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Hei!
Sommeren er over og høsten er godt over oss. Jeg skrev 
på denne tiden i fjor om avslutning på fotballsesongen og 
spenningen i Eliteserien. For min del blir denne høsten ikke 
noe annerledes. Mitt kjære TIL liker spenning og befinner 
seg i år som i fjor like utsatt til med tanke på nedrykk. Men 
hvor kjedelig ville det ikke vært å være trygt plassert midt på 
tabellen og ingenting og spille for liksom? 

Apropos slutten av fotballsesongen. Jeg har de senere årene 
bemerket med hvor mye aktivitet det er i barnefotballen 
før jul og tenkt, tar de aldri en pause? Når jeg så i klinik-
ken bare ser flere og flere barn med belastningsskader får 
det meg til å tenke. Hva holder vi på med? Når jeg var ung 
(leeenge siden nå) var det å dra på fotballturnering kanskje 
2-4 ganger i året. Nå er det vel nesten en eller annen turner-
ing hver helg mellom sesongslutt og jul. Samtidig virker 
det som om at det er litt for stort fokus på å trene konkur-
ranseformen av idretten, og da spesielt innenfor fotball. 
Med dette mener jeg at det er manko på basis- og variert 
trening innenfor idrettsgrenen. Det finnes forskning som 
viser at barn under en viss alder bør ha minimum 8-10 uker 
sammenhengende fri fra ”hovedidretten” årlig. Hvor mye 
praktiseres dette? Ellers ser jeg at det ropes varsko om kors-
båndsskader blant unge jenter i håndballen. Kan man tenke 
for høy belastning og ensidig trening over tid her også 

som medvirkende årsak? Når det finnes utallige 
forskningsartikler som viser til god effekt av FIFA 11+ og 
andre oppvarmingsprogrammer, hvorfor brukes ikke disse 
i større grad? Uvitenhet? Andre prioriteringer? Mangel på 
treningstider gjør at man må prioritere hardt på innholdet. 
Samtidig er barneidretten forunt foreldre som står på som 
frivillige trenere. Vi kan ikke forvente, eller kreve for den 
saks skyld, at de skal være fullt ut oppdatert og skolert i 
skadeforebygging og belastningsstyring.  Jeg tror det er 
på tide å få mer fokus på belastningsstyring, skaderisiko 
og forebyggende og prestasjonsfremmende trening inn i 
trenerkursene. Hva tenker våre lesere i NIM? 

I dette nummeret før høstkongressen braker løs får vi blant 
annet en interessant artikkel om styrketrening, en artikkel 
om skulder, en kasuistikk om kneplager og referat fra FIFAs 
kurs med Shirley Sahrmann. Nasjonal kompetansetjeneste 
Trening som medisin leverer god informasjon om 
hjemmebasert intervalltrening. 

Da gjenstår det bare for meg å ønske god lesing, så møtes vi 
i Stavanger.

Beste hilsen
André Fagerborg

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Nytt studie på effekt av
trykkbølgebehandling
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Hei,
       Det har gått over i høst som innebærer spennende aktivitet 
i norsk idrettsmedisin. Grunnkurs idrettsmedisin, en av våre 
hjørnestener, vel gjennomført her i Oslo denne uka. Hadde 
gleden av å møte 94 strålende deltakere, trinn 1, der flere fikk 
sin første fordypning i faget vårt. En god sammensetning av 
fysioterapeuter, kiropraktorer og leger fremmet diskusjoner 
på tvers av sine fag med optimal idrettsskade håndtering i 
fokus. Gjennom solide forelesninger ble så vell vitenskap 
samt klinisk erfaring delt. En viktig erfaring fra ovennevnte 
undervisningsuke var interessen blant både deltakere og 
forelesere for forebyggende idrettsmedisin. Professor Myklebust 
holdt et fremragende foredrag, elementer i hver oppvarming har 
blitt implementert rundt i vårt ganske land.

Det fører meg også over i en liten politisk refleksjon som vi i vår 
forening skal ta med oss. Etter fem uker med stortingsvalgkamp 
hvor helse nok en gang var et av de store debattemaene så synes 
det å være en bred tverrpolitisk enighet om betydningen av å 

wsatse ytterligere på forebyggende helse.  Mantraet om at det er 
bedre for pasienten og rimeligere for samfunnet å forebygge enn 
å reparere har stor politisk oppslutning. I debatten om hva som 
konkret er god forebyggende helsepolitikk har vi som eksperter 
innen idrettsmedisin en rolle å spille.

Men, før vi kommer så langt så sees vi igjen i Stavanger 3.-5. 
november til en faglig og sosial happening! IMHK 2017 god-
kjent av DNLF med tellende timer for ortopedi, fysikalsk me-
disin og allmennmedisin. Lokale eksperter med Professor Ørn 
i spissen vil bidra til at spennende forskning gjort på idretts-
hjerter presenteres i årets fagprogram! På vegne av NIMF, vil jeg 
også benytte anledningen til å gratulere Ørn og Stavanger med 
et flott VM sølv til Alexander Kristoff ! Søndag morgen vil vi få 
ta del i veien til toppen hos flere av våre største idrettsstjerner.

Beste hilsen,
Siri, leder NIMF

 

Hei, gode fysiokolleger!
       Ingenting er bedre enn en skarp høstdag med frisk luft, 
fint vær og en god løpetur. Høsten er godt over oss og den 
bringer med seg noe av det vi er mest opptatt av. Fagdager. Det 
arrangeres fantastisk mange kurs gjennom høsten og statistisk 
sett er fysioterapeuter blant de som er aller flinkes til å delta. 
Fortsett med det. 
Etter et svært vellykket kurs i Tromsø med gode diskusjoner 
og møte med hyggelige kollegaer står nå Idrettsmedisinsk 
Høstkongress for tur. Det blir bare strålende! Samtidig er vi i 
styret i gang med planlegging av Vinterseminaret, som i år vil 
bli lagt til Lillehammer/Hafjell.

Etter flere års prosess kan vi endelig meddele at vi har blitt 
godkjent som spesialister i IFSPT. Undertegnede var i Belfast i 
begynnelsen av oktober og der ble det overrekt gratulasjoner til 
FIFA som nytt medlem sammen med Canada og Italia. 

Til sammen er det nå 12 land i verden som har fått denne 
godkjennelsen. Fysioterapeuter som er medlem av NFF 
og FIFA kan nå søke om å bli spesialist internasjonalt 
(info kommer på mail). Det kommer tydelig frem at det 
idrettsmedisinske miljøet i Norge står sterkt og vi har et godt 
rykte blant våre internasjonale kollegaer. Det skal vi være 
stolte av –så takk til alle ivrige kollegaer som jobber med 
fag og fagutvikling og samtidig takk til alle som bruker god 
evidensbasert praksis. 
Vi i styret skal også takk Britt Elin Øiestad for strålende arbeid 
med søknad til godkjennelsen – og for at hun har holdt trykket 
oppe i prosessen!

Ønsker alle en sterk og god faglig inspirerende senhøst!

Kenneth Martinsen
Leder, FIFA 

     

     

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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1994

Oppstart
Vårt første journal-
system lanseres og blir 
starten på reisen mot 
2018.

2006

Online
I dialog med Datatilsynet 
lanseres første journal-
system med helse-
opplysninger i skyen. 

2012

Helsenett i skyen
Slutt på egen linje. Vi er 
de første med helsenett 
direkte i programmet.

2013

Fornyelse
Ferdig med gammel 
teknologi. Alt over på 
moderne plattform 
(.Net). 

2014

2018

Sunn vekst
For 5. år på rad kåres 
ASPIT til Gasellebedrift 
i Dagens Næringsliv.

2016

EPJ-løft
ASPIT deltar i EPJ-løft 
for fysioterapeuter, og 
EPJ-løft for fastlege og  
avtalespesialister.

2017

Milepæl
ASPIT passerer 40 
ansatte, og er Norges 
ledende journal-
system.

Vi lanserer første 
del av et helt nytt 
journalsystem – 
vårt beste produkt 
noensinne! 

Tiden er moden. Vi lager 
endelig journalsystemet 
alle venter på! 

JOURNAL

Vil gradvis integreres i dagens 
Physica. 
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Nevromuskulær elektrostimulering 

– et effektivt tiltak for å styrke 

quadricepsmuskulaturen etter fremre 

korsbånd-kirurgi  

     Dette er en sekundærartikkel, utarbeidet med 
utgangspunkt i artikkelen «Neuromuscular electrical 
stimulation is effective in strengthening the quadriceps 
muscle after anterior cruciate ligament surgery»
https://doi.org/10.1007/s00167-017-4669-5
  

Sammendrag

Formål: 
Nedsatt evne til quadricepskontaksjon oppleves 
ofte i etterkant av fremre korsbånd (ACL)-kirurgi, 
Nevromuskulær elektrostimulering (NMES) kan 
benyttes for å aktivere muskulaturen. Hensikten med 
denne oversiktsartikkelen var å fastslå hvorvidt NMES 
i tillegg til vanlig behandling er mer effektivt enn 
vanlig behandling alene for å forbedre styrke eller fysisk 
funksjon etter ACL-kirurgi.

Metode: 
Litteratursøk i aktuelle databaser etter randomiserte, 
kontrollerte studier der pasienter fikk behandling med 
NMES etter ACL-kirurgi og effekt var målt med tester 
av muskelstyrke eller fysisk funksjon. Studier som møtte 
inklusjonskriteriene ble oppsummert og de som hadde 
sammenlignbare metoder for styrketesting ble vurdert 
samlet i en metaanalyse.

Hovedresultater: 
Elleve studier møtte våre inklusjonskriterier, seks av disse 
ble vurdert i metaanalysen som viste en signifikant fordel 
av å bruke NMES på kort sikt, både på styrkeutvikling 
og fysisk funksjon. Behandlingsperiodene varte fra 4 til 
12 uker og parameterne for NMES varierte stort mellom 
studiene.

Introduksjon
Skader på fremre korsbånd (ACL) er en hyppig 
forekommende idrettsskade som kan behandles både 
operativt og konservativt, med lignende resultater. Likevel 
er det fremdeles mange av de mest aktive utøverne som 
velger kirurgi fremfor konservativ behandling (1). I 

etterkant av en ACL-skade er det kun omlag 65% som 
returnerer til samme sportslige nivå som før skaden og 
55% som returnerer til idrett på konkurransenivå (2).

Et av de vanligste problemene som oppstår etter 
knekirurgi er redusert evne til å kontrahere 
quadricepsmuskulaturen, selv om det ikke er noen 
direkte skade på muskulaturen eller innerverende nerve. 
Denne problematikken omtales ofte som artrogen 
muskelinhibisjon og innebærer en redusert evne til å 
aktivere tilgjengelige muskelfibre (3-6). Dette er muligens 
en beskyttelsesmekanisme for å forhindre ytterligere skade 
som følge av bevegelse i et skadet ledd, men de nøyaktige 
mekanismene bak inhibisjonen er ikke klarlagt (3, 6). 
Siden en slik beskyttelse ikke er hensiktsmessig under 
kyndig opptrening hos fysioterapeut, er det interessant 
å forsøke å forhindre eller omgå inhibisjon i opptrening 
etter ACL-rekonstruksjon.

