kasuistikk og send til oss innen 1. September. 

Til slutt vil jeg gratulere Siri Bjorland og Kenneth 
Martinsen med nye lederverv i hhv NIMF og FIFA. 
Dere kan i denne utgaven lese deres første ledere.

Og husk, vi tar gjerne i mot bidrag fra dere lesere, 
uansett tema innenfor idrettsmedisin og fysisk 
aktivitet. 
Send oss en mail på idrettsmedisin@gmail.com

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle 
en riktig god sommer!

André Fagerborg

REDAKTØRENS KOMMENTAR
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Hei,
       Her en NIM hilsen fra nyvalgt leder samt litt up to date til 
våre kjære medlemmer. NIMF årsmøte vel avholdt 22. mars og 
ny vår med idrettsmedisinske gleder samt utfordringer er i gang!

Vil først benytte anledningen til å takke Eva K. Birkelund for 
mangeårig utmerket innsats og ledelse av foreningen. Eva gav 
NIMF en klar og tydelig stemme i idrettsmedisinske debatter 
samt løftet gråsoneproblematikk opp i lyset, nyttig og nødven-
dig. Takk til Bent Ingebrigtsen, som også går ut av styret, for 
riktig godt arbeid. Styret ønsker nå våre to nye medlemmer 
Christine Holm Moseid og John Bjørneboe velkommen, og 
gleder oss stort til å jobbe videre. 

I lys av at idretten har blitt mer profesjonell har NIMF startet 
en prosess, der vi ønsker å følge opp og forsøke å få til en 
bedre forsikringsordning for dere som er på idrettsmedisinske 
oppdrag i utlandet.  Dette sammen med tiltak som utbedring 
av «Avtale mellom lege og særforbund» samt at særforbundene 
har klare «Utøver kontrakter» der utøver selv blir ansvarlig-
gjort, tenker vi kan bidra til bedre sikring av vår yrkesgruppe. 
Oppfordrer dere til å være bevisste på egne forsikringsordninger 
samt arbeidskontrakter! Nytt om dette vil fortløpende publis-
eres på vår FB og hjemmeside.

Emnekurs i Idretts- og aktivitets medisin gjennomført uke 
4-5 med stor suksess for våre medisinerstudenter ved UIO. 
Professor Lars Engebretsen gjorde en strålende jobb ved å 
etablere dette kurset med faglig meget sterkt innhold, der et 
utvalg av våre beste forskere samt klinikere innen aktivitet- og 
idrettsmedisin foreleste. Studentene fant kurset fabelaktig og 
motiverende. Lars har lenge gjort en viktig og god jobb for å 
få mer idrett og aktivitetsmedisin inn i den medisinske grun-
nutdannelsen. NIMF vil følge opp og støtte opp om dette. Den 
norske befolkning har høy tillit til leger når det gjelder råd om 
fysisk aktivitet og det forventes at selv nyutdannete leger har 
god kunnskap innen aktivitets- og idrettsmedisin.

IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in 
Sport som ble avholdt i Monaco i mars, var en fantastisk in-
troduksjon til internasjonal idrettsmedisin for en nyvalgt leder 
i NIMF! En opplevelse å høre Tim Gabett “Build chronic work-
load, prepare the athlete»! Den norske årlige høstkongressen i 
idrettsmedisin, vårt herlige treffsted for faglig og sosialt påfyll 
av ypperste klasse, er også i rute! Følg med, et spennende faglig 
program foreligger snart, meld dere på!

Ønsker dere alle en nydelig sommer!

Beste hilsen,
Siri, leder NIMF

 

Hei kjære fysiokolleger!
       Jeg vil først takk avtroppende leder Trine Tegdan Moholdt 
for strålende innsats som leder for FIFA gjennom flere år. 
Snakk om å hoppe etter Trine, en energisk, systematisk og ikke 
minst faglig dyktig medarbeider som har gjort en flott innsats 
i FIFA sammen med et svært kompetent styre. Nå har jeg altså 
tatt over ledervervet og gleder meg stort til det. Det er veldig 
spennende å komme inn i en faggruppe etter mange år som 
fylkesleder i Telemark og i det siste styremedlem i region 
sør/øst. 

Som dere alle vet står vi ovenfor en periode i NFF hvor det skal 
evalueres og legges frem et forslag til hvordan faggruppenes 
posisjon i forbundet skal være. Her må vi være på banen fra 
første stund. Det har allerede vært gjennomgått på styremøter 
og vi i styret har en klar mening om hvordan vi ønsker oss vår 
plassering. Da som en viktig faglig gruppe som kan sette en 

god standard for våre medlemmer og være en aktiv pådriver 
både ovenfor medlemmer, men også som sparringspartner til 
forbundet i saker som omhandler vårt fag. 

Og fag, det er det vi er mest opptatt av! Allerede 31.aug-1.sept. 
kjører vi i gang kurs i Tromsø med Shirley Sahrman. Det gleder 
vi oss stort til samtidig som det blir hyggelig å møte dyktige og 
engasjerte kollegaer i nord. Kurset er nærmest fulltegnet så det 
lover godt for gode diskusjoner og input til en klinisk hverdag. 

Høstkongressen i år går av stabelen 3.-5.nov i Stavanger. 
Der har en sterk faglig kongresskomite ledet av Inger Holm 
allerede jobbet mye med et godt fagprogram. Gå gjerne inn på 
hjemmesiden (www.imhk2017.com) for ytterligere informas-
jon og selvsagt må dere melde dere på til disse dagene. 

Ønsker alle en strålende seinsommer og fin høst med masse 
aktivitet!

Kenneth

     

     

FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI OG 

AKTIVITETSMEDISIN (FIFA)

Kenneth Martinsen, leder FIFA

Siri Bjorland, leder NIMF

Norsk forening 
for idrettsmedisin
og fysisk aktivitet
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Ledende leverandør av klinikkutstyr 
og produkter til forebygging og 
lindring av muskel- og leddplager 
og idrettsskader.
Logg inn for å se din pris. Hvis du ikke er registrert 
som kunde hos oss kan du ringe oss på 35 02 95 95 
eller sende en mail til post@alfacare.no så sørger vi 
for at du blir registrert med riktige rabatter.

www.alfacare.no, post@alfacare.no, tlf: 35 02 95 95

NYHET!
Kurs i IASTM

Vi arrangerer kurs i IASTM nivå 1 og 2 
i Oslo lørdag 23. og søndag 24. september 2017.

IASTM er en innovativ teknikk som blir brukt til å behandle smerter og øke 
mobilitet i vevet. Det er spesielt nyttig ved behandling av fascie, arrvev og 
fibrose. HAWK har flere verktøy som blir brukt til disse behandlingsteknikkene.

Se www.alfacare.no/kurs for mer informasjon 
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Den kombinerte kliniske og

sonografiske undersøkelsen som har

endret hvorledes man kan angå skuldre

  
     Jeg bringer i konsentrert form noen kasuistikker som 
belyser påstanden. Disse er basert på ca. 25 års ultralyder-
faring, som idrettsmedisinsk interessert tidligere allmennle-
ge. Muskelskjellett-ultralydtoget ruller, og det har rullet 
raskt.  De færreste radiologer og de færreste ortopeder så sitt 
snitt til å henge seg på. Det gjorde som kjent en del andre 
profesjonsutøvere – særlig diverse fysioterapeuter og manellte-
rapeuter,- og også en del kiropraktorer. I rette hender er dette 
meget fruktbart. Mange av disse – og vel de fleste av oss- har 
antakelig en vei å gå når det gjelder å utvikle tilstrekkelig 
erfaring for å gjøre gode vurderinger. Et par tips: dokumen-
ter funn og bruk muligheten til dynamiske undersøkelser- 
samt-  min egen kjepphest-  å nyttiggjøre seg informasjoner 
angående begge skuldre.  

Er ultralyd skulder lett? Ja! Er ultralyd skulder vanskelig? 
Ja! Med andre ord er det er spørsmål om på hvilket nivå 
man legger ambisjonen. Man godtar ikke dårlig kirurgi, 
man godtar heller ikke dårlige MR-tolkninger. Og man 
må selvfølgelig vokte seg for en ukritisk spredning av 
ultralyd. 

Dertil- vi vet at presis klinisk diagnostikk noen ganger 
kan være vanskelig og enkelte ganger ikke mulig.  Hvor 
ofte tar vi feil? Hvor ofte utsettes pasienten for feildiagno-
ser/forsinkelser med stor terapeutisk konsekvens? – f.eks. 
overskridelse av tidspunkt for en god cuff-senesutur. 
(Refr. kasuistikk no 4).  

Når bør så billedtaking komme inn?
Ved symptomer av et visst omfang vil det antakelig være 
hensiktsmessig å komme tidlig inn med ultralyddiagno-
stikk- forutsatt god erfaring hos utøveren og godt utstyr. 
Jeg tror ikke at jeg tar feil når jeg hevder at man hos godt 
voksne ikke-traume pasienter ved en kombinert klinisk og 
sonografisk undersøkelse kan avdekke drøyt 90 prosent av 
klinisk relevante avvik.  