Nevromuskulær elektrostimulering (NMES) har 
vært foreslått som behandlingsalternativ for denne 
pasientgruppen. NMES kan igangsette aksjonspotensiale 
i motoriske nerver og overprøve inhibisjonen slik at 
muskulaturen likevel kontraheres (3, 6, 7) og trening 
muliggjøres. For klinikere som jobber med ACL-
pasienter kan NMES muligens være et nyttig verktøy 
i rehabiliteringen når tradisjonelle øvelser begrenses av 
inhibisjon. Styrketrening av quadricepsmuskulatur etter 
ACL-operasjon har vært tema for flere randomiserte, 
kontrollerte studier (RCT) og det er tidligere skrevet 
systematiske oversiktsartikler som sammenfatter 
studier frem til 2003 (8-10). Disse konkluderer med at 
NMES i kombinasjon med standard behandling kan 
være mer effektivt enn standard behandling alene hos 
denne pasientgruppen, men de etterlyser flere studier 
med funksjonelle utfallsmål og RCTer med bedre 
metodologisk kvalitet, adekvat størrelse på utvalget og 
oppfølging i minimum 12 måneder. Hensikten med vår 
studie var å sammenfatte også de nyere kliniske studiene 
på ACL-rehabilitering som har sett på bruk av NMES for 
å øke quadricepsstyrke og fysisk funksjon, sammenlignet 
med standard behandling. Vi ønsket videre å analysere 

Av Annette V. Hauger
Fysioterapeut /PhD-stipendiat 

i Helsevitenskap ved HiOA 
(Høgskolen i Oslo og Akershus)

E-post: anvoha@hioa.no
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den eventuelle effekten behandlingene hadde på 
quadricepsstyrke i en metaanalyse da dette ikke 
har vært gjort tidligere. 

Metode
Vi gjennomførte litteratursøk etter aktuelle 
publikasjoner i PubMed, Embase, CINAHL og 
Cochrane Library. Inklusjonskriteriene var som 
følger: 1) Kun RCTer, 2) intervensjonsgruppen 
mottok NMES som et tillegg til standard 
behandling, 3) kontrollgruppen mottok 
standard behandling uten noen bruk av NMES, 
4) deltakerne har gjennomgått ACL-kirurgi og 
er 5) ungdommer eller voksne over 13 år, 6) 
hovedutfallsmål er fysisk funksjon målt med 
standardiserte tester eller spørreskjemaer eller 
muskelstyrke i quadriceps eller hamstrings, 
målt isometrisk eller isokinetisk, 7) publisert 
på engelsk eller norsk. Studier ble ekskludert 
dersom de var 1) kvasieksperimentelle, 2) 
dersom NMES ikke var hovedintervensjonen i 
studien eller 3) om studien involverte dyr- eller 
kadavertesting.
To forfattere gjennomgikk titler og 
sammendrag for mulig inklusjon i studien. 

Dersom tittel eller sammendrag ble vurdert 
som aktuelt av minst én av forfatterne, gikk 
artikkelen videre til fulltekst-gjennomgang. 
Fulltekst ble vurdert av to forfattere og 
uenigheter ble løst gjennom diskusjon eller av 
en tredjeperson. 

Data fra de inkluderte studiene ble uthentet av 
en forfatter og verifisert av en annen. Hvilken 
informasjon som skulle hentes ut ble bestemt 
på forhånd og omfattet; parametere i NMES-
intervensjonen, beskrivelse av populasjonen, 
intervensjonens varighet, dosering av trening, 
utfallsmål, metodologiske kvalitetselementer 
og testresultater. Dersom informasjon manglet 
forsøkte vi å kontakte artikkelforfatterne. 

PEDro’s quality assessment scale (11) ble benyttet 
for å vurdere den metodologiske kvaliteten til 
hver studie. Skalaen fra 0 til 10 er ansett for 
å være at valid mål på metodologisk kvalitet i 
RCTer (12) med akseptabel reliabilitet (13). 
De inkluderte studiene var allerede gradert i 
databasen til PEDro og disse verdiene ble brukt 
i vår studie. 

Ut ifra de oppgitte parameterne i studiene 
regnet vi ut stimuleringstid per uke og totalt 
basert på stimuleringstid per syklus, lengde 
på hver treningsøkt og antall treningsøkter i 
intervensjonsperioden.

En metaanalyse ble utført når 3 eller flere 
studier ble identifisert med samme utfallsmål. 
Gjennomsnittsmål på quadricepsstyrke, oppgitt 
som operert- sammenlignet med frisk ben, ble 
benyttet og sensitivitetsanalyser ble utført for 
å identifisere potensielle konfundere. Se Figur 
2-3 for resultat av metaanalyser. De resultatene 
som ikke kunne inkluderes i en metaanalyse ble 
vurdert kvalitativt.

Resultater
Litteratursøket identifiserte 673 studier for 
potensiell inklusjon, 653 studier ble ekskludert 
basert på tittel og sammendrag. De resterende 
20 gikk videre til fulltekst-vurdering, av 
disse ble 9 ekskludert. 11 studier (14-24) ble 
inkludert i vår studie og 6 av disse (14, 15, 18, 
21, 23, 24) ble inkludert i metaanalysen. Se 
Figur 1 for seleksjonsprosess. 

Figurer og tabeller til «Nevromuskulær elektrostimulering – et effektivt tiltak for å styrke quadricepsmuskulaturen etter 

fremre korsbånd-kirurgi» 

 
 

 Annette Vogt Hauger | HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 

 
Figur 1. PRISMA flow chart, viser seleksjonsprosessen Figur 1 PRISMA flow chart, viser seleksjonsprosessen.
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Populasjonene i de forskjellige studiene var 
sammenlignbare i forhold til alder. Alle inkluderte både 
kvinner og menn med unntak av Taradaj et al. (23) 
som så på mannlige fotballspillere og Delitto et al. (14) 
som ikke spesifiserte kjønn. Isometrisk eller isokinetisk 
styrke var det vanligste utfallsmålet, Feil et al. (15) og 
Ross (19) testet også fysisk funksjon, se Tabell 1-3. For 
fullstendig oversikt henvises til originalartikkel, https://
doi.org/10.1007/s00167-017-4669-5.

De 6 studiene som hadde sammenlignbare mål på 
muskelstyrke etter omlag seks uker ble inkludert i 
metaanalysen som viser signifikant bedre resultater i 
intervensjonsgruppene [SMD = 0.73 (0.29, 1.16)] med 
signifikant heterogenitet (5.4%, Q-p value = 0.047) 
(Figur. 2). Ved å skille mellom studiene som startet 
intervensjonen i første postoperative uke (15, 18, 23, 
24) og de som startet senere (14, 21) forklarte vi all 
heterogeniteten og påviste en sterkere effekt i studiene 
som startet intervensjonen senere enn første postoperative 
uke (Figur 3).

Feil et al. (15) og Hasegawa et al. (17) målte 
selvrapportert funksjon på Lysholmskalaen, kun 
Feil et al.(15) rapporterte om bedre resultater i 
intervensjonsgruppen. Feil et al. (15) og Ross (19) 
rapporterte om signifikant bedre resultater på fysisk 
funksjon i intervensjonsgruppene på de fleste testene. 

Totalt stimuleringstid varierte stort mellom de forskjellige 
studiene. Intervensjonsgruppen til Sisk et al. (20) 
hadde totalt 849 minutter aktiv stimulering per uke 
mens deltakerne hos Fitzgerald et al. (16) kun hadde 3 
minutter og 20 sekunder. Strømmens intensiteten (antall 
milliampere) ble rapportert som en kvalitativ vurdering 
av maksimal «tolererbar» eller «komfortabel» stimulering 
med minimumskrav om å oppnå muskelkontraksjon.
Kvalitetsskårene gitt av PEDro varierte fra 3/10 til 7/10 
poeng. Ingen av studiene hadde blindet terapeuter eller 
deltakere med begrunnelsen at sann blinding ikke er 
mulig for denne behandlingen. Kun to studier (15, 16) 
hadde med en «intention to treat»-analyse og kun fire (15, 
17, 18, 23) rapporterte at deltakerne var sammenlignbare 
ved oppstart.

Diskusjon
Hovedfunnet i studien vår er en signifikant effekt av å 
bruke NMES i kombinasjon med standard behandling, 
sammenlignet med standard behandling alene, i 
opptrening etter ACL-kirurgi. Av de 11 studiene som 
ble inkludert fant 9 et signifikant bedre resultat i 
intervensjonsgruppen, de øvrige 2 fant ingen forskjell. Vår 
metaanalyse viste et samlet bedre resultat for NMES-
gruppen enn kontrollgruppen, og spesielt hos de studiene 
som startet intervensjonen senere enn første postoperative 
uke. 

Styrkemålene vi benyttet i metaanalysen var tatt omtrent 
6 uker etter intervensjonsstart. Den kliniske relevansen 
til et styrkemål etter 6 uker er diskuterbart siden 

behandlingsforløpet varer vesentlig lenger, men få studier 
hadde oppfølgingstid utover 3 mnd. og det er derfor 
vanskelig å si noe om langtidseffekten. Paternostro-Sluga 
et al. (18) og Feil et al. (15) hadde siste oppfølging etter 
henholdsvis 24 og 52 uker, Paternostro-Sluga et al. fant 
ingen forskjell mellom gruppene, mens Feil et al. som 
hadde en trearmet studie med to intervensjonsgrupper 
rapporterte vedvarende bedre effekt i den ene 
intervensjonsgruppen. Taradaj et al. (23) rapporterte å ha 
oppnådd like god styrke i operert bens quadriceps som 
kontrollgruppen hadde i friskt ben etter kun 5 uker. Slike 
resultater er ikke vanlig å oppnå og bør vurderes med 
forsiktighet.

De fleste studiene beskriver strømintensiteten som «maks 
tolerabel» eller «maks komfortabel». Sannsynligvis er 
det stor variasjon i hva hver person oppfatter som sin 
toleransegrense og det er stor forskjell på betydningen 
av «komfortabelt» og «tolererbart». Intensiteten 
dikterer arbeidsbelastningen gjennom rekruttering av 
muskelfibre (25). Det kan altså ha vært stor forskjell i 
hvor tung styrketreningen har vært innad i- og mellom de 
forskjellige studiene. Videre viser våre utregninger at den 
totale stimuleringstiden ikke er sammenlignbar på tvers 
av studiene med et spenn fra 3 minutter og 20 sekunder 
til 849 minutter per uke. Hvilken effekt man kan håpe å 
oppnå med i overkant av 3 minutter stimulering per uke 
er diskutabelt samtidig som en såpass voldsom dosering 
som 849 minutter gjør at vi setter spørsmålstegn ved 
intensiteten som deltakerne har tolerert over såpass lang 
tid.

Kvalitetsskårene til de inkluderte studiene var jevnt over 
middels gode med noen svært lave, kun 3 av 10 poeng. 
At ingen har blindet deltaker eller behandler kan forsvares 
med at en sann blinding i denne situasjonen sannsynligvis 
ikke er mulig, men det er verdt å merke seg at studier som 
ikke er blindet ofte viser større effekt (13). Kun to studier 
hadde med en «intention to treat»-analyse som er et viktig 
tiltak for å bevare fordelene ved randomisering. Videre 
var det kun fire studier som rapporterte at deltakerne var 
sammenlignbare ved oppstart, noe som er en forutsetning 
for gyldigheten av videre statistiske analyser.

Konklusjon
NMES i tillegg til standard behandling ser ut til å være 
mer effektivt enn standard behandling alene for å forbedre 
quadricepsstyrke og fysisk funksjon etter ACL-kirurgi. 
Effektiv styrketrening tidlig i forløpet kan være fordelaktig 
for å unngå muskelatrofi samt å sørge for et effektivt 
behandlingsopplegg frem mot retur til idrett. Studier 
med lengre oppfølgingstid er nødvendig for å kunne si 
noe om langtidseffekten av denne typen intervensjon.
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Figurer og tabeller til «Nevromuskulær elektrostimulering – et effektivt tiltak for å styrke quadricepsmuskulaturen etter 
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Figur 2. Resultat av metaanalyse, ikke stratifisert 

 

 
Figur 3. Resultat av metaanalyse, stratifisert etter tid for oppstart (sent og tidlig). 

Figur 2 Resultat av metaanalyse, ikke stratifisert.

Figur 3 Resultat av metaanalyse, stratifisert etter tid for oppstart (sent og tidlig).
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Tabell 1. Beskrivelse av inkluderte studiers populasjon, intervensjonsgruppe, kontrollgruppe, utfallsmål og studiets start og 
varighet. 

Forfattere Populasjon Intervensjon Kontroll Utfallsmål Tid (start, varighet) 
Delitto et al. 19-44 år 

ACLrek 
Kjønn: N/A 
 

N=10 
NMES + standard 

N=10 
Standard 

Isometrisk kne fleks/ekst 2./3. PO-uke 
3 uker  
 

Feil et al. 18-55 år 
ACLrek 
Menn og kvinner 
 

N=45 
NMES (PS)+ standard 
N=42 
NMES (KH)+ standard 
 

N=44 
Standard 

Isokinetisk ekst, hinketest, 
shuttle run, Lysholm  

3./4. PO-dag 
12 uker  

Fitzgerald et al. 29.2 ± 10.1(I) 
31.9 ± 10.9(K) 
ACLrek 
Menn og kvinner 
 

N=21 
NMES + standard 
 

N=22 
Standard 

Isometrisk ekst, ADLS, 
milepæler oppnådd 

12.2 ± 6.7 PO-dag  
11 uker  

Hasegawa et al. 13-54 år 
ACLrek 
Menn og kvinner 
 

N=10 
NMES + standard 
 

N=10 
Standard 

Isometrisk og isokinetisk ekst, 
Lysholm 

2. PO-dag 
4 uker 

Paternostro-Sluga 
et al. 

27.8 ± 7.1(I)  
28.6 ± 11.3(K) 
ACLrek/ACLrep 
Menn og kvinner 
 

N=16  
NMES + standard 

N=17 
Standard 

Isometrisk og isokinetisk ekst, 
Isokinetisk fleks.  

3./5. PO-dag 
5.5 uker 

Ross et al. 27.1 ± 4.9(I) 
28.4 ± 5.9(K) 
ACLrek 
Menn og kvinner 
 

N=10 
NMES + CKCh-trening 
 

N=10 
CKCh- 
trening 

Ett-bens knebøy, Lateral step-
up, Anterior Reach 

7. PO-dag 
5 uker 

Sisk et al. 23.4 ±7.5(I) 
23.9 ± 9.2(K) 
ACLrek 
Menn og kvinner 
 

N=11 
NMES + standard 
 

N=11 
Standard 

Isometrisk ekst 3./4. PO-dag 
6 uker 

Snyder-Mackler et 
al. 

18-28 år 
ACLrek 
Menn og kvinner 
 

N=5 
NMES + standard 
 

N=5 
Standard 

Ganganalyse, isokinetisk 
fleks/ekst 

3. PO-uke 
4 uker 

Snyder-Mackler et 
al. 

15-43 år 
ACLrek 
Menn og kvinner 
 

N=31 
HI-NMES + standard 
N=25 
LI-NMES + standard 
 

N=34 
HL-trening 

Ganganalyse, isometrisk ekst 1. PO-uke 
6 uker 
 

Taradaj et al. 17-29 år 
ACLrek  
Menn 
fotballspillere 
 

N=40 
NMES + standard 

N=40 
Standard 

Isometrisk ekst 1. PO-uke 
4 uker 

Wigerstad-Lossing 
et al. 

21-45 
ACLrek 
Menn og kvinner 

N=13 
NMES + standard 

N=10 
Standard 

Isometrisk ekst 2. PO-dag 
6 uker 

Forkortelser: NMES=Nevromuskulær elektrostimulering. ACLrek/rep=Anterior Cruciate Ligament rekonstruksjon/reparasjon 
(I)= Intervensjonsgruppe. (K)= Kontrollgruppe. Standard= standard behandling. Ekst=ekstensjon. Fleks=fleksjon. PO= 
PostOperativ. PS=Polystim. KH=Kneehab. ADLS=Activities of Daily Living Scale (selvrapportert). CKCh=Closed Kinetic Chain. 
HI-=High Intensity. LI-=Low Intensity. HL-=High Level. 

Tabell 1. Beskrivelse av inkluderte studiers populasjon, intervensjonsgruppe, kontrollgruppe, utfallsmål og 
studiets start og varighet.

Forkortelser: NMES=Nevromuskulær elektrostimulering. ACLrek/rep=Anterior Cruciate 
Ligament rekonstruksjon/reparasjon (I)= Intervensjonsgruppe. (K)= Kontrollgruppe. 
Standard= standard behandling. Ekst=ekstensjon. Fleks=fleksjon. PO= PostOperativ. 
PS=Polystim. KH=Kneehab. ADLS=Activities of Daily Living Scale (selvrapportert). 
CKCh=Closed Kinetic Chain. HI-=High Intensity. LI-=Low Intensity. HL-=High Level.
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Tabell 2. Mål av muskelstyrke i hamstrings (fleksjon) og quadriceps (ekstensjon). Metode, måletidspunkt og resultater.

*Intervensjonsgruppen mottok NMES-trening på både operert og friskt ben og bedret styrke i begge. Vi 
sammenlignet derfor med friskt ben i kontrollgruppen istedenfor kontralateralt ben. Standardavvik ble innhentet 
per e-post fra Taradaj et al., andre forfattere svarte ikke på våre forespørsler eller hadde ikke oppgitt korrekt 
kontaktinformasjon. Forkortelser: fr=friskt ben. PS=Polystim. KH= Kneehab. sig=signifikant. u= uker. Diff=differanse.

Figurer og tabeller til «Nevromuskulær elektrostimulering – et effektivt tiltak for å styrke quadricepsmuskulaturen etter 

fremre korsbånd-kirurgi» 
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Tabell 2. Mål av muskelstyrke i hamstrings (fleksjon) og quadriceps (ekstensjon). Metode, måletidspunkt og resultater. 

 
Forfattere 

Utfallsmål, tid etter kirurgi           Fleksjon 
NMES            Kontroll 

Diff. / 
p-verdi 

         Ekstensjon 
NMES            Kontroll 

Diff. /  
p-verdi 

Delitto et al. Isometrisk, % av fr            5/6u 94.1 (4.0) 70.0 (11.0) 24.1/ <.05 78.8 (14.0) 51.7 (14.0) 27.1/<.05 
 

Feil et al. Isokinetisk 90°/s, % av fr      6u 
 

Isokinetisk 180°/s,% av fr     6u  
 

 PS 
KH 
PS 
KH 

 65.7 (17.9) 
85.0 (26.1) 
65.6 (20.5) 
85.2 (24.2) 

73.1 (17.1) 
 
69.4 (18.1) 

-7.4/.42 
12.0/<.001 
-3.8/.89 
15.8/<.001 
 

Fitzgerald et al. 
 

Isometrisk, % av fr              12u    75.9 (16.8) 67.0 (19.9) 8.9/<.05 

Hasegawa et al. Isometrisk,% av baseline      4u 
Ikke testet ul og tall er ikke 
tilgjengelige 

 

   98.8   

Paternostro-Sluga 
et al. 

Isometrisk, % av fr                 6u 
Isokinetisk, % av fr                6u 

 
62.4(23.2) 

 
56.4 (21.0) 

 
6.0/not 
sig 

69.1 (26.0) 
51.2 (21.6) 

60.7 (21.0) 
47.8 (18.1) 

8.4/ikke sig 
3.4/ikke sig 
 

Sisk et al. Isometrisk, kraft : vekt         7u 
fr ikke testet  
                     

   0.73 (0.41) 0.70 (0.30) .03/ikke sig 

Snyder-Mackler 
et al. 

Isokinetisk 90°/s, % av fr      8u 
Gjennomsnitt 

Peak  
Isokinetisk 210°/s, % av fr    8u 

Average 
Peak 

 
68.6 (5.1) 
78.9 (7.4) 
 
87.0(18.6) 
84.1(10.7) 

 
74.0 (23.3) 
71.2 (17.4) 
 
75.8 (17.9) 
72.8 (25.0) 

 
-5.4/>.05 
7.7/>.05 
 
11.2/>.05 
11.3/>.05 

 
70.1 (13.4) 
68.7 (12.1) 
 
68.9 (10.7) 
71.0 (9.6) 
 

 
46.7 (6.9) 
43.5 (8.3) 
 
43.7 (6.3) 
46.4 (6.3) 

 
23.4/<.05 
25.2/<.05 
 
25.2/<.01 
24.6/<.01 

Snyder-Mackler 
et al. 

Isometrisk, % av fr                4w Tall er ikke tilgjengelig. “High intensity» NMES rapportert overlegent i 
forhold til «low intensity» NMES og «high level» trening. 
 

/<.05 

Taradaj et al. Isometrisk sammenlignet med 
kontroll fr*                         4-5w 

 

   100.9 (82.3) 75.5 (58.1) 25.4/- 

Wigerstad-
Lossing et al. 

Isometrisk, % av fr                6w 
 

   52.3 (18.76) 40.4 (17.48) 11.9/- 

*Intervensjonsgruppen mottok NMES-trening på både operert og friskt ben og bedret styrke i begge. Vi sammenlignet 
derfor med friskt ben i kontrollgruppen istedenfor kontralateralt ben. Standardavvik ble innhentet per e-post fra Taradaj et 
al., andre forfattere svarte ikke på våre forespørsler eller hadde ikke oppgitt korrekt kontaktinformasjon. Forkortelser: 
fr=friskt ben. PS=Polystim. KH= Kneehab. sig=signifikant. u= uker. Diff=differanse. 
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Tabell 3. Parametere for NMES benyttet i de inkluderte studiene.