Hva er l. valg? Jeg vil hevde at MR, som kan være briljant 
og som bør ligge i bunn for mange tilstander, på mange 
felter ikke har klart å innfri forventningene.  F. eks. bør 

Cuffkalk/differensiering til små rupturer av klinisk 
relevanse være arenaen for ultralyd.   

Som kasuistikkene viser klarer jeg ikke alltid å differen-
siere ut: diverse cuffkalk/kapsulitt/noen cuffrupturer/
enkelte bursaøkninger/ veskeavvik ellers eks. rundt biceps, 
intraartikulært eller kanskje en viss glenohumeral artrose. 
Vi behøver ikke lenger vente på en MR-undersøkelse 
for å få vite etter en luxering om tub.majus er i orden 
eller om det dreier seg om en stor, kanskje anteroposte-
riør ustabil cuff-ruptur, med mye retraksjon og dårlig 
infraspinatuskontraktilitet. I det store og hele kan akutte 
smertetilstander/traumer m.m. vanskeliggjøre finere 
differensieringer og vi kommer som kjent ofte ikke til 
mål ved diverse krafttester, instabilitetstester, tester for 
bevegelsesutslag, smerter, palperinger og isometrier og 
lignende. Her er ultralyden noen ganger etter mitt skjønn 
til uvurderlig hjelp! 

Enkelte av disse tilstandene bør som kjent angåes totalt 
forskjellig! – og det vil være uhensiktsmessig – av mange 
grunner- å vente på en MR-undersøkelse. 

Kasuistikkene bringes særlig med tanke på å vise at kalk 
forekommer dels svært symptomgivende, ikke bare som 
vanligst i supraspinatus, men også noen ganger svært 
symptomgivende også i infraspinatus og subscapularis 
(kasuistikkene 1-2-3).  Dertil er meningen forsøke å vise 
at vi alle noen ganger uten ultralyd strever med korrekt 
diagnose (Kasuistikkene 4-5).  

Med andre ord,- det er ikke så dumt å ha ultralydappa-
ratet «på fanget». Hensikten er ikke i denne artikkelen å 
gå  inn i videre detaljer og mange tilstander er ikke nevnt. 
Hvis jeg skal gli over i det arrogante hjørne- uten å bli tatt 
for bokstavelig-  vil jeg hevde at en ortoped som under-
søker skuldre uten å bruke ultralyd ofte har et handicap 
og at en radiolog – for å si det overdrevent- har et handi-
cap rett og slett fordi vedkommende ikke er kliniker! 

Av Per Sunde
Lege ved Skulderklinikken/

Klinikk Frogner
E-post: per@persunde.no
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5 kasuistikker
De 3 første viser cuffcalk i henholdsvis supraspina-
tus, subscapularis og infraspinastus. Det kan være 
vanskelig klinisk å skille disse noen ganger betydelig 
smertefulle impingementaktige situasjonene fra 
kapsuliter og det er antakelig visse sammenhenger.

Kasuisikkene 4 og 5 viser at det ofte kan ligge 
uventetheter bak såkalte kapsuliter.

KASUISTIKK l) SUPRASPINATUSKALK

I basis frisk kvinne f.-70, mangeårige nontraumatiske impingementakti-
ge plager, aksentuert siste måneder, uten kapsulittpreg, uten primær 
cuffsvikt, uten instabiliteter/annet relevant. Sonografisk viktigst: en 
klassisk, nokså hard forkalkning ca. 2.5 cm i supraspinatus, hovedsakelig 
solitær, med  mekanisk kompromittering mot acromion/ligamentum 
acromioklavikulare ved særlig abduksjonsmanøvre.  

Pasienten ble vurdert til å passe godt inn i løpende kalkstudie ved Mar-
tina Hansens Hospital, Stefan Moosmayer,- derfor non-intervensjon hos 
meg. ( 3 behandlinsvalg: Fysioterapi alene, fysioterapi med ul-veiledet 
steroidinjeksjon, fysioterapi og kalkskylling og steroidinjeksjon).

1 mnd. senere hos Moosmayer:  i mellomtiden betydelig og plutselig 
smerteøkning, nesten blokkert. Ble vurdert til å ha fått en akutt 
kalktømning- hadde bl.a. økt bursa, fikk som straksbehandling xylocain 
samt lederspan i bursaen. Begrenset effekt, ytterligere smertestillende og 
antiinflammasjonsmedisinering og  senere telefonkonferanse for å vurde-
re videre plan/eventuelt kalkfjerning sonografisk guidet, alt etter videre 
forløp. Rtg.messig ingen overraskelser, rett acromionform. 

KASUISTIKK 2) SUBSCAPULARISKALK. 

Atletisk, frisk mann, f. -39, tidligere nær skulderfin, siste dager nær 
globalt helblokkert hø. skulder- med store smerter. Ikke skade, ikke cuff-
ruptur, ikke GH-artrosemistanke. Har en Dupytrens kontraktur som 
kunne lede oppmerksomheten mot mulig kapsulitt, noe han ikke hadde. 
Sonografisk sees 2-3 cms. SUBSCAPULARIS-kalkoppfylninger bulende 
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mot mot en noe økt bursa, formodentlig kalk i resorpsjon. 
Trippel-prosedyre, dvs. lokalbedøvelse i bursaen, 
aspirasjon fra senen i et par glass , lokalbedøvelse og 
steroid i bursaen til slutt. Spontantilfredshet, dvs. kraftig 
smertelindring og frapperende bedring av bevegelses- 
utslagene. Ved kontroll 14 dager senere: smertefrihet og 
nær fri bevegelighet, sonografisk med spredt ikke spesielt 
volumøkende subscapulariskalk.  

Det kan bemerkes at slik kalk ofte forefinnes, og oftest 
uten særlige symptomer. 

KASUISTIKK 3) INFRASPINATUSKALK

Kvinne f. -74, akutt nærmest total skulderblokkade, 
dvs. alle veier, også med tidlig forvansket glenohumeral 
rytme. Betydelige smerter, uten tydelig tidligere historie/
tydelig årsak! Pga nevnte feilaktig inntrykk av cuff-
svekkelser.  Fokus bakre cuff, hvor i INFRASPINATUS  
en oval kalkballe ca. l.5 cm.  Samme prosedyre som foran, 
lyktes ikke i å få ut noe særlig kalk, men gjorde en del 
needling/»fenestrering» i senen for å forsøke å skape litt 
«liv».  Pr. telefon l uke senere meddelt tilfredshet.  
Jeg var nær på å kalle dette kapsulitt initielt- hvilket ville 
ha vært ukorrekt. Jeg har lignende eksempler hvor jeg, 
hvis jeg hadde vært mer diagnostisk presis,  antakelig 
ville ha kunnet luke ut mistanken om kapsulitt. Kalken i 
infraspinatus behøver ikke være så stor før det kan ligne 
en kapsulitt.

Generelt har jeg imidlertid inntrykk av at kapsulitt ofte 
– ALTSÅ OMVENDT- feildiagnostiseres som impin-
gement-aktighet. Bl.a. er utroteringen ofte langt mindre 
redusert enn 30 grader- og likevel passer helheten ellers 
best med en kapsulitt.   
   

KASUISTIKK 4) STOR CUFFRUPTUR

Elektriker f. -52 2 ggr. «kapsulitt»-injisert intra-
artikulært av skuldererfaren fastlege- med andre ord en 
betydningsfull feilvurdering ettersom man i dette tilfellet 
ikke har all verdens tid for cuff-kirurgi. 

Tidligere i det viktigste skulderfrisk,  l mnd. tidligere 
tungt feil-løft. Tydelig supraspinastussvekkelse, Ikke 
kontakt med bla. infraspinatus med synbar atrofi. Det 
er viktig at Subacapularis ble vurdert til å være i orden. 
Sonografisk: hovedinntrykk av nokså ferske endringer, 

betydelig retraksjon av hele supraspinatus og en betydelig 
del av infraspinatus. Betydelig trippel-økt væske; rundt 
biceps, i bursaen og intraartikulært ved posteriørt snitt- 
dette som tegn på hendelse/lesjoner .

Erfaren skulderkirurg var tilstede- som ultraydhospitant. 
Pasienten ble suturert for store cufflesjoner i nevnte gate 
l mnd. senere samt bicepstenotomert. Man så ikke behov 
for videre preoperativ billeddiagnostikk. Pasienten var ved 
3 mnd.s kontroll tilfreds. 

Vanligste feil generelt, etter min erfaring, er at noen 
ganger seiler nokså store cuffrupturer under rubrikkene 
tendinitt eller impingement.   

KASUISTIKK 5) GLENOHUMERAL ARTROSE

Atletisk all round frisk kvinne, fysioterapeut,  f. -58, 
symptomutvikling over nokså mange måneder, hoved-
symptomatologi klassisk fulminant kapsulitt, uten annet 
relevant. Bl.a. Intakt trippel-cuff. Surprise:  sonografisk 
erkjennbart en betydelig GLENOHUMERAL AR-
TROSE. Sonografisk ellers ikke kliniske relevantheter. 
Pasienten ble henvist til skulderteamet ved Lovisenberg 
sykehus,- pr. dato konservative rådgivninger. Rtg. Og CT 
viste redusert brusk, normal glenoidversjon, subchondrale 
cyster og påleiringer, dertil påleiringer ved caput,- det siste 
også sonografisk synbart. Antakelig hadde pasienten mest 
symptomer fra kapsulitten,- hun bør antakelig av flere 
grunner ikke være for hard ved tøyninger i ytterstillinger.

Forts. fra foregående side:

Ultralyd skulder...
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Idrettsmedisinsk Høstkongress

Stavanger
3. - 5. november 2017

Frist for earlybird-påmelding:   1. september
Frist for innsendelse av abstract:   1. september

www.imhk2017.com
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Homofil og toppidretts-
utøver i Norge
Det er svært få åpne homofile lagspillere i Norge. Hva skyldes dette?

       De siste årene har flere idrettsprofiler stått frem som 
homofile eller lesbiske, men i forhold til antall profesjonelle 
idrettsutøvere er tallet allikevel svært lavt. Spesielt gjelder 
dette for mannlige utøvere i lagidretter og idretter som anses 
for å være røffe.

FRI - Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold skri-
ver på sine sider at det antas at 3-5% av befolkningen er i 
gruppen LHBT (lesbisk,homofil,bifil eller transpersoner). 
Altså ca.1 av 20. Det er langt færre av idrettstopper som 
har stått frem som homofil eller lesbiske i Norge, og man 
kan jo bare spekulere i årsakene.

I OL i Rio i 2016 var det registrert 11 homofile og 44 
lesbiske utøvere. Ingen av de homofile var fra USA. Fire 
år tidligere i London OL, ble det registrert 23 homofile/
lesbiske utøvere, og fjorårets OL i Rio ble kalt en rekord 
for homofil og lesbisk deltakelse. Totalt antall deltakere i 
OL i Rio var rundt 11000. De åpne homofile og lesbiske 
utgjør dermed kun 0,5% av alle utøvere.

Håndballspiller Ole-Andre ”Oli” Lerang, mangeårig 
keeper for Viking Håndball, nå for Sandnes IL og med 8 
år i eliteserien og flere år på aldersbestemte landslag, stod 
frem som homofil i 2014. Han var da 24 år.

Var det en avgjørelse du ventet lenge med Ole-Andre? 

Ja, det var en avgjørelse som jeg ventet lenge på. Jeg visste jeg 
var homofil allerede i 8-9 klasse.

Kan du fortelle litt om hvorfor du ventet så lenge som 
du gjorde med å komme ut, og litt hva som var 
grunnen til at du fortalte det da du gjorde? 

For meg var tanken om å stå frem helt utenkelig. Frykten 
omfattet så mange aspekter og dette gjorde at jeg holdt på 
denne hemmeligheten i mange år. Det at andre skulle bli 
ukomfortable rundt meg og at de da ville søke mer avstand 
til meg var den største frykten. Tanken på at ingen ville 
snakke med meg og at jeg ikke kunne drive med håndball 
var helt forferdelig. I tillegg hadde jeg lest masse skrekk-

historier om andre idrettsutøvere som sto frem som homofile 
med katastrofale resultater, i verste fall selvmord.
I en alder av 24 år valgte jeg å stå frem. Først til familie og 
så venner og lagkamerater. Jo eldre jeg ble desto mer depri-
mert ble jeg. Det kan beskrives som en “tikkende bombe”. 
Når jeg var yngre trodde jeg at dette var en hemmelighet jeg 
kunne holde på livet ut. Jeg merket at jeg bare ble mer og 
mer deprimert med årene. Tanken på at jeg var “annerledes” 
gikk mer opp for meg og jeg gikk rundt å tenkte på dette 
nesten hele dagen. Jeg ble ekstremt deprimert. Det gikk 
utover det sosiale livet mitt og håndballen, derfor følte jeg 
at tiden var inne for å bare hoppe i det!

Var du i tvil om hvordan dine lagkamerater kom til å 
ta nyheten om at du var homofil?

For meg betyr håndball veldig mye. Jeg var derfor veldig redd 
for at responsen skulle være negativ og at det resulterte i at jeg 
ikke kunne drive med håndball lenger.

Men alle lagkameratene mine tok nyheten veldig bra. De 
sa; “var det hemmeligheten din?” som om det ikke var noen 
big deal! De behandlet meg som de alltid har gjort. De var 
veldig flinke å få frem budskapet at det er helt normalt å 
være homofil.

Hvordan tok omgivelsene nyheten?

Det ble en enorm respons etter jeg valgte å dele min hemme-
lighet med Stavanger Aftenblad. Over 4000 mennesker tok 
kontakt via Facebook og masse aviser/tv kanaler tok kontakt. 
Jeg opplevde bare positive respons som virkelig hjalp meg i 
denne sårbare prosessen.

Tror du dette var overraskende for lagkamerater og 
omgivelser, eller tror du de alltid har visst det?

Overraskende tror jeg!
Jeg ble fortalt at de ikke hadde trodd jeg var homofil. Mange 
forbinder homofili med feminitet, noe som er helt feil tanke-
gang! Jeg har aldri vært en feminin type. Det har en stereotyp 
mange henger seg opp i uten rot i virkeligheten.

Av Vibeke Koren
Idrettsfysioterapeut. MNFF. FIFA

Stavanger Idrettsklinikk
E-post: 

vibeke@stavangeridrettsklinikk.no
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Endret din rolle som keeper og lagkamerat 
seg etter du kom ut?

Responsen fra familie og venner var som jeg 
ønsket. De behandlet meg som de gjorde før jeg sto 
frem. Jeg hadde samme rolle som keeper og lag-
kamerat. Det som ble annerledes var at jeg ble en 
mye gladere og lykkeligere person. For første gang 
i livet mitt kunne jeg være meg selv som resulterte 
i at det var kjekkere å gå på trening og være med 
venner. 
Lerang presiserer at han ikke har hatt et ønske om 
så mye fokus rundt hans legning. For han er det jo 
helt normalt og ikke det som definerer han.

Da jeg sto frem, var jeg veldig opptatt av at min 
legning ikke skulle ta fokuset vekk fra håndballen. 
Jeg valgte å styre vekk fra mediastormen og gjorde 
bare ett intervju. Jeg ønsket at folket skal se meg 
som “Håndballkeeperen Lerang” og ikke “Homo-
file Lerang”.

Har du noen negative opplevelser med det å 
komme ut?
Jeg har bare hatt positive opplevelser med å stå 
frem. Jeg fikk en massive støtte fra alle. Jeg fikk 
også støtte fra store navn i idrettsverden, noe som 
betød veldig mye. 

Jeg ble en tryggere person og hverdagen ble mye 
lettere. Det som var mest positivt var at jeg ikke 
gikk rundt å trodde det var noe galt med å være 
homofil. Min opplevelse har gjort meg trygg på at 
homofili er bare en liten del av oss, det definere 
ikke hvem vi er som person.       

Hvorfor tror du det er så få mannlige 
idrettsutøvere som står frem som homofile?

I idrettsverden er det en “machokultur”. Dessverre 
passer ikke stereotypen til homofile inn i idretts-
verden. Jeg fryktet selv at dette ville ødelegge en 
håndballkarriere ved at ingen ønsket å ha meg 
på laget. Dette var min store frykt og er noe jeg 
trodde var tilfelle når jeg var i skapet.
Mine erfaringer ved å stå frem viser at den såkalte 
“garderobekulturen” og “Machokulturen” er feil. 
Vi er en spillegruppe med ulike personligheter, 
men vi akseptere hverandre for den vi er. Det er 
ikke legningen som avgjør hvilken personlighet 
vi har og hvilket nivå vi har i idretten. Vi må 
ikke være “macho” for å passe inn i den verden. 
Min håndballkarriere ble ikke dårligere ved å stå 
frem. Jeg fikk masse tilbud fra klubber i Norge 
og utlandet, noe som viser at idrettsverden ikke 
bryr seg om hvilken legning du har, men hva du 
presterer i idretten.

Sett tilbake Ole-Andre, er det noe du ville 
gjort annerledes?

Hvis det er noe jeg ville gjort annerledes så ville 
det helt klart vært å stå frem mye tidligere. Jeg 
ville aldri ventet så lenge før jeg kom ut av skapet.

Mitt råd til andre homofile/lesbiske idrettsutøvere 
er å stå frem som homofil. Mine erfaringer viser at 
jeg var min “egen fiende” før jeg sto frem. Jeg så for 
meg alltid verst tenkelig scenario. Men opplevde 
fort at dette ikke stemte når jeg sto frem. Vi har 
kommet veldig langt når det gjelder å normalisere 
homofili, noe som ble bevist da jeg sto frem. 
Jeg fikk massiv støtte fra håndball, fotball og 
ishockeymiljøene.
Det er ekstremt viktig å påpeke at å bære på en 
slik hemmelighet blir bare verre og verre med 
tiden!!
Derfor håper jeg min erfaring er nok bevis på at 
det er trygt å stå frem som homofil i idrettsverden.

Tusen takk Oli for din viktige og sterke historie!
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Referat fra Barcelona

  
     The Isokinetic Group har i flere år arrangert konferanser 
om fotball og idrettsmedisin. De to siste årene har konfe-
ransen lagt til London, og har i mine øyne vært svært vel-
lykket, både i forhold til valg av by, konferansesenter og ikke 
minst faglig. Årets konferanse ble lagt til Barcelona og med 
selveste Camp Nou som åsted for konferansen.