* Pulsbredde mottatt fra Taradaj et al. etter kontakt med forfatter per e-post. 
Andre forfattere svarte ikke på våre forespørsler eller hadde ikke oppgitt korrekt 
kontaktinformasjon. Forkortelser: Hz=Hertz (frekvens). mA=milliampere. µs=mikrosekunder

Figurer og tabeller til «Nevromuskulær elektrostimulering – et effektivt tiltak for å styrke quadricepsmuskulaturen etter 

fremre korsbånd-kirurgi» 
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Tabell 3. Parametere for NMES benyttet i de inkluderte studiene 

 
Forfattere 

 
Hz 

Puls-
bredde 

Duty cycle 
Sek på : av 

På-tid % av 
total 

På-tid totalt / per 
uke (minutter) 

 
Intensitet (mA) 

Delitto et al. 50 N/A 15 : 50 23 56 / 19 Maks tolererbart 

Feil et al. 50 N/A PS 10 : 20 
KH 5 : 10 

 

33 
33 

1200 / 100 ≤ 70 

Fitzgerald et al. 75 N/A 10 : 50 17 37 / 3 Maks tolererbart > 
tetanisk kontraksjon 
  

Hasegawa et al. 20 250 µs 5 : 2  71 280 / 70 Maks tolererbart uten 
ubehag, 74-107 
 

Paternostro-Sluga et al. 30/50 N/A 5 : 15 
10 : 50 

25 
17 

308 / 56 Maks tolererbart > sterk 
synlig kontraksjon 
 

Ross et al. 50 200 µs 15 : 35 30 189 / 38 Maks tolererbart > kraftig 
kontraksjon 
 

Sisk et al. 40 300 µs 10 : 30 25 5040 / 840 Maks komfortabel > 
palperbar kontraksjon 
 

Snyder-Mackler et al. 75 400 µs 15 : 50 23 45 / 11 Maks tolererbart 

Snyder-Mackler et al. 75/55 300 µs HI 11 : 120 
LI 15 : 50 

8 
23 

50 / 8 
414 /69 

Maks tolererbart 
Maks tolererbart > 50 
 

Taradaj et al. 50 200 µs*  10 : 50 17 60 /15 Sterk, synlig bevegelse, 
55-67 
 

Wigerstad-Lossing et al. 30 300 µs 6 : 10 38 274 / 46 Maks tolererbart, 65-100 

* Pulsbredde mottatt fra Taradaj et al. etter kontakt med forfatter per e-post. Andre forfattere svarte ikke på våre 
forespørsler eller hadde ikke oppgitt korrekt kontaktinformasjon. Forkortelser: Hz=Hertz (frekvens). mA=milliampere. 
µs=mikrosekunder 
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14  I denne artikkelserien skal vi gå igjennom 3 elementer 
innenfor prestasjonstrening.  Henholdsvis styrke, power, og 
speed (hurtighet,fart). Hver enkelt artikkel vil fokusere på sitt 
eget tema, denne har fokus på styrke. Denne artikkelserien 
tar utgangspunkt i ønske om økt prestasjon i en ”open 
environment” setting.  

I det siste har vi sett en økende interesse i styrketrening. 
Flere mosjonister tyr nå til baseløft, og annen generell 
styrketrening for å holde seg i form.  Denne trenden med 
styrketrening har også begynt å innta idrettens verden her 
til lands. Jeg tenker da spesielt innen lagidrett. Mange 
idretter har allerede drevet mye med styrketrening og 
vektløfting. 

Erfaringsmessig så opplever jeg at norske idrettsutøvere, 
særlig i lagidretter, er svært dårlig på å implementere 
styrketrening. Artikkelforfatter har også bodd i Canada 
å observert en helt motsatt kultur (High school hockey, 
football, track and field) hvor det var et vilt jag på å 
forbedre ”den hellige” 1 repetisjon maksimum (1rm).

Alle fremskritt i teknologi og kunnskap har gitt oss belegg 
for å si at styrke ikke er det eneste nødvendige attributtet 
i en god atlet. Det er også nødvendig med god kapasitet 
innenfor power og speed. Nå vet jeg at mange av dere 
tenker; hva med aerob, anaerob, x egenskap ? Det er helt 
klart at det er mange egenskaper som teller i det store 
bildet, men ingen av de andre gjelder om du aldri er rask 
nok til å få tak i ballen, eller så svak at du blir brutt ned 
på 10 sekunder av et enkelt brytegrep. Mike Tyson var 
ikke Iron Mike på grunn av  sin anaerobe terskel eller sitt 
O2 opptak. 

Fokus på power(power= styrkexspeed) og speed  er 
spesielt viktig for en atlet som allerede har en god 
styrkebase

Med den “oppdagelsen” har vi noen som påstår; “vel, 
siden power og speed er det som gjelder. Hva er vitsen 
med styrke? Hva er poenget med makstyrke ? ”Se hvor 
treig og sakte de løfta er!” ,”GUTTA trenger FART!” 

Disse trenerne dropper alt av tung styrke, og fokusere kun 
på diverse plyometri-, sprint- og hoppeøvelser. Ut i fra 
min erfaring er det mye av dette som praktiseres innenfor 
norsk lagidrett, da særlig blant unge (forstår at noe av 
dette er grunnet praktiske årsaker.)

Uansett så sitter vi igjen med to leirer som skriker to 
forskjellige budskap. Coach A; “Du er for svak, løfttyngre!” 
og Coach B: “Slutt å løft, det blir du treig av! Du må hoppe 
og sprinte!!” I midten står det en svært forvirret atlet.

Hvorfor styrke
For å kunne gå videre i denne artikkelen er vi nødt å ha 
en slags felles forståelse for hva styrke er. Begrepet styrke i 
seg selv er for upresist, det kan referere til flere modaliteter 
i hodet til leser. Så for denne artikkelen så definerer jeg 
styrke som evne til å utvikle kraft, som oftest imot en eller 
annen form for ytre motstand. Om man skal løfte en bok 
eller en tv, så er det hovedsakelig kraften vi justerer. Med 
det i tankene kan vi litt forenklet si at styrke=kraft. (7)
 
En lett gjenstand krever mindre kraft, en tyngre mere 
kraft. Det er dermed ikke gitt at et maksløft i f. eks 
knebøy er en ren styrketest. Tung knebøy, hopping og 
sprint er svært ulike øvelser, men har alle et varierende 
krav om evne til kraftutvikling. Så med stor sikkerhet 
så kan vi påsta at kraft spiller en rolle i de fleste atletiske 
bevegelser.

Hvor mye styrke?
For å effektiv kunne vurdere rollen styrke spiller i en 
idrett kan det være greit å introdusere noen konsepter.

1. Hvor mye motstand er det i den gitte idretten?
Om vi ser for oss en bryter og en fotballspiller. Hvor 
mye “motstand” må den enkelte utøveren overvinne for 
å oppnå sitt mål ? I fotball er det mindre kroppskontakt 
og fysiske barrierer som må jobbes gjennom, I bryting 
til sammenligning, må man yte kraft mot en motstander 
som vil det motsatte av det du vil. For en bryter erdet 
helt klart en stor fordel å kunne yte høy maksimal kraft, 
helst høyere enn din motstander.  Med det i tankene så 
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kommer det vel egentlig greit frem at i bryting 
bør man bruke mere tid på å utvikle maksimal 
kraft en i fotball (1).

2.  Styrketrening hjelper med å gi atleter økt 
varighet/robusthet
Om man tenker at muskelmasse som man har 
tilegnet seg via styrketrening er ofte mindre 
utsatt for skade eller trauma. Man kan da tenke 
at den strukturelle tilpasningen styrketrening 
fører med seg er nettopp en mere herdet/
sterkere struktur. 
 
Når kroppen utsettes for tung ytre belastning så 
er det med på å gi atleten erfaring til å selv yte 
stor kraft ute i felt eller i en match.
Tung styrketrening fører også med seg en del 
nevrologisk adapsjoner, men videre forskning 
må til for å kunne nøyaktig finne ut hva 
slags adapsjoner styrketrening fører med 
seg. Generell konsensus har definert noen 
adapsjoner som man mener stimuleres ved tung 
styrke. (2)
• Intermuskulær koordinasjon - 
 Forskjellige muskelgruppers evne til å  
 samarbeide om en gitt bevegelse.
• Intramuskular koordiansjon - 
 En gitt muskels evne til å koordinere sine  
 egne funksjoner innad i seg selv.
• Motorisk enhet rekruttering - 
 Hvor mange muskelbunter som stimuleres  
 til aktivitet via motorisk enhet
• Motorisk enhet synkronisering - 
 Hvor flinke de forskjellige muskelbuntene  

 og de motoriske enhetene kan samarbeid  
 om en oppgave
• Motorisk enhet  rate coding - 
 intensitet/kvalitet på signalet som går fra  
 CNS til musklene.

Dette er jo en veldig enkel beskrivelse av de 
neurologiske faktorene. Det kan tenkes at 
tung styrktrenings strukturelle adapsjoner 
og neurologiske faktorer er med på å senke 
skadesannsynlighet i “felt” via strukturell 
herding, bedre bevegelseskontroll, eventuelt 
summen av disse to.

3. Økning i maksimal styrke gir et bedre 
utgangspunkt for power.
Evne til å yte kraft påvirker alle bevegelser som 
en atlet gjør. Så selv om maksimal styrketrening 
er den formen for aktivitet som stimulerer til 
høyest viljet kraftutvikling, så er det fortsatt en 
“treg” aktivitet. I de fleste idretter så må vi yte 
høy kraft i en tidsbegrenset periode. Vi må yte 
høy kraft på kortest mulig tid, ja vi må være rask.
Da snakker vi om speed som ligger på motsatt 
side av kurven til kraft. Innenfor de fleste open 
environment idretter må kraftytelsen ligge 
innenfor et gitt speedkrav, ellers klarer man 
ikke å gjennomføre bevegelsen med suksess.
Kombinasjonen kraft og speed(velocity) er det 
som populært kalles for power.
Power er produktet av kraft og fart, ofte 
formulert som FxV eller styrke x fart.
Styrke spille da en vital rolle i produksjonen av 
kraft.

4.  Det er svært vanskelig å få for mye 
maksimal styrke, men man kan fort bli 
sittende igjen med kun maksimal styrke.
Maksimal styrke gir kun effektiv avkastning 
til et visst nivå, etter et relevant basisnivå er 
oppnådd, er atleten nødt til å fokusere og bruke 
ressurser på utvikle andre egenskaper. 