”Ta med solbriller” stod det i en info-mail fra arrangøre-
ne. Jeg tenkte de bare minnet oss om at Barcelona tross 
alt ligger noen breddegrader lenger sør enn Skandinavia 
og at det kunne bli litt sol under pausene, men det skulle 
vise seg at hovedsesjonene foregitt ute på selve tribunen 
og at solen stod rett på. Barca-tilhenger eller ikke, det 
skal litt til å ikke bli imponert over det enorme stadio-
net og det å få sitte på selve tribunen. Første konferanse 
utendørs altså, men kanskje ikke den siste, da Isokinetics 
har lagt neste års Football Medicine Strategies konferanse 
til samme sted. God planlegging førte til en hel dag fri før 
konferansen startet, og sånn sett kan man ikke klage på 
valg av by. Barcelona har ALT. Fin måte å kombinere fag 
og ferie i en travel hverdag!
Antall deltakere var rundt 2000, og det var en god norsk 
delegasjon. Eksakt antall vites ikke, men minst 20, basert 
på de sosiale aktivitetene jeg var med på med andre 
nordmenn. Nettverking nevnes jo alltid som det viktigste 
ved konferanser!

Konferansen hadde en imponerende liste over 
foredragsholdere. Det var 3 parallelle sesjoner med 
tema;”Sports Medicine”, ”Regenerative medicine” og 
”Science of Football”. Tittelen på konferansen 
”The Future of Football Medicine” skulle utfordre 
foredragsholdere til å gi oss en pekepinn på hvordan 
vår fremtid bør se ut i forhold til diagnoser, behandling 
og strategier. Ofte ender man opp med flere spørsmål 
enn svar, men det kommer stadig ny informasjon som 
endrer vår måte å se på diagnoser og behandling, og faget 
er i stadig endring. Lyskesmerter som tidligere ble kalt  
kroppens svar på ” Bermuda triangelet” er plutselig ikke 
et mysterium lenger, og mye ny og nyttig informasjon om 
kneskader og Return to Play bli stadig presentert, også 
her i Barcelona.

Dag en ble startet med temaet ”The future of injury 
prevention” av Roald Bahr, som minner oss på at 
screening ikke er en effektiv måte å forutse skader. 
Neste foreleser Freddy Fu, som nå er kjent som Zlatan sin 
knekirurg, tok oss igjennom ”The future of sports 
surgery”. Take home message: ”Progress in health care 
requires publications of positive AND negative results”.

Lynn Snyder-Mackler, for mange kjent som en av 
forfatterene av ”The Oslo-Delaware cohort study” luftet 
sine tanker om fysioterapiens rolle innen idrettsmedisin. 

Det var en spennende sesjon om GPS bruk og monito-
rering, som jeg tipper mange som jobber med fotballag 
hadde funnet lærerikt og interessant, og igjen fikk jeg 
gleden av å høre Tim Gabbett snakke om ” The training-
injury prevention paradox; should athletes be training 
smarter and harder! Så nyttige og viktige saker kan man 
neppe ta skade av å høre flere ganger tenker jeg!

De tre dagene var fylt til randen med triple sesjoner og 
med kanoner innen feltet. Majoriteten av forelesningene 
holdt svært høy kvalitet, men noen holdt overraskende lav 
kvalitet til å være på en så stor og anerkjent konferanse. 
Det kan til tider skyldes foreleser sine språkvansker når 
det kommer til engelsk, men et par av forelesningene 
hold faglig sett for dårlig nivå i mine øyne. Det var kun et 
fåtall heldigvis og påvirker ikke min totalopplevelse av at 
dette er en konferanse verdt å få med seg for alle idretts-
medisinere, og et absolutt MUST for deg som jobber 
med fotball! Husk solbriller!

Av Vibeke Koren
Idrettsfysioterapeut. MNFF. FIFA

Stavanger Idrettsklinikk
E-post: 

vibeke@stavangeridrettsklinikk.no
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14  Nimi arrangerte kurs på hamstringsskader her på 
Ullevål stadion 29. mai. Rundt 20 engasjerte terapeuter 
deltok. Kursholdere var Arnlaug Wangensteen og 
Nicol van Dyk:

Arnlaug Wangensteen
Fysioterapeut ved Nimi Ullevål. Er i ferd med å avslutte 
sitt doktorgradsprosjekt angående diagnose og prognose 
av akutte hamstringsskader hos mannlige idrettsutøvere. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Aspetar Sports 
Medicine and Orthopaedic Hospital i Doha og Senter 
for Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole. 

Nicol van Dyk
Fysioterapeut ved Aspetar Sports Medicine and Ortho-
paedic Hospital i Doha, Qatar. Han tar en doktorgrad 
om skadeforebygging og risikofaktorer for hamstrings-
skader hos fotballspillere på elitenivå. I tillegg er van Dyk 
associate editor og editorial board member i British Journal 
of Sports Medicine.

Dette kurset omhandlet hovedsakelig akutte skader. 
Oppsummering følger.

Hamstringsskader er en av de vanligste akutte skadene i 
idretter som involverer løp med høy hastighet (sprint) og 
raske akselerasjoner. I fotball har antall hamstringsskader 

økt med 2.3 % årlig siden tidlig på 2000-tallet og en ny 
rapport viser at hele 15 % av skadene i Premier League 
sesongen 16/17 var hamstringsskader. Det til tross for at 
vi vet mer om behandling og forebygging enn noen gang. 

Flesteparten av de akutte hamstringsskadene ser ut til å 
skje i forbindelse med løping opp mot maksimal hastig- 
het, hvorav 80 % primært er lokalisert til biceps femoris. 
Den eksakte skademekanismen for disse sprintskadene er 
ennå omdiskutert, men ser ut til å skje i slutten av sving- 
fasen (der hamstring må jobbe eksentrisk mot ytre del av 
bevegelsesbanen) eller i første del av standfasen. 

Tidligere skade og høy alder er etablerte risikofaktorer for 
akutte hamstringsskader. Redusert muskelstyrke (spesielt 
eksentrisk styrke) og en ubalanse i styrkeforholdet mellom 
hamstrings og quadriceps har også vist å øke risikoen for 
skade, men studier viser her at effektstørrelsen er svært 
lav. Nyere forskning foreslår også at muskelarkitektur kan 
spille en rolle, for eksempel at redusert fasikkellengde kan 
disponere en utøver for skade.

Den seneste tiden har man slått fast at screening ikke 
egner seg til å forutsi hvem som kommer til å skade seg. 
Alle utøvere som driver med en idrett der hamstrings-
skader er utbredt bør derfor få et skadeforebyggende 
tiltak. For eksempel et Nordic hamstring program. Mer 
om det under. Screening er likevel nyttig, men bør bli 
brukt til andre formål enn å predikere skader. For 
eksempel til å avdekke nåværende skadeproblematikk, 
følge opp disse, bygge en relasjon med utøveren og få 
baseline testresultater. 

Hamstringsskader kan forebygges. Eksentrisk trening med 
Nordic hamstring har vist seg å redusere forekomsten 
av nye skader med 70 % og re-skader skader med 85 %. 
En ny studie viser også at man kan få like god effekt på 
eksentrisk hamstringsstyrke og fasikkellengde av å gjøre 
færre repetisjoner (lavere volum) av Nordic hamstring enn 
man tidligere har trodd er nødvendig. Selv om dette er 
interessante funn, vet vi ikke hva slags forebyggende effekt 
lavere volum har.

     

Referat:

Hamstringsskader

Av Kevin Nordanger
Fysioterapeut ved Nimi Ullevål

E-post: kevin.nordanger@nimi.no
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En grundig klinisk førstegangsundersøkel-
se er hjørnesteinen for diagnostikk etter en 
akutt hamstringsskade, hvorav en utfyllende 
anamnese vil kunne gi verdifull informasjon 
om blant annet skadesituasjonen og pasientens 
oppfattelse av alvorlighetsgrad. Ved mistanke 
om totalruptur (og eventuelt avulsjonsfraktur) 
er supplerende radiologiske undersøkelser 
indikert, og MR bør derfor rekvireres. Ellers ser 
ikke MR ut til å ha en tilleggsverdi utover en 
god klinisk undersøkelse for å forutsi hvor lang 
tid det vil ta å returnere til idrett. MR er derfor 
ikke nødvendig for alle. 

Markedsførings- og rehabiliteringsavdelingen 
på Aspetar har nettopp publisert et infor-
masjonshefte og videoer for informasjonsøye

med basert på hamstringsprotokollen 
som de benytter i klinikken og i pågående 
forskningsprosjekt. Denne protokollen tar 
deg fra a-å når det gjelder diagnostisering og 
behandling av hamstringsskader, samt retur til 
idrett. Den kan du finne på deres hjemmeside 
(www.aspetar.com) eller YouTube-kanal.