Selv om styrke legger grobunn for høy power 
og fartsutvikling er man også nødt til å dyrke 
de egenskapene med spesifikk trening. Med det 
i tankene er det svært viktig at en atlets styrke 
er høy i forhold til sin egen kroppsvekt før man 
fokuserer på fart og power.  
Man kan vel stort sett konkludere med at 
styrke/kraft arbeid er nødvendig for de fleste 
atleter. Styrke er viktig del av Force x velocity 
kurven, og en stor bidragsyter til Power.
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      Innledning
Patellatendinopati eller ”jumpers knee” (JK) er en 
potensielt alvorlig og karrieretruende belastningsskade 
hos utøvere i idretter med høy intensitet som håndball. 
Patofysiologien rundt JK har i det siste tiåret blitt mer 
akseptert som en degenerativ seneprosess på linje med 
andre tendinopatier med endringer i senesubstans, 
oppregulering av neovaskulære strukturer og mangel på 
innflammatoriske markører (Malliares et al 2015). Dette 
har medført en endring i hvordan man vurderer både 
klinikk og radiologi relatert til tilstanden samt hvordan 
man tenker rundt rehabilitering.  
Behandlingsstrategier for JK har endret seg med ny 
kunnskap. Purdam et al (2004) fikk gode resultater 
gjennom eksentrisk trening på skråbrett i sin studie mens 
Kongsgaard et al (2009) fant lik fremgang både gjennom 
eksentrisk trening og heavy slow resistance training. Rio 
et al (2015) fant gode resultater på smertereduksjon ved 
bruk av isometrisk belastning. Ingen forskningsartikler 
har til nå sett på mulitimodale intervensjoner på utøvere 
med JK og presentert forskning som tar for seg hele den 
biopsykososiale modellen. Den kliniske kommentaren 
av Malliares et al (2015) er det beste forsøket på å 
implementere ulike aspekter i klinikken pr nå.

Pasientbeskrivelse og behandlingsforløp:
En nå 18 år gammel mannlig håndballspiller kom til 
klinikken i april 2016 etter å ha hatt en frustrerende 
håndballsesong med smerter i venstre kne siden april 
2015. I perioden januar – mars 2015 hadde utøver økt 
sin treningsbelasning med nær 100% inkludert hånball 
og styrketrening. Vurdering hos fysioterapeut og fastlege 
hadde konkludert med JK allerede i april 2015 og 
tiltakene som ble foreslått var intermitterende hvile og 
eksentrisk trening. Dette gav kun mer symptomer etter 
utstrakte hvileperioder, umulig å gjennomføre eksentrisk 
trening og da to tilfeldige runder med ESWT. 

Klinisk undersøkelse fremprovoserte en skarp smerte 
inferiørt til patella på venstre kne ved alle funksjonstester 
som dypt ettbeins knebøy, ettbeins hink, ettbeins hopp 
og ettbeins mothopp. Smerter ble gjenprovosert ved 

isometrisk kneekstensjon både i nitti grader sittende 
og tyve grader liggende. Palpasjon av midtre delen 
av patella senen var smertefullt og styrket hypotesen. 
Ultralyddiagnostikk viste en tydelig degenerativ 
patellarsene med kollagene endringer, neovaskularisering 
og senefortykkelse og bekreftet diagnosen.

Funksjonell undersøkelse og testing:
Gullstandard for selvrapportering av symptomer for 
JK er The Victorian Institute of Sports Assessment 
Scale (VISA-P) (Sanchez 2016). The Knee Injury and 
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) har vist seg å være 
verdifullt i vurdering av knesmerter på mer generell basis 
og ble dermed også brukt (Salavati 2016). Funksjonelle 
tester som ble utført var maksstyrke i knepress, testing 
av kraft (watt) i kneekstensjon gjennom Musclelab samt 
funksjonsprøver relatert til hopping, mest nærliggende 
provoserende faktorer for håndballspilllere (figur 1). 

Rehabiliteringsplan:
Den første oppgaven var å diskutere funn, diagnose 
og prognose med utøver, familie og trenere. Dette gav 
grunnlaget for å sementere hans treningshverdag, sette 
kortsiktige og langsiktige mål. Langtidsmålet ble satt 
til å returnere til full trening 01.01.2017 dvs i løpet av 
8 måneder  samtidig som pasientens håndballsesong 
ble avsluttet i april 2016. Det ble deretter i samarbeid 
med trenere, både klubb og idrettslinjen laget et 
forslag til både ukeplaner og månedsplaner vedrørende 
styrketrening, bevegelsestrening og utholdenhetstrening 
(eksempel i figur 2 og 3). 

Rehabiliteringsplanen hadde som målsetting å øke 
belastningen på lokalt vev gradvis men samtidig 
inkludere treningsøvelser som ble identifisert i 
undersøkelsen som mulige påvirkende faktorer. Planene 
hadde gradvis økende totalbelastning på utøver i form 
av løping, hopping og håndballtrening, med gradvis 
økning i antall treningstimer og intensitet måned for 
måned. Testresultatene via styrke, kraft og hopp samt 
tilbakemeldinger fra VISA-P og KOOS-skjema ble brukt 
som grunnlag.
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Dag 7 8 9
Mandag   Håndballtrening Restitusjonstrening Pasient  
Tirsdag Håndballtrening Håndball planlegger
Onsdag   FRI  PÅ  KVELDEN Håndball denne  uka
Torsdag Håndballtrening Håndball
Fredag   STYRKE  SKOLE FRI Send  epost
Lørdag FRI STYRKE Svein  sjekker
Søndag KAMP RESSURS

Øvelse Tid    /  rep Set Øvelse Tid    /  rep Set
1.  Sykkel   10  min eller 1.  Dynamisk  rehab  1 10  min eller
2.  Løping 10  min 2.  Dynamisk  rehab  2 10  min

Øvelse Tid    /  rep Set Øvelse Tid    /  rep Set
0.  Afrikansk  knebøy  prepp 8  rep 1 Stigeløp  alle  retninger 4 1
1.  Knebøy  2  ben  40  kg   8  rep 2 Strikk  sidegange 20 2
2.  Tåhev  2  ben  25  kg   8  rep 2 Hekkehopp  60/70  % 6 4
3.  1  bens  knebøy  16  kg 8  rep 2 Kassehopp  60cm  ned  /  opp 4 2
4.  1  bens  tåhev  16  kg   8  rep 2 Stigehopp  2  bein 4 2

1  beins  hink  1  rute 4 2
Max  1  /  uke  -‐  Eksp  2  /  uke MAX  (80%) EKS  (60%) 1  beins  hopp  2  ruter 4 2
1.  Bulgarsk  utfall 4  x  3 8  x  3
2.  Beinpress 4  x  3 8  x  3 Stepkasse  med  vekt  100% 6 4
3.  Kne  extensjon 4  x  3 8  x  3

Utfyllende  kommentar

Treningsplan  JK  6-‐7-‐8-‐9
6

Håndballtrening
KAMP

Restitusjonstrening
Håndballtrening

FRI
FRI

STYRKE

3.  Styrke  ben 4.  Ressurstrening

FULLT  FOKUS  PÅ  Å  OPPRETTHOLDE  3  STYRKEØKTER  PR  UKE  -‐  DETTE  PRIORITERES  FØR  HÅNDBALL

1.  Lett  utholdenhet  /  oppvarming 2.  Dynamisk  oppvarming

Figur 1 

Figur 2 og 3 

Dag Økt  2
Mandag FRI
Tirsdag Lagtrening
Onsdag Lagtrening
Torsdag Lagtrening
Fredag FRI
Lørdag FRI
Søndag FRI

Øvelse Tid    /  rep Set Øvelse Tid    /  rep Set
1.  Sykkel  /  ellipsemaskin 10  min 1 1.  Kneløft  med  tåhev 20  rep 2

2.  Setestrekk  med  tåhev 20  rep 2
2.  Stigearbeid 5-‐10  min 1 3.  1  beins  seteløft 10  rep 2

4.  Sideliggende  hofte 10  rep 2
5.  Hamstringsprep 10  rep 2
6.  Push  up  med  bein  løft 15  rep 2
7.  1  beins  markløft 10  rep 2

Øvelse Tid    /  rep Set Øvelse Tid    /  rep Set
0.  Afrikansk  knebøy  prepp 10  rep 1
1.  Knebøy  2  ben  20  kg 12  rep 3 6-‐10  øvelser  selvvalgt   10 3
2.  Tåhev  2  ben  15  kg   12  rep 3
3.  1  bens  knebøy  8kg 10  rep 3
4.  1  bens  tåhev  8kg 10  rep 3 2-‐3  øvelser  selvvalgt 10 3

6.  Sidegange  strikk  -‐  strake  ben 20  rep 3
7.  Sidegange  strikk  -‐  bøyde  ben 20  rep 3
8.  Bulgarsk  utfall 10  rep 3

9.  Knepress  maskin  30-‐35  kg  hold 45s   5

Treningsplan  JK
Ukeplan  20-‐21-‐22-‐23

Økt  1 Alternativ
Rehab-‐program

FRI Sykkeløkt  intervall
Rehab-‐program Sykkeløkt  rolig

FRI Sykkeløkt  intervall
Rehab-‐program

FRI
FRI

3.  Styrke  ben 4.  Styrke  overkropp

5.  Styrke  mage  /  rygg

Utfyllende  kommentar
Kommentar  basert  på  konsultasjon  28.05.2016

Vi  øker  belastningen  der  vi  kan  øke  så  lenge  teknikk  og  utførelse  er  god.  Ingen  øvelser  gir  smerter,  ubehag  ok.  

Rehabprogram
1.  Lett  utholdenhet  /  oppvarming 2.  Dynamisk  oppvarming
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Diskusjon
Mangel på kommunikasjon mellom utøver, trener(e) 
og medisinsk personell har blitt identifisert som en av 
de viktigste årsakene til mangel på progresjon i return 
to play (RTP) hos idrettsutøvere (Kraemer et al 2009). 
Skader som gjør at utøvere helt eller delvis mister sin 
sosiale kontakt med sitt daglige idrettsmiljø kan skape 
statusendring i treningsgruppen, frykt rundt ny skade, 
manglende motivasjon og manglende compliance 
i rehabiliteringsregimet. I en studie på ACL-skader 
identifiserte Johnson et al (2016) tre overordnede 
faktorer som er essentsielle for å lykkes med RTP: 1) 
konstruktiv kommunikasjon og rikelig interaksjon 
med de involverte parter, 2) sterk tro på viktigheten 
av utførelsen av egen handling og 3) evnen til å sette 
realistiske mål. 

I første møtet med utøver og hans foreldre var det 
tydelig at mangel på kommunikasjon var et stort 
problem. Ulike innfallsvinkler, endimensjonale sådan, 
hadde allerede blitt prøvd uten hell, men hvorpå 
ingen enda hadde brukt tid på å forklare patologi, 
prognose og legge frem en rehabiliteringsplan. Basert 
på anbefalingene av Johnson et al (2016) ble det straks 
etablert en elektronisk kommunikasjonslinje mellom 
manuellterapeut, trenere, utøver og foresatte hvor 
enhver treningsplan og testresultat ble kommunisert, 
diskutert og forstått. Videre var det viktig å legge 
ansvaret for rehabiliteringen over på utøver slik at 
han fikk et eierforhold til rehabiliteringen. I den siste 
fasen av RTP fikk han sågar ansvaret for å designe 
rehabiliteringsplanen selv. Målsettinger, både korte og 
lange, ble satt, justert undeveis og oppdatert til enhver 
endring av treningsplan, gjerne hver 4-6 uke. 