Protokollen er kriteriebasert og inneholder 
totalt seks faser (tre rehabiliteringsfaser og tre 
idrettsspesifikke faser). Man er nødt til å bestå 
visse kriterier for å gå videre til neste fase i 
rehabiliteringen, før man til slutt blir klarert for 
å returnere til idrett. I starten er fokuset på å 
minimere skadeomfang og smerte. Tidlig mobi-
lisering og belastning viser seg å ha en betydelig 
positiv innvirkning på tilhelingsprosessen i det 

skadde vevet. Her er det ønskelig å finne ut av 
hva som er optimal mengde belastning for å 
oppnå ønsket effekt. Det er fremdeles uvisst.

Videre tar man sikte på å øke nevromuskulær 
kontroll, opparbeide full smertefri bevegelighet 
og styrke. Øvelser der hamstringsmuskulaturen 
aktivt forlenges (à la Askling) viser seg å ha 
en positiv effekt. Utøverne begynner så tidlig 
som mulig med et strukturert progredierende 
løpeprogram. Det er trolig viktig å få utøverne 
i gang med å løpe igjen, da det er dette de skal 
returnere til. Det skal foregå smertefritt og i 
forhold til hva de føler seg komfortable med. 
Løpingen økes gradvis med cirka 10-15 % av 
selvrapportert anstrengelse for hver økt. Mot 
slutten av rehabiliteringen blir det satt høyere 
krav til funksjon og belastning. De siste fasene 
består derfor av tøffere idrettsspesifikk trening 
og testing. For eksempel sprint og retnings-
wforandringer. Man må også gjennomføre en 
tilnærmet full treningsøkt i idretten man skal 
tilbake til. Det er viktig for å gi økt trygghet i 
forhold til retur til idrett.

Konsensusrapporten fra 2016 angående retur 
til idrett tydeliggjorde at avgjørelsen om å 
returnere bør gjøres i samråd med trener, utøver 
og medisinsk ansvarlig. De fleste returnerer 
til idrett etter 1-6 uker, men her er det store 
individuelle variasjoner, også uavhengig av 
skadeomfang. Tall viser at 50 % skader seg igjen 
i løpet av de første 25 dagene etter retur til 
idrett, mens 79 % av skadene oppstår på eksakt 
samme sted i muskelen som før. For å mini-
mere risikoen for å skade seg igjen bør derfor 
rehabilitering være strukturert og kriteriebasert, 
men man bør også ta hensynn til tidsaspektet 
og ikke forhaste seg. I tillegg bør man fortsette 
med skadeforebyggende trening lenge etter 
retur til idrett. Helhetlig belastningsstyring vil 
også være vesentlig.
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Exercise for chronic musculoskeletal pain: 

A biopsychosocial approach

Av Stine Rønaas
Fysioterapeut og 

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

NYTT FRA FORSKNINGEN

      Smerte er definert som en «sensorisk og 
emosjonell opplevelse assosiert med faktisk eller 
potensiell vevsskade, eller beskrevet som slikt». 
Kroniske smerter fra muskelskjelettsystemet er 
pågående smerte i skjelett, ledd, muskler og annet 
vev med varighet over 3 måneder. Smertene kan 
ha opphav i kjent eller ukjent patologi og bidra 
til sekundær patologi som blant annet innebærer 
dekondisjonering, bevegelsesfrykt, sensitisering og 
angst. Tidligere har trening som intervensjon for 
disse pasientene hatt fokus på økt fysisk funksjon 
og mindre fokus på sekundær patologi. Ofte 
forsøker man også å behandle primærårsaken til 
smertene, men dette kan vise seg å være vanskelig 
fordi noen sykdommer ikke lar seg kurere (slik 
som revmatoid artritt) eller det er vanskelig å forstå 
den underliggende mekanismen bak (slik som 
fibromyalgi). Det antas at de sekundære plagene 
i stor grad bidrar til smerte og funksjonstap blant 
de med kronisk muskelskjelettsmerter. Vedvarende 
smerte gjør nociseptorer og nociseptive baner 
mer sensitive, noe som igjen øker bidraget til 
smerteopplevelsen fra en rekke biopsykososiale 
faktorer. Det har vist seg at å adressere de fysiske, 
psykiske OG sosiale faktorene som påvirker 
smerte og funksjonstap gjennom tilpasset trening 
og moderne smerteundervisning er den mest 
effektive tilnærmingen til mennesker med kronisk 
muskelskjelettsmerte.

Mange pasienter kan ha forholdsvis lik primær og 
sekundære patologiske prosesser, men viser ofte 
ulik presentasjon. Derfor vil det være viktig at 
tilnærmingen er individuelt tilpasset med bakgrunn 
i en grundig anamnese og funksjonsundersøkelse. 
Følgende områder bør spesielt utredes:
- En omfattende smertekartlegging. Dette 
innebærer blant annet lokalisasjon, intensitet, 

beskrivelse, aggraverende og lindrende faktorer. 
Tanker, overbevisninger og atferd knyttet til 
smerten er også svært relevant for å kunne gi 
adekvat informasjon og trening. Dette vil igjen 
avdekke hvordan smerten påvirker hverdagslige 
aktiviteter, sosial funksjon og deltagelse. En slik 
utredning vil også kunne brukes til å vurdere effekt 
av behandlingen. 

- Avdekking av gule flagg, definert som 
psykologiske faktorer som øker risikoen for 
langvarig smerte og funksjonsnedsettelse. Dette 
inkluderer blant annet smerterelatert frykt, 
depresjon og katastrofetanker. Det er vist en sterk 
korrelasjon mellom tilstedeværelse av gule flagg, 
og smerte og funksjonsnedsettelse. Det er også 
bevist at forventningene man har før trening i stor 
grad påvirker utfallet av treningen, en endring 
av negative forventninger kan derfor gjøre stor 
forskjell. Desto flere gule flagg som avdekkes 
jo tettere oppfølging og gradvis eksponering til 
redselsfylte aktiviteter er anbefalt. Dersom gule 
flagg utgjør en stor del av plagene til pasienten 
anbefales en mer multidisiplinær tilnærming med 
blant annet involvering av psykolog.

- En grundig funksjonsundersøkelse vil gi 
informasjon om blant annet strukturelle og 
funksjonelle begrensninger, bevegelseskvalitet og 
redsel for bevegelse. En slik undersøkelse kan også 
medvirke til å betrygge pasienten ved å utelukke 
alvorlig patologi eller gi bekreftelse på at vev ikke er 
skadet.

Før oppstart av trening for mennesker med kronisk 
muskelskjelettsmerter er det også et par ting som er 
viktig å huske på, oppsummert i tabell 1.
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•  Understanding contemporary pain biology and ‘explaining pain’ are key competencies required for biopsychosocial treatment

•  Frequently reassure patients that it is safe to move/pace up despite their symptoms

•  Exercise prescription should be time, as opposed to pain, contingent using a tolerable/not tolerable dichotomy

•  Have ready-made responses to flare-ups can reduce severity

•  Exercise should be individualized, enjoyable, related to patient goals and with a level of supervision spesific to the patient

•  Many patients with CMP will respond to lower exercise dosage than recommended for healthy individuals (i.e. graded low to moderate intensity)

•  Closely observe and monitor exercise practice, seek and provide feedback and correct poor technique

•  Encourage patients to self-monitor exercise (diaries, activity trackers, etc.)

•  Place emphasis on developing/restoring movement confidence and quality

Tabell 1

Tabell 2

Hvordan pasienten forstår smerte vil ha 
enorm betydning for treningen videre. 
En viktig del ved oppstart og underveis 
i treningen vil være å forklare pasienten 
hva smerte er, og betydningen dette har i 
relasjon til pasientens situasjon, bevegelse 
og trening. Det er viktig å betrygge 
pasienten underveis på at det er greit å 

trene til tross for noe ubehag. Når en 
kartlegger «baseline», grad av aktivitet 
pasienten kan gjøre uten oppblussing av 
smerter og symptomer, kan det gi en viss 
kontroll og forutsigbarhet for pasienten 
og redusere stress knyttet til bevegelse 
og trening. Dette har også sammenheng 
med at treningen bør være tidsstyrt 

fremfor styrt av smerter. Da unngår 
man et fokus på smerter og har større 
sjanse for å unngå oppblussing av disse 
underveis eller i etterkant av treningen. 
Dersom det skulle skje at pasienten får en 
oppblussing er det viktig å ha en strategi 
klar for hvordan man skal håndtere 
dette. Hjelp pasienten med å kartlegge 

Aerobic exercise Intensity HR equivalents: low intensity: 40 < 55% HRmax; moderate intensity: 55 < 70% HRmax:

 high intensity: 70 < 90% HRmax

Frequency ≥ 2 times/week;  ≥  6 weeks

Intensity Low intensity (RPE 8-10) to moderate intensity (RPE 11-13). Higher intensity (RPE 14-16) for goals involving more

 demanding work, sport or recreation where tolerated.

Time 20-60 min. and < 20 min with exercise intolerance. Consider shorter intervals interspersed with other exercise modalities

 (e.g. 3x7 min. walking separated by resistance exercise)

Type Modalities involving continuous and rhythmic exercises that engage major muscle groups but do not exacerbate

 symptoms (walking, jogging, swimming, dancing, etc.)