Bruk av objektive tester har vist seg mer og mer 
essentsielt i all RTP og VISA-P er det mest brukte 
skjemaet for utøvere med JK. Skjemaet er anerkjent 
både som valid og reliabelt og har retningslinjer på at en 
forbedring på 13 poeng på 0-100 skalaen er indikativt på 
minste kliniske fremgang (Sanchez 2016). 

KOOS-skjema er brukt i en mengde knediagnoser 
og er sett på som svært komplimentert til VISA-P-
skjemaet. Validiteten og reliabiliteten er vurdert i 
flere populasjonsgrupper, idretter og studier av flere 
forfattere (Salavati 2011). Minimum endring i KOOS 
relatert til en signifikant endring for pasienter har blitt 
rapportert fra 5 til 19 med et anslags gjennomsnitt på 
12. Dersom man ser nøye på resultatene finner man en 
endring fra start til mål på henholdsvis 36 – 7 – 18 – 
81 – 50   og det reprenseter en signifikant forbedring 
på 4 av 5 parametere. Kanskje det mest interessante er 
det lave tallet på Livskvalitet på 31 i april 2016 som 
viser akkuratt hvor mye dette påvirker utøveren samt 
at det gir en indikasjon på motivasjonsnivå. Et annet 
aspekt er økningen både i Sport og Livskvalitet i løpet 
av sommeren 2016 hvor livskvaliteten er betydelig 
bedre (økning på 38 poeng) selv om Sport fortsatt er på 
beskjedne 55 poeng. Et aspekt her er muligens troen på 

fremgang, aksept av situasjonen og klare målsettinger, 
definert tidligere som noen av de viktigste aspektene 
i rehabilitering av enhver idrettsskade (Kramer et al 
2009). 

Objektive tester har blitt en del av hverdagen 
innenfor idrettsmedisin og spesielt RTP. Flere har 
sett på viktigheten av flerdimensjonal styrke og 
funksjonstesting, så spesifikt til idretten som mulig. 
I denne casen valgte vi best practise testing både 
gjennom solide subjektive tilbakemeldinger (KOOS 
og VISA-P) samt et batteri for underekstremiteter 
ofte brukt i idrettssammenheng. Maksstyrke har blitt 
sett på som et godt og robust mål både på funksjonell 
status og som risikofaktor og valgene i denne casen 
falt på å teste på maksimal styrke (kg) og maksimal 
kraft (watt) for knepress og kneekstensjon. Valgene 
baserer seg på tilgjengelig utstyr men tar også hensyn 
til åpen og lukket kjede samt multimuskelaktivering 
og singelmuskelaktivering. Funksjonstestene for 
hopping er hentet primært fra forskning innefor 
korsbåndskader men anbefales brukt i de aller fleste 
underekstremitetsskader i arbeidet mot RTP. Som det 
kan leses av figur 1 hadde utøver en formidabel økning 
på alle parametere når det gjelder funksjon og styrke. 2 
RM økte med 85% (34kg) på en periode på 14 måneder 
og maksimal watt økte med henholdsvis 44% og 63% 
for høyre og venstre i samme periode. Funksjonstesting 
i 40 cm sidehopp hadde en økning med henholdsvis 39 
og 38 %. Ved å kombinere ulike tester med ulike formål 
hadde vi muligheten til å justere, endre og diskutere alle 
progresjoner og regresjoner underveis samt at det var 
enklere å kommunisere status til både utøver, trener(e) 
og foresatte. 

Basert på denne casestudien er det ikke mulig å bruke 
noen av studiene på belastningsregimer som er gjort 
innefor forskning på JK. Casen krevde en multimodal 
tilnærming hvor de ulike regimene til Kongsgaard et al 
(2009) ble brukt i ulike deler av rehabiliteringsperioden 
på 14 måneder. De aller viktigste prinsippene ligger 
uansett i generell treningslære og treningsfysiologi med 
referanse til styrketreningsprinsipper, periodisering, 
progresjon, spesifisitet og funksjonalitet (Raastad et al 
2010). Sjansen for å lykkes med en utøver med JK over 
en så lang og omfattende periode er sannsynligvis liten 
dersom klinikeren ikke evner til å ta inn over seg hele 
utøveren og alle de aspekter som påvirker idrettsutøvere 
og deres relasjon til langvarige skader.

Konklusjon
Casen ønsker å fremme multimodal tilnærming til utøvere 
med JK hvor ulike aspekter av utøveren tas hensyn til. 
Casen reflekterer også vanskeligheten klinikere har med 
å følge forskningsbaserte rehabiliteringsregimer da de 
sjeldent er fullt ut dekkende for enkeltindividet. Klarer vi 
dog å sjonglere forskningskunnskap, erfaringskunnskap 
og utøverens perspektiver vil vi kunne fortsette å levere 
idrettsmedisin på øverste hylle. 
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Health Science, 2016, ISSN 2095-2546, https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.01.020.

KOOS 15.04.16 28.08.16 16.10.16 09.12.16 08.02.17 10.04.17 15.08.17
Smerte 61 75 81 89 95 95 97
Symptom 86 93 86 93 93 93 93
ADL 82 93 97 99 99 99 100
Sport 10 55 65 80 85 87 91
Livskvalitet 31 69 69 75 82 82 81

VISA  P 15.04.16 28.08.16 16.10.16 09.12.16 08.02.17 10.04.17 15.08.17
Totalsum  Ve  kne 47 54 61 64 71 74 93

MAXSTYRKE 10.06.16 02.08.16 07.11.16 10.04.17 15.08.17
2  RM  Knepress  (h/v) 52  -‐  52 49  -‐  49 73  -‐  73 86  -‐  79 86  -‐  86

MUSCLELAB 10.06.16 02.08.16 07.11.16 10.04.17 15.08.17
Kneext  (h/v)  32  kg 201-‐191 222-‐198   238-‐221 267-‐271 290  -‐  312

HOPP 10.06.16 02.08.16 07.11.16 10.04.17 15.08.17
2  bein  cm 185 188 197 202 210
1  bein  (h/v)  cm 168  -‐  168 167  -‐  169 176  -‐  174 178  -‐  176 181  -‐  177
3  hink  (h/v)  cm 530  -‐  483 540  -‐  497 570  -‐  500 545  -‐  535 553  -‐  547
40  cm  sidehopp  (h/v) 48  -‐  47 52  -‐  49 57  -‐  51 59  -‐  61 67  -‐  65



20  På ESC-kongressen i Barcelona lærte Nasjonal 
kompetansetjeneste Trening som medisin hjertespesialister fra 
hele verden hvorfor og hvordan pasientene deres bør og kan 
trene intensiv intervalltrening hjemme på egen hånd. 

Den årlige ESC-kongressen er verdens største samling av 
eksperter på hjerte- og karsykdom. I år hadde kongressen 
rundt 31 500 deltakere, og blant foredragsholderne var 
fysioterapeut Inger-Lise Aamot, som er leder for Nasjonal 
kompetansetjeneste Trening som medisin ved St. Olavs 
hospital og forsker i Cardiac Exercise Research Group 
(CERG) ved NTNU.
Aamot kunne fortelle de mange tilhørerne at intensiv, 
intervallbasert trening er en trygg, gjennomførbar og 
særdeles effektiv treningsform også for hjertepasienter som 
ikke har mulighet til å delta på organisert rehabilitering 
på sykehuset. Intervalltrening med høy intensitet 
for pasienter med hjerte- og karsykdom er fortsatt et 
kontroversielt tema blant hjerteleger rundt omkring i 
verden, men forhåpentligvis kan erfaringene fra våre 
forskere bidra til at flere også implementerer slik trening 
utenfor en sykehus-setting.

Effektivt
To av svært få studier som har undersøkt effekten 
av intervalltrening som en del av hjemmebasert 
hjerterehabilitering er gjennomført ved NTNU. I 2012 
viste Trine Moholdt og medarbeidere at hjemmebasert 
intervalltrening øker oksygenopptaket like mye som 
senterbasert hjerterehabilitering for pasienter som 
har gjennomgått en koronar bypass-operasjon (1). 30 
pasienter ble tilfeldig fordelt til enten 4x4-intervalltrening 
hjemme på egen hånd eller standard hjerterehabilitering i 
fire uker. Etter et halvt år hadde oksygenopptaket økt med 
17–19 % både blant hjemmetrenerne og de som hadde 
innledet oppfølgingsperioden på et rehabiliteringssenter. 
Også helserelatert livskvalitet har forbedret seg like mye i 
de to gruppene.

Året etter publiserte Aamot selv en større studie (2) som 
ikke bare bekrefter en solid økning i fysisk kapasitet 
etter hjemmebasert intervalltrening, men som også viser 
at hjertepasienter som trener intervaller hjemme med 
pulsklokke fint klarer å komme opp i riktig pulssone 
(85–95 % av maksimal hjertefrekvens). Nitti pasienter 
behandlet for hjerteinfarkt eller angina ble tilfeldig fordelt 

     

Ja, hjertepasienter KAN trene 
intervaller hjemme

Av Anders Revdal
Kommunikasjonsrådgiver

Nasjonal kompetansetjeneste 
Trening som medisin

St. Olavs Hospital og Cardiac Exercise 
Research Group, NTNU

E-post: anders.revdal@ntnu.no

Inger-Lise Aamot fra Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin holdt innlegg om hjemmebasert intervalltrening for 
hjetepasienter på ESC-kongressen i Barcelona. (Foto: Anders Revdal, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin)
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til tre grupper, som alle fikk hjerterehabilitering 
i form av 4x4-intervaller. En tredel av 
pasientene trente hjemme, en tredel på 
tredemølle på sykehuset, og den siste tredelen 
gjennomførte gruppebasert sirkeltrening 
ledet av en fysioterapeut på sykehuset. Alle 
gruppene skulle trene to ganger hver uke i 
tre måneder, og 92 % av deltakerne fullførte 
treningsperioden. 

Over halvparten av hjemmetrenerne 
gjennomførte alle de 24 planlagte 
treningsøktene, mens bare fire deltakere 
gjennomførte færre enn 17 økter. Blant 
deltakerne som trente slik de skulle økte 
oksygenopptaket like mye i alle de tre 
treningsgruppene, og det samme gjorde den 
helserelaterte livskvaliteten. Også hvilepuls 
og fettprosent ble signifikant redusert hos 
deltakerne som trente hjemme.

Samtidig viste data fra pulsklokkene at 
deltakerne i alle gruppene lå rundt 90 % 
av makspulsen sin de to siste minuttene av 
intervalldragene, altså akkurat i den pulssonen 
det er meningen man skal være under 4x4-
intervalltrening. På ESC-kongressen viste 
Aamot en figur som illustrerer at hennes egne 
studiedeltakere klarer å gjennomføre gode 
intervalltreningsøkter med riktig intensitet både 
på sykkel, tredemølle og ved å gå i motbakke 
utendørs.