Progression Commence RPE 8-10 grading to RPE 11-13 as tolerance increases; RPE ≥ 14 for high-intensity training. Increase duration

 before intensity (e.g. for treadmill walking increase duration and walking speed before incline)

Resistance exercise Intensity 1RM equivalents: low intensity: 40 < 60% 1RM; moderate intensity: 60-70% 1RM; high intensity: ≥ 70% 1RM

Frequency 2-3 times/week; ≥ 6 weeks

Intensity Low-intensity (RPE 8-10) to moderate-intensity exercise (RPE 11-13). For more demanding work, sport or recreation

 consider high-intensity training (RPE 14-16).

Time For low- to moderate-intensity exercise 1-2 sets of 15-20 reps reduced/adapted for exercise tolerance.

 For high-intensity exercise 1-2 sets of 8-12 sets.

Type Modalities that engage muscles of affected body part(s) and/or major muscle groups (weight-bearing activity, free

 weigths, floor exercise; machines, resistance bands, motor control exercise, etc.) that do not exacerbate symptoms.

Progression Commence RPE 8-10 grading to 11-13 as tolerance and functions increases; RPE ≥ 14 for higher intensity training. Increase

 reps before load; commence floor exercise with short holds and higher reps and increase hold duration before exercise

 difficulty. For functional exercise commence at a level spesific to patient’s presentation and increase reps before load.

ex, exercise; HRmax  age-predicted heart rate maximum; 1 repetition maximum; RPE, rating of perceived exertion assessed using Borg 6-20

RPE scale; reps, repetitions.
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Nytt fra 
forskningen...

hvorfor økningen i symptomer skjedde, hva som 
kan redusere sannsynligheten for at det skjer igjen 
og minne dem på at smerte kun reflekterer en 
beskyttelsesstrategi og ikke nødvendigvis betyr 
mer skade. Et annet viktig prinsipp som tar 
utgangspunkt i «baseline» er «activity pacing». 
Det er en strategi der hverdagslig aktivitet og 
trening deles opp i overkommelige porsjoner 
som ikke øker symptomer og smerter. Dette vil 
igjen kunne bidra til mestring, selvsikkerhet og 
redusert frykt for bevegelse. Over tid bidrar dette 
til økt aktivitetsnivå. Valg av trening og øvelser bør 
gjøres meningsfull og motiverende for pasienten, 
målsetting er viktig i denne sammenhengen. 
Fokus på bedre funksjon, livskvalitet og andre 
biopsykososiale aspekter er muligens mer 
hensiktsmessig enn fokus på å redusere smerte. Her 
bør terapeuten være flink til å gi øvelser som gir 
pasienten mening og som er linket til funksjonelle 
mål.

Generell trening har vist seg effektivt for å 
lindre muskelskjelettsmerter, men en bestemt 
treningsform og dosering har ikke vist seg 
overlegen en annen. Årsaken til dette antas at all 
trening gir en bedret fysisk (styrke, utholdenhet, 
bevegelighet) og psykisk funksjon (redusert frykt 
for bevegelse, økt mestring), trenings-indusert 
smertelindring og strukturelle og funksjonelle 
endringer i hjernen. De psykologiske og 
nevrofysiologiske effektene av trening ser ut til å ha 
best effekt på smertelindring og funksjonsbedring. 
Det kan derfor antas et en spesifikk treningsform 
og dosering er mindre relevant for personer med 
kronisk muskelskjelettsmerter. En bør derfor 
velge treningsform ut i fra pasientens preferanser, 
fysiske funksjon, psykososiale faktorer, gule flagg 
og målsetting. Både utholdenhetstrening og 
styrketrening er gode alternativer til trening for 
pasienter med kronisk muskelskjelettsmerte. Tabell 
2 viser anbefalinger for dosering og intensitet ved å 
ta i bruk FITT prinsippet (frekvens, intensitet, tid 
og type). 

Utholdenhetstrening har vist å gi bedre 
psykologisk velvære, redusere smerteopplevelse 
og – intensitet samt bedre kognitiv og metabolsk 
funksjon hos både friske og mennesker med 
kronisk muskelskjelettsmerte. Styrketrening 
kan være positivt da man kan trene smertefrie 

områder som kan gi positiv effekt på smerte 
generelt. Bassengtrening kan forsøkes om 
pasienten har et lavt funksjonsnivå og 
uhensiktsmessig bevegelsesmønster som gir 
uheldig belastning. Deretter bør man gå over 
til mer landbasert trening, da dette er mer 
funksjonelt. I kontrast til å øke fitness og helse 
hos friske mennesker responderer mennesker 
med kronisk muskelskjelettsmerter godt på lavere 
treningsdosering. Lav til moderat intensitet, 40-70 
% av maks hjertefrekvens på utholdenhetstrening 
og 40-60 % av 1RM på styrketrening er nok til å 
se positive endringer på smerte og funksjon. Om 
målet er å komme tilbake i mer fysisk krevende 
jobb eller aktivitet må selvsagt intensiteten økes. 
Grad av oppfølging kommer an på pasientens 
preferanser, men desto lavere funksjonsnivå og flere 
gule flagg jo tettere oppfølging anbefales. De første 
øktene anbefales at man utfører under supervisjon 
for så å gå over til hjemmebasert treningsopplegg 
senere. Loggføring og treningsdagbok kan 
være nyttige verktøy for å følge progresjon og 
identifisere potensielle barrierer for fremgang.

Kort oppsummert har det vist seg at trening i 
kombinasjon med moderne smerteundervisning 
kan bedre smerter og symptomer og øke funksjon 
hos mennesker med kronisk muskelskjelettsmerte. 
Det er svært viktig at man som terapeut også 
adresserer de sekundære patologiske prosessene 
som bidrar til muskelskjelettsmertene, da disse 
antas å bidra sterkt til smerteopplevelsen. Hvis 
pasienten ikke blir gitt en forklaring på smertene 
vil han eller hun heller ikke forstå hvorfor en 
biopsykososial tilnærming til treningen vil fungere 
på et antatt strukturelt-patologisk problem.

Litteratur

Booth, J., Moseley, G. L., Schiltenwolf, M., Cashin, A., Davies, M., & 
Hubscher, M. (2017). Exercise for chronic musculoskeletal pain: A bio-
psychosocial approach. Musculoskeletal Care. doi:10.1002/msc.1191
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Utlysning av Norsk Idrettsmedisin (NIM) 
sin kasuistikkpris for 2017
Prisen deles ut til førsteforfatter av kasuistikken under Idrettsmedisinsk høstkongress. Prisen er på 5000 kroner. Prisvinner må 
være medlem i Norsk Idrettsmedisinsk forening (NIMF) eller Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI). 

Kasuistikkens kliniske relevans vektlegges og vi oppfordrer til tverrfaglige bidrag. Referanser vil styrke kasuistikkens kvalitet. 
Leservennlighet og klinisk relevans vil vektlegges ved bedømmelse. Kasuistikkene bedømmes av NIM sin redaksjonskomite 
eller av medlemmer i styrene til NIMF og FFI (ved inhabilitet).

Følgende krav stilles for å bli publisert i NIM: 

• Maksimalt 1500 ord (illustrasjoner og tabeller kommer i tillegg).
• Skriftlig samtykke fra pasient skal vedlegges ved innsendelse av manuskript 
 (https://helseforskning.etikkom.no).
• Teksten skal skrives i Times New Roman med 12 punkts skriftstørrelse, dobbel linjeavstand og normal marg    
 (2.5 cm avstand til topp, bunn, høyre og venstre side).  
• Kasuistikken sendes i word eller pdf på e-post til idrettsmedisin@gmail.com innen 1. september.
• Alle bidrag som er publisert i NIM fra og med nummer 4 (desember året før) til og med nummer 3     
 (inneværende år) er automatisk inkludert i prisvurderingen om ikke annet er avtalt på forhånd.
• Vinner av NIM kasuistikkpris publiseres påfølgende år dersom det ikke er publisert tidligere. 

Kasuistikkens disposisjon: 

1. Innledning: 
• Redegjør for tema og gi en kort pasientbeskrivelse.
• Redegjør for beste praksis, optimalt med vitenskapelig begrunnelse, for hva som blir gjort og hvorfor.

2. Pasientbeskrivelse og behandlingsforløp:
• Pasienten beskrives med sammenfatning av anamnese, klinisk undersøkelse og eventuelle utredninger som er    
 gjort underveis. 
• Vurderinger og konklusjon på gjennomgått undersøkelse skal framgå tydelig, gjerne i form av en diagnose    
 og/eller funksjonsdiagnose. 
• Det oppfordres til gjennomgående resonnering med bruk av tentative diagnoser underveis i de tilfellene der    
 kasuistikkens disposisjon taler for dette. 
• Beskriv og begrunn valg av behandlingsopplegg.
• Faglige vurderinger og avgjørelser underveis skal løftes fram. 
• Prognose og framtidsutsikter bør beskrives i de tilfeller det er naturlig. 

3. Diskusjon og konklusjon
• Drøft aspekter ved behandlingsforløpet.
• Reflekter over erfaringer underveis i arbeidet med pasient/utøver.
• Oppsummer de viktigste kliniske implikasjonene.
• Avslutt med refleksjoner om dennes relevans for fagområdet.