Gjennomførbart
For øvrig brukte Trening som medisins 
leder store deler av innlegget på kongressen 
på å forklare hvordan man lykkes med 
4x4-intervalltrening hos hjertepasienter. 
Bakgrunnen for det er at to nyere studier med 
flere hundre hjertepasienter konkluderte med 
at intervalltrening ikke er gjennomførbart 

ved koronarsykdom (3) eller hjertesvikt (4). 
Det er stikk i strid med erfaringer fra norske 
studier, og i foredraget presiserte Aamot at 
man er avhengig av god oppvarming og at 
man skal bruke de to første minuttene av hvert 
intervalldrag på å komme opp i riktig pulssone. 
For å lykkes med hjemmebasert intervalltrening 
understreket hun også viktigheten av at 
pasientene får nødvendig opplæring i hvordan 
de skal trene, og av å øke belastningen etter 
hvert som man blir sprekere. I Moholdt-
studien fikk for eksempel pasientene i 
hjemmetreningsgruppa både en times 
undervisning med grundig gjennomgang av 
4x4-intervalltrening, og et informasjonsskriv 
som beskrev treningen nøyaktig. I sin egen 
forskning tar Aamot med seg hjertepasientene 
utendørs de to første treningsøktene og gir 
omfattende innføring i treningsprotokollen og 
hvordan man bruker pulsklokke.

Figur 1. Pasienter som trente med pulsklokke hjemme klarte fint å nå riktig intensitet under 4x4-intervaller. Figuren er 
omarbeidet fra Aamot og medarbeideres figur i European Journal of Preventive Cardiology 2014;21(9).

Figur 2. Oppskriften på ei god 4x4-økt: Bruk de to første minuttene av hvert intervalldrag på å komme opp i riktig pulssone.
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Hjertepasienter...

Trygt 
Innlegget på ESC-kongressen inkluderte også noen 
eksempler på hvordan man kan bruke ny teknologi 
til å observere og overvåke pasientene selv om de 
trener andre steder enn på sykehuset. Aamot avsluttet 
med å vise dokumentasjon på at hjertepasienter som 
trener intervaller har svært lav risiko for å rammes av 
hjertestans eller hjerteinfarkt underveis i treningsøkta 
(5). Studien, som også er gjennomført ved CERG, 
viser kun to tilfeller av hjertestans i løpet av mer enn 
23 000 treningstimer blant nesten 5000 koronarsyke 
som gjennomførte overvåket 4x4-intervalltrening på 
Sykehuset i Ålesund eller ved LHL-klinikkene på Feiring 
eller Røros. Begge pasientene overlevde hjertestansen.
For sikkerhets skyld, men ikke minst for å kunne vite 
hvilken hjertefrekvens de bør trene med, anbefaler 
Trening som medisin likevel at alle hjertepasienter 
som skal trene intervaller hjemme gjennomfører en 
ergospirometritest av oksygenopptaket før de starter å 
trene.

Oppsummering 
Et Cochrane-review oppdatert i år (6) viser at 
hjemmebasert hjerterehabilitering er like effektivt 
som senterbasert hjerterehabilitering. Samme 
review indikerer til og med at flere fullfører hele 
rehabiliteringsprogrammet dersom de trener hjemme. 
Samtidig vet vi at intervalltrening med høy intensitet 
gir større framgang i fysisk kapasitet enn kontinuerlig 
trening med moderat intensitet for hjertepasienter 
(7). Slik trening virker også å være forbundet med lav 
risiko for alvorlige hendelser i denne pasientgruppa, 
og basert på de studiene som foreligger i dag kan 
hjemmebasert intervalltrening anbefales som et godt, 
sikkert og gjennomførbart alternativ til tradisjonell 
hjerterehabilitering på sykehus eller spesialisert 
rehabiliteringssenter.

Figur 3. Med grundig opplæring klarer hjertepasienter å trene 4x4-intervaller på egen hånd på ulike måter. 
Her er et eksempel fra en av pasientene som deltar en ny studie Inger-Lise Aamot gjennomfører.
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24  Pilotprosjekt med fokus på grønn mobilitet og helse. Et 
samarbeid med Framtiden i våre hender Nord og Klinikk24. 
Formålet for pilotprosjektet var å teste målemetoder og effekt 
av å bytte transportmiddel i jobbreisen fra bil til en mer 
aktiv transportform. Prosjektperioden varte fra midten av 
mai 2017 til slutten av juni 2017. En testperiode på 5-6 
uker. 10 testpersoner gjennomførte pilotprosjektet. 

Testpersonene ble plukket ut med utgangspunkt i at de 
vanligvis kjørte bil til og fra jobb. Gjennom testperioden 
kom de seg primært til og fra jobb ved hjelp av el-
sykler, sykkel eller gange. Ved bruk av flere ulike fysiske 
testmetoder ble effekten av prosjektet vurdert. Testene var 
Tanita Body Composition Analyzer, blodtrykk, laktattest 
og Vo2-max. Testene ble gjennomført i starten og slutten 
av testperioden, til samme tidspunkt på døgnet og med 
mest mulig likt matinntak døgnet før testene. 
De fleste testpersonene gjennomførte prosjektet i henhold 
til planen. Enkelte hadde ikke hatt tilgang til el-sykler, 
og det ble ikke gjennomført som planlagt. Samtlige av 
deltakerne har nevnt at de har startet med å være fysisk 
aktive og har fått motivasjon til å ta tak i egen helse 

gjennom prosjektet. De fleste testpersonene hadde en 
positiv effekt på helsen basert på første og andre test. En 
del uforutsette ting kan ha påvirket resultatene negativt. 
Dette er sykdomsperioder, stress på jobb før ferien, og 
andre forhold. Se på resultattabellen for nærmere info.
Resultatene fra undersøkelsen viser at det kan ha en 
veldig positiv effekt på helsen å bytte fra bil til en mer 
aktiv transportmetode til og fra jobb. På bare fem uker 
hadde mange av testpersonene fin framgang, og alle ble 
motivert av prosjektet. Testmetodene fungerte godt, men 
det anbefales noen justeringer til senere undersøkelser for 
å kunne gjøre testene enda mer tilpasset målgruppen. En 
litt lengre testperiode er også anbefalt.

Bakgrunn
Prosjektet Grønn mobilitet i Tromsø ledes av Framtiden 
i våre hender Nord, og støttes av Troms Fylkeskommune 
gjennom belønningsordningen. Prosjektets formål er å 
bidra til at flere innbyggere i Tromsø kutter ned på daglige 
bilturer med mer miljøvennlige grønne alternativer. I 
pilotprosjektet grønn mobilitet og helse settes det mer 
fokus på helhetlig tankegang rundt transportløsninger, 

     

Kan man med enkle grep forbedre 
helsen til de ansatte?

- Grønn mobilitet og helse - 
et pilotprosjekt

Av Amund Hagen Kristiansen
Prosjektleder Grønn mobilitet
E-post: amund@framtiden.no

Prosjekt  Grønn  Mobilitet,  resultater.  

Navn Kjønn Alder Blodtrykk Generelle  kommentarer
Fettprosent Muskelmasse Metabolsk  alder Visceralt  fett test  1 test  2 test1 test  2 Ting  som  har  spilt  inn  i  prosjektperioden.
nr  1 Nr  2 res nr  1 nr  2 Res nr  1 nr  2 Res nr  1 nr  2 Res nr  1 nr  2 res 1,5  mmol 1,5  mmol Res AT  fart  1 AT  fart  2 Res nr  1 nr  2 res

Kvinne 52 30,3 31,4 45,8 46,3 39 42 6 6 140/93 139/90 6,2 6,7 7,5 7,4 33,6 34,5 Mye  stress  på  jobb,  masse  selskap,  lite  aktivitet,  levd  usunt.
Kvinne 36 21,6 22,6 43,1 42,1 21 21 2 2 128/77 108/66 6,4 7,9 9,6 10,1 55,9 61 Har  gjort  jobben  og  har  veldig  fin  framgang.
Kvinne 48 31,7 33,5 46,7 44,4 42 46 6 6 130/94 126/88 6,2 6 7,1 7,1 38,6 Syk 3  uker  syk,  samt  mye  stress  på  jobb.  Forkjølet  på  test  2.  Overbelastning!
Kvinne 41 41,3 42,2 49,2 48,8 56 57 8 8 115/75 125/75 6,1 6,3 6,6 6,5 28,7 33,4 Ikke  tilgnag  på  elsykkel,  3  sykdomsperioder
Kvinne 28 27,9 28,4 47,2 47,4 27 29 3 3 120/83 125/82 4,5 5,9 8,6 9,4 46,9 56,6 Har  gjort  jobben  og  har  veldig  fin  framgang.
Kvinne 42 44 44,2 48,4 47,8 57 57 9 9 153/104 133/96 4,5 5,9 6,6 6,8 35 34,8 Forkjølet  på  test  2.    Mye  stress  på  jobb.
Mann 30 17,3 17,6 64,4 63,5 25 26 5 5 130/79 128/94 11 9,4 12,7 11,3 63,8 64,2 Dårlig  dag  på  test  2,  kroppen  var  i  dvale!
Mann 33 11 7,6 60,6 63,8 18 18 3 2 138/84 ? 9,2 9,2 10,5 10,5 64,6 69,6 Har  fin  framgang,  endret  kostholdet,  trent  godt.
Mann 40 27,1 23,7 57,4 57,1 55 48 11 9 144/98 125/79 5,7 6,5 7,5 8,6 45,2 51 Endret  kostholdet  og  har  fin  framgang.
Mann 48 7,9 7,8 66,5 68 33 33 4 4 152/88 ? 8,7 9,5 12,3 11,9 59,6 57,2 Mye  reising/ferie  og  trent  mye  mindre  i  pr.perioden.  

Forklaringer: Tanita  body  composition  analyzer
Fettprosent: Hvor  stor  andel  av  kroppsmassen  som  består  av  fett.  15-‐30  %  er  normalt.
Muskelmasse: Kroppens  samlede  muskelmasse  i  kg.
Metabolsk  alder: Metabolsk  alder  er  forskjellig  fra  kronologisk  alder.  Du  kan  ha  helse  som  en  20  åring  selv  om  du  er  50  år.
Visceralt  fett: Visceralt  fett  er  fettet  som  legger  seg  rundt  organene.  Ved  mer  enn  12  er  du  i  faresonen  for  å  utvikle  diabetes  og  hjerte/karsykdom.

Blodtrykk:  normalen  ligger  på  120/80  mmhg

Laktatprofil
Anaerob  terskel  (AT): høyeste  arbeidsbelastning  en  person  kan  ha  og  fortsatt  ha  stabilt  melkesyrenivå  i  blodet
fart  ved  1,5  mmol:  sier  noe  om  utvikling  av  fysisk  form  ved  lav  intensitet,  sone  1

VO2  max:  maksimalt  oksygenopptak.  Et  godt  mål  på  treningstilstand.