FAGGRUPPE FOR
IDRETTSFYSIOTERAPI OG 

AKTIVITETSMEDISIN (FIFA)
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AlfaCare-prisen 2017
 

Alle frie foredrag som sendes til Idrettsmedisinsk Høstkongress 2017 
er med i konkurranse om AlfaCare-prisen for beste frie foredrag. 

Vinneren mottar 15 000,- og andreplassen 5 000,-
 

Det er en vitenskapelig komite som vurderer innsendte foredrag og Det er en vitenskapelig komite som vurderer innsendte foredrag og 
bestemmer hvem som vinner etter kriterier utarbeidet av FFI og NIMF. 

Både innsendt fritt foredrag og presentasjon teller i vurderingen.
 

Informasjon om hvordan abstractet bygges opp og 
hva det skal inneholde finner du her: 

https://www.imhk2017.com
  

Frist for innsending av abstract er 01.09.17

www.alfacare.no, post@alfacare.no, tlf: 35 02 95 95

2017
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idrettsfysioterapi ved NIH (2011). Aleksander 
jobber på Avanciaklinikken AS og for Norges 
Skøyteforbund. Han er for tiden i permisjon fra 
sin deltidsstilling på NIMI, for å kunne støtte  

skøytelandslaget tettere opp mot OL i Pyeongchang i februar.

MARIA SOMMERVOLD
Styremedlem/sekretær. Spesialist i idrettsfysiote-
rapi og ortopedisk fysioterapi MNFF. Utdannet 
fysioterapeut fra Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) i 2005. Hun har også en master i 
Aktivitet & Bevegelse fra NTNU. Jobber ved 
Rosenborgklinikken og Orkanger Fysioterapi 
& Osteopati. Hennes hovedinteresseområde er 

skulder, og hun har jobbet med flere prosjekt som 
omhandler skulder, forebygging og yngre håndballspillere. Hun har 
tidligere jobbet som fysioterapeut for Byåsen Håndball Elites damelag. 
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Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og 
idrettsfysioterapi i Norge

Utlysning av fondsmidler
Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet sendes per e-post. 

Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med 
prosjektmål, prosjektbeskrivelse og budsjett-/finansieringsplan (se veiledning). 

Søknadsberettigede skal være medlem av NIMF eller FFI. 

Søknaden med nødvendige vedlegg må være mottatt per e-post senest 
kl 23.59.59 den 15.september 2017 og sendes til: 

Kjersti.Storheim@medisin.uio.no

Midler blir tildelt etter følgende 
kriterier1 : 

• Midler gis til avgrensede forsknings-  
 og fagutviklingsprosjekter. 
 Et avgrenset prosjekt kan også være  
 et delprosjekt i et større prosjekt og  
 skal da spesifiseres innenfor rammene  
 av hovedprosjektet.

• Prosjektet skal være klinisk relevant  
 og ha til hensikt å styrke fagutøvelsen  
 innenfor områdene idrettsmedisin og  
 idrettsfysioterapi. 

• Midler kan tildeles prosjekter som tar  
 sikte på å 

 o     utvikle nye eller forbedre   
  eksisterende undersøkelses-, 
  behandlings- og forebyggings- 
  prosedyrer og metoder
 o utvikle/bedre teorigrunnlaget for  
  fagutøvelsen

• Midler kan gis til lege eller fysio-
 terapeut – eller grupper av samme –  
 som medvirker til å fremme fag-
 områdene idrettsmedisin og idretts- 
 fysioterapi i Norge. 
 
I vurderingene vil det bli lagt vekt på: 

• Prosjektets kvalitet både hva gjelder  
 innhold og gjennomføring. Søknaden  

VEILEDNING FOR SØKNAD OM FORSKNINGSMIDLER.

SØKNADSFRIST 15. SEPTEMBER HVERT ÅR.

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge 
(nedenfor kalt fondet) lyser med dette ut midler. Søknadsberettigede må være 
medlem i NIMF eller FFI (og ha sitt daglige virke i Norge). 

 1 Fondets statutter: kontakt fondsstyreleder.
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KRITERIENE FOR PRISEN  
ER SOM FØLGER:

• Artikkelen må være publisert, enten 
elektronisk eller trykket, i perioden  
1. september 2016 til 1.september 2017.

• Artikkelen kan ikke være innsendt for 
vurdering til NIMI-prisen tidligere. 

• Prisen kan kun gis til medlemmer av 
Norsk forening for Idrettmedisin og 
fysisk aktivitet (NIMF) eller Faggrup-
pen for idrettsfysioterapi (FFI). Samme 
person kan ikke vinne prisen mer enn to 
ganger eller to år på rad.

• Pengepremiebeløpet er på kr 20.000 
(tyvetusenkroner).

UTDELING/BEKJENTGJØRELSE 
AV VINNER:

• Prisen deles ut på Idrettsmedisinsk 
høstkongress 2017 av representant  
fra Nimi.

• Prisvinner presenterer sitt arbeid i et 
20 minutters foredrag i forbindelse 
med tildeling av prisen.

• Vinneren bekjentgjøres i  
Norsk Idrettsmedisin.

Søknadsfrist: 1. september 2017

Søknad og pdf av artikkelen sendes til 
professor Inger Holm, 
inger.holm@medisin.uio.no

UTLYSNING av Nimi-prisen
Nimi-prisen, som i år deles ut for 14. gang, gis til førsteforfatter av den
beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidsskrift.

2017

nimi.no

Har du spørsmål angående prisen? Ta kontakt med kristin.bolstad@nimi.no
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Vi holder et skarpt øye på
kvalitet og leveringstider

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

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

Finn kode: 56251396

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

2017

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

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

25.-28.10      SPORTS MEDICINE AUSTRALIA 2017
  LANGKAWI , AUSTRALIA
              HTTP://SMA.ORG.AU/CONFERENCES-EVENTS/PROFESSIONAL-DEVELOPMENT-  
  CALENDAR/?EVENT_ID=1998

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

27.-29.11       IOC ADVANCED TEAM PHYSICIAN COURSE
  ANTALYA, TURKEY
  http://www.ioc-preventionconference.org/atpc2017/

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

Tips oss gjerne om spennende kongresser!



28

Et kundemagasin fra Physica 2/2017

Derfor valgte vi Physica
Manuellterapeut Trond 
Reginiussen forteller.

Oppstart med Physica 
Eget oppstartsteam til 
klinikken.

Helsenett
Vi avliver mytene.

InTouch 

En spennende 
tid i møte!
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Leder

Den moderne klinikk
Akkurat nå skjer det store endringer innen journal- og administrative system for helsevesenet. Jeg vil 
benytte vårens lederartikkel til noen ord om det.    

Det nye Direktoratet for e-helse så dagens lys for et drøyt år siden. Det er ikke tilfeldig at håndteringen 
av data innen helsevesenet nå samles i et eget direktorat. Nødvendigheten av moderne løsninger er 
åpenbar og Stortinget har gitt helt konkrete føringer for hva som skal på plass i sektoren. 

Handlingsplanen er samlet i den helt ferske «Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017–2022» og den 
gjelder oss alle – også deg og din klinikk. 

Det nye digitaliserte samfunnet møtes med krav om langt raskere utvikling av effektive IT-system for 
hele sektoren – både innen primærhelsetjenesten og for private helseaktører. Derfor er det nye direk-
toratet opprettet - spisset mot modernisering av landets IT-ressurser. Det nye direktoratet har faktisk 
overgått enhver forventning og det er veldig givende å arbeide på lag mot felles samfunnsmål. Vi vil se 
betydelige resultat av dette raskt. 

ASPIT er posisjonert med 40 ansatte, hvorav 12 systemutviklere daglig arbeider med videreutvikling av 
dagens og morgendagens administrative programvare. I tillegg oppretter vi i 2017 kontor i Oslo med i 
første omgang ytterligere 2 senior programmerere. Videre har vi en stor brukerstøtteavdeling, helseper-
sonell, designere og øvrige ansatte som arbeider med samme tema. 

Med dette skal vi møte fremtiden – for og sammen med dere. 

Jeg ønsker deg en strålende, frisk og grønn vår!

Dag Helge Haslekås                                                                                                      Seljord, mai 2017
Daglig Leder

Salg / Marked:
post@physica.no
35 05 79 10

Mandag - fredag 08 -16

Kontakt oss

Tekst og bilder:
Alt innhold, tekst, bilder og 
design er utarbeidet av Physica 
Markedsavdeling og kan ikke 
gjengis eller vises offentlig uten 
samtykke.

Innhold

Sitat:
Ingen uttalelser er honorert. Alle 
omtaler er etter eget ønske.
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Våre brukere

Vi skiftet til Physica for litt over ett år tilbake. Vi har ved vårt institutt brukt data siden oppstarten i 1987. 
Den første perioden var programvaren enkel, men vi slapp å skrive for hånd. Arko brukte vi helt fram til 
92-93, da vi skiftet til ProMed. Da det ble mulig å koble seg til helsenett via ProMed, gjorde vi det. 
Helsenett medførte en stor forbedring i vårt journalarbeid, oppgjør og kontakt med Helfo. 

Da vi etter ca 20 år med samme system startet arbeidet med å finne en ny programvare, var Physica 
der med journalsystem for fysio-/manuellterapeuter. Vi kom i dialog med noen hyggelige folk som 
jobbet hardt for å få alt til å fungere. Da vi skiftet lokaler sist høst var det en fin mulighet til å prøve noe 
nytt. 

Vi har nå hatt Physica i ett år, og er veldig fornøyd. Vi har fått et moderne journalsystem som passer 
godt til vårt behov. Physica har også en service og oppfølging som er utrolig bra. Dette er kanskje det 
som har hjulpet oss mest i oppstarten. Det er alltid en trygghet å vite at dersom du står fast, får du 
hjelp.

Physica har også en service og oppfølging som er 
utrolig bra. 

Trond Reginiussen
Manuellterapeut

Manuellterapi Alta / Norges Alpinlandslag

Lars Elton Myhre / Trond Reginiussen, Beaver Creek 2015
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Timebestilling

Bestilling av timer - noe alle forventet
Flere tusen pasienter skulle bruke timebestillingen hver dag og det var viktig for oss å ha full kontroll 
over dette produktet. Som leverandør hadde vi to valg - enten kjøpe tjenesten som de fleste andre gjør, 
eller lage den selv. 

Valget var enkelt..

..vi lagde en timebestilling med fleksibelt oppsett.
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Timebestilling

Bestillingen er enkel i bruk og fungerer på alle enheter. Fleksibelt oppsett med mulighet for 
flere tjenester eller plassering som er direkte knyttet til kalenderen i Physica. En kan også legge til 
informasjon om terapeuter i tillegg til bilde. 
 

Egen innlogging for bestilling på vegne av andre, f. eks. forsikringsselskap eller pårørende.
 

Alle pasienter får tilgang til Min side hvor de med få klikk kan repetere forrige bestilling, samt endre 
og kansellere. Alt innhold kan settes opp fra Physica, i tillegg til å kunne slås helt av hvis ønskelig.

Det er også mulig for pasient å registrere fastlege og arbeidsgiver. I tillegg er det et eget 
felt for informasjon til behandler. Alt blir automatisk oppdatert i journalsystemet.
 

Klinikken kan legge til informasjon, vilkår for bestilling og lenke til hjemmeside.

Timebestilling har støtte for Google Analytics og AdWords. Pasienter kan også oppgi 
hvordan de fant klinikken eller om den ble anbefalt. Dette er valgfrie felt som klinikk/terapeut selv kan 
sette opp.

Enkelt å legge til på hjemmeside.
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Myter om helsenett

Helsenett - lei av å vente?

Det snakkes om rutere som må monteres på klinikken, Windows versjoner, fiberlinjer med diverse 
hastigheter etc..

Ærlig talt - tull og tøys i 2017.

La oss avlive noen myter:

 Etableringskostnad på kr 15.000,-
 Det er lang ventetid hos Norsk Helsenett
 Alle EPJ-leverandører har lang ventetid
 Må ha ruter og teknisk utstyr
 Har bestilt og kan ikke bytte leverandør

Har du bestilt helsenett et annet sted, men fremdeles venter på oppkobling? 

Se vår enkle guide til oppstart med helsenett gjennom Physica.

Veien til helsenett er mye enklere enn de fleste er klar over - i hvert fall gjennom Physica

Fire dager, og du er på helsenett

Jobb med heslenett uansett hvor 
du er med vanlig Internett. Alle nye 
brukere får og tilbud om innføring.

Du er på helsenett

Du trenger ikke foreta deg noen 
ting for å koble til helsenett - vi gir 
beskjed når alt er klart.

Vi klargjør NHN

Alt gjennom oss
Vi håndterer alt av skjemaer, også 
NHN-kontrakt og Buypass. Skann 
med telefon og send tilbake til oss.

Overføre journaler

Bestill Physica med NHN fra 
vår hjemmeside.

Vi henter kopi av eksisterende 
journalsystem. og overfører til 
Physica.

Bestill Physica

1-2 dager 1-2 dager

Nei, kr 0,- gjennom Physica
Nei, det er ingen ventetid hos Norsk Helsenett
Nei, kun 4 dager hos Physica
Nei, alt du trenger er vanlig internett
Joda, bare velg en leverandør med kapasitet
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Når uhellet er ute

Brannen i Bjerkreimshallen
Fredag 3. mars oppdager manuellterapeut Magnus Håmsø at Bjerkreimshallen brenner. Bevegelsesk-
linikken han deler med to kolleger ligger i 2. etasje.
 
Klinikken ble totalskadd i brannen og i tillegg til mye inventar og apparater gikk alt av IT-utstyr tapt.

"Vi er veldig, veldig glade for at klinikken var koblet til Physica. Vi hadde mer enn nok å tenke på i en slik 
situasjon. Med alt lagret i skyen kunne vi bare logge oss på fra PC 'en hjemme, kontakte alle pasientene 
og forklare hva som hadde skjedd". 
 
Lokalsamfunnet stilte opp på snuoperasjon og allerede tirsdag etter brannen kunne Gjertrud, Helge og 
Magnus ta imot de første pasientene i midlertidige lokaler på Nesjane i Vikeså.

I forrige utgave av Physica kundemagasin presenterte vi Magnus, og hvorfor han bruker Physica. En 
viktig grunn var sikkerhet. 

Saken er gjengitt etter direkte ønske fra Magnus Håmsø.

Fysioterapitilbud tilbake på beina i 
rekordfart

HAR FLYTTET TIL BANKEN: Gjertrud Lygren, Helge Svandal (midten) og Magnus Håmsø ved Bevegelsesklinikken har 
funnet nye lokaler på Nesjane på Vikeså. – Allerede tirsdag etter brannen i Bjerkreimshallen ble de første pasientene 
tatt imot her, forteller de. FOTO: Sylvie Assersen Skadberg

7. mars 2017

Gjengitt etter tillatelse fra Dalane Tidende
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Oppstart med Physica

Når klinikken har bestilt Physica
Overgangen til Physica skal være en trygg og positiv opplevelse. Et oppstartsteam sikrer personlig 
opplæring og sørger for at overgangen blir så myk som mulig. 

Forberedelser
Klinikken tildeles en egen kontaktperson som tar hånd om de tekniske forberedelser før avtalt 
oppstartsdag.

Kurs / opplæring 
Dagen begynner med et felles kurs som vil danne grunnlaget og gi dere oversikt over brukergrens-
esnittet, funksjonene og arbeidsmetodene i Physica. Med oppstartsteamet ute på klinikken kan vi 
tilpasse opplæring til de forskjellige ansattes evner og forutsetninger. 

Pasientene kommer
Oppstartsteamet blir værende på klinikken etter kurset for å gi de ansatte personlig oppfølgning når de 
tar programmet i bruk. Vi er tilgjengelige for å besvare spørsmål som måtte dukke opp, og finne 
løsninger som passer best for den enkelte.

Vi anbefaler alle å ta imot pasienter den første dagen med nytt journalsystem. 

MSK Klinikken, Fredrikstad
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Oppstart med Physica

Tiden etterpå
Når oppstartsteamet reiser fra klinikken skal det tekniske være på plass og fungere optimalt. Nå skal 
alle ansatte være rustet til å ta i bruk funksjoner som gjør Physica Online til et unikt verktøy. 

Oppstartsteamet vil også være deres kontaktpersoner i Physica den første tiden etter overgang. Med 
kjennskap til klinikken og de ansatte kan vi bidra med rask og effektiv oppfølgning og support.

Overgangen til et nytt journalsystem er ikke en vanskelig og tidkrevende prosess. 

Oppstarten var jo helt fantastisk!

Svein Kristiansen
MSK Klinikken, Fredrikstad

Moveoklinikken, Bodø
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Alltid oppdatert

Automatisk oppdatering
Med Physica Online kan du være trygg på at du alltid har siste versjon av programmet. Vi har ukentlige 
oppdateringer, noe som gjør at du som bruker ikke trenger å tenke på om du f. eks. har den siste 
endringen HELFO kom med, eller om funksjonen du etterspurte ble tatt med. Vi melder alltid tilbake til 
kunder som kommer med ønsker.
Når det er noe nytt som alle bør vite om, kommer det beskjed om dette i form av "slides" når du åpner 
programmet. Disse kan også hentes opp igjen på et senere tidspunkt.

Enkelt og greit!
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Våre ansatte

Tor Einar
Programvarekonsulent

I vårnummeret presenterer vi Tor Einar. En skarp pokerspiller på fritiden. Han er langt vennligere, men 
minst like fokusert når han hjelper deg på brukerstøtte.

Tor Einar er en dyktig fagperson og går alltid “all in” for å løse utfordringer sammen med deg.

I neste nummer

Vi ekspanderer

I tillegg til våre kontorer i Seljord, Arendal og Gøteborg utvider vi nå med nytt kontor i Oslo. Dette kan du 
lese mer om i neste utgave.
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Hold deg oppdatert

/physicaonline.no

/physicaonline.no

www.physica.no

Besøk vår hjemmeside og følg oss på sosiale medier

Physica InTouch Nr. 2 / 2017

Utgiver:
Physica InTouch er et gratis kundemagasin 
utgitt av ASPIT AS
 
Physica Markedsavdeling
Steinsrudvegen 1
3840 Seljord

Spørsmål eller tilbakemelding:
post@physica.no

35 05 79 10

physica.no