Tanita  body  composition  analyzer Laktatprofil VO2  max

Prosjekt Grønn Mobilitet, resultater

Forklaringer, Tanita body composition analyzer
Fettprosent: Hvor stor andel av kroppsmassen som består av fett. 15- ‐30 % er normalt.
Muskelmasse: Kroppens samlede muskelmasse i kg.
Metabolsk alder: Metabolsk alder er forskjellig fra kronologisk alder. Du kan ha helse som en 20 åring selv om du er 50 år.
Visceralt fett: Visceralt fett er fettet som legger seg rundt organene. Ved mer enn 12 er du i faresonen for å utvikle diabetes 
og hjerte/karsykdom.

               Blodtrykk: normalen ligger på 120/80 mmhg.
                            Laktatprofil Anaerob terskel (AT): høyeste arbeidsbelastning en person kan ha og fortsatt ha stabilt
                            melkesyrenivå i blodet.
               Fart ved 1,5 mmol: sier noe om utvikling av fysisk form ved lav intensitet, sone 1
                            VO2 max: maksimalt oksygenopptak. Et godt mål på treningstilstand.
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Prosjekt  Grønn  Mobilitet,  resultater.  

Navn Kjønn Alder Blodtrykk Generelle  kommentarer
Fettprosent Muskelmasse Metabolsk  alder Visceralt  fett test  1 test  2 test1 test  2 Ting  som  har  spilt  inn  i  prosjektperioden.
nr  1 Nr  2 res nr  1 nr  2 Res nr  1 nr  2 Res nr  1 nr  2 Res nr  1 nr  2 res 1,5  mmol 1,5  mmol Res AT  fart  1 AT  fart  2 Res nr  1 nr  2 res

Kvinne 52 30,3 31,4 45,8 46,3 39 42 6 6 140/93 139/90 6,2 6,7 7,5 7,4 33,6 34,5 Mye  stress  på  jobb,  masse  selskap,  lite  aktivitet,  levd  usunt.
Kvinne 36 21,6 22,6 43,1 42,1 21 21 2 2 128/77 108/66 6,4 7,9 9,6 10,1 55,9 61 Har  gjort  jobben  og  har  veldig  fin  framgang.
Kvinne 48 31,7 33,5 46,7 44,4 42 46 6 6 130/94 126/88 6,2 6 7,1 7,1 38,6 Syk 3  uker  syk,  samt  mye  stress  på  jobb.  Forkjølet  på  test  2.  Overbelastning!
Kvinne 41 41,3 42,2 49,2 48,8 56 57 8 8 115/75 125/75 6,1 6,3 6,6 6,5 28,7 33,4 Ikke  tilgnag  på  elsykkel,  3  sykdomsperioder
Kvinne 28 27,9 28,4 47,2 47,4 27 29 3 3 120/83 125/82 4,5 5,9 8,6 9,4 46,9 56,6 Har  gjort  jobben  og  har  veldig  fin  framgang.
Kvinne 42 44 44,2 48,4 47,8 57 57 9 9 153/104 133/96 4,5 5,9 6,6 6,8 35 34,8 Forkjølet  på  test  2.    Mye  stress  på  jobb.
Mann 30 17,3 17,6 64,4 63,5 25 26 5 5 130/79 128/94 11 9,4 12,7 11,3 63,8 64,2 Dårlig  dag  på  test  2,  kroppen  var  i  dvale!
Mann 33 11 7,6 60,6 63,8 18 18 3 2 138/84 ? 9,2 9,2 10,5 10,5 64,6 69,6 Har  fin  framgang,  endret  kostholdet,  trent  godt.
Mann 40 27,1 23,7 57,4 57,1 55 48 11 9 144/98 125/79 5,7 6,5 7,5 8,6 45,2 51 Endret  kostholdet  og  har  fin  framgang.
Mann 48 7,9 7,8 66,5 68 33 33 4 4 152/88 ? 8,7 9,5 12,3 11,9 59,6 57,2 Mye  reising/ferie  og  trent  mye  mindre  i  pr.perioden.  

Forklaringer: Tanita  body  composition  analyzer
Fettprosent: Hvor  stor  andel  av  kroppsmassen  som  består  av  fett.  15-‐30  %  er  normalt.
Muskelmasse: Kroppens  samlede  muskelmasse  i  kg.
Metabolsk  alder: Metabolsk  alder  er  forskjellig  fra  kronologisk  alder.  Du  kan  ha  helse  som  en  20  åring  selv  om  du  er  50  år.
Visceralt  fett: Visceralt  fett  er  fettet  som  legger  seg  rundt  organene.  Ved  mer  enn  12  er  du  i  faresonen  for  å  utvikle  diabetes  og  hjerte/karsykdom.

Blodtrykk:  normalen  ligger  på  120/80  mmhg

Laktatprofil
Anaerob  terskel  (AT): høyeste  arbeidsbelastning  en  person  kan  ha  og  fortsatt  ha  stabilt  melkesyrenivå  i  blodet
fart  ved  1,5  mmol:  sier  noe  om  utvikling  av  fysisk  form  ved  lav  intensitet,  sone  1

VO2  max:  maksimalt  oksygenopptak.  Et  godt  mål  på  treningstilstand.

Tanita  body  composition  analyzer Laktatprofil VO2  max

med folkehelseperspektivet som en del av de 
ulike transportløsningene.
Med Tenk Tromsø og diskusjoner rundt 
en byvekst avtale i Tromsø, har debatten 
raskt havnet i et bompengeskrik, der man 
får inntrykk av at transport er bilistene mot 
røkla. Sånn er det selvfølgelig ikke og det 
er mange måter å se transportmidler og 
transportløsninger på. I pilotprosjektet grønn 
mobilitet og helse har vi satt folkehelse i 
sammenheng med valg av transportmiddel. 
Derfor er målgruppen bilister, med 
utgangspunkt i at de har en passiv jobbreise. 
Gjennom pilotprosjektet har deltagerne gått 
fra å ha bil som primære transportmiddel til 
å sykle/gå/jogge minst halvparten av reisene 
til og fra jobb. Formålet er å se hvordan dette 
påvirker helsa og motivasjonen for mer grønn 
transport.

Resultater

Tanita Body Composition Analyzer:
Se tabell for resultater

Fettprosent: Ingen store utslag, de fleste 
beholder samme resultat. Det som er å merke 
seg, er 2 av testpersonene har valgt å legge 
om kostholdet, samt trent bevisst mye på lav 
belastning, og får positive utslag. En testperson 
har hatt stor belastning på jobb, og har hatt 
negativ utvikling.
Muskelmasse: Her er det heller ingen store 
utslag. En person har positiv utvikling. En 
person har hatt negativ utvikling som følger av 
stress!
Metabolsk alder: Her ser vi heller ikke noen 
store utslag. Testpersonen som viser stor positiv 
utvikling, har i tillegg til å begynne å sykle til 
jobb, endret sitt kosthold.

Visceralt fett: Ingen av testpersonene er i 
faresonen. 8 av 10 holder sitt nivå. De samme 
to testpersonene som har vært mye aktiv på lav 
intensitet, og har endret kostholdet sitt, har 
klart å få en positiv utvikling.
Blodtrykk: 4 av 10 fikk positiv utvikling. 
3 av 4 med positiv utvikling hadde litt høyt 
blodtrykk, gjennom prosjektperioden kom de 
ned på normalnivå. Resten er uforandret og 
innafor normalen.

Laktatprofiltest:
1,5 mmol lav intensitet: sier noe om bedre 
fysisk form og velvære i hverdagen. Enklere 
forklart, om enn er blitt bedre trent til å tåle 
trening.  8 av 10 testpersoner har positiv 
utvikling og er i bedre fysisk form. 1 person har 
negativ utvikling, denne personen opplyste å ha 
en dårlig testdag (forkjølet). 

AT fart: Sier litt om enn har klart å flytte 
AT i positiv retning. Her har 4 personer fin 
framgang, 5 er på stedet hvil og en person 
har negativ utvikling. Personene med negativ 
utvikling er den samme som hadde en dårlig 
dag på testdag.

Diskusjon/Oppsummering:
I løpet av 5-6 uker ser vi en positiv utvikling 
på de fleste testpersoner. Den fysiske formen 
og helseparametre har beveget seg i positiv 
retning. For de som har lagt ned mest innsats, 
både ved å bedre kosthold og trene en del 
mer, har resultatene blitt veldig gode. Nesten 
alle har framgang på laktatprofiltest, som sier 
noe om hverdagshelsen. Det betyr at de fleste 
etter 5 uker med mer aktive jobbreiser tåler 
mer aktivitet uten å bli så fort slitne. Foruten 
testpersonen som var syk på sin retest har ingen 
hatt negativ utvikling. 1/3 har ganske 

liten endring mellom testene. De med dårligst 
framgang har hatt lavere innsats og syklet/gått 
mindre enn det prosjektet satte mål om. 

Foruten å se på resultatene fra pilotprosjektet 
har det vært viktig å finne de riktige typene av 
tester, og riktig lengde på testperioden. Vi ser 
at VO2 maks-testen er lite relevant til denne 
typen hverdagstrening. Derfor er denne testen 
tatt ut i anbefalingene videre. Vi ser at mange 
kan ha behov for veiledning for styrketrening. 
De som ikke har vært spesielt aktive de siste 
årene kan få stor framgang, med noen enkle 
styrkeøvelser. Derfor ser vi det hensiktsmessig 
å gjøre noen enkle styrkeøvelser som en del 
av testingen i et framtidig prosjekt. Da kan 
vi måle framgang både på utholdenhet og 
styrke, og gi enda mer tilbake til deltagerne. 
For at deltagerne skal oppnå en varig bedring 
av hverdagsrutiner og livstilen, er det viktig å 
koble helheten mellom styrke og utholdenhet. 
Ofte kan få enkle øvelser for stabilisering og 
styrke gi stort utbytte for gjennomføring av 
ukentlige aktiviteter.

Anbefalinger:  
For fremtidige prosjekter vil det være å anbefale 
en lenger prosjektperiode, da helst på 2 mnd. 
Da vil en kunne se om det har skjedd større 
endringer og det kan gi større mulighet for å 
skape en varig livsstilsendring blant deltagerne.

Testdag 1: Først en måling ved hjelp av Tanita 
Body composition analyzer og blodtrykk, 
denne bør også testes etter 4 og 8 uker. Så 
kjøres det en Laktatprofil-test enten på sykkel 
eller på tredemølle hvor alle får en individuell 
intensitetsskala (deltagerne velger selv sykling 
el løping utifra egne forutsetninger og behov). 
Etter laktattesten kjøres noen enkle styrketester/
øvelser, som deltagerne også kan bruke i 
treninga gjennom perioden.

Hver uke bør testpersonene rapportere inn sin 
aktivitetsuke, samt at de får tilbakemelding fra 
prosjektleder. Her er det mulig å skape en større 
forpliktelse, samt skape varig motivasjon. En 
egenandel for deltagelse er også med på å øke 
forpliktelsen.

Testdag 2: etter 8 uker kjøres laktatprofil, 
Tanita, blodtrykk og styrketesten. Måling av 
utvikling fra start til slutt.

Vi ser at de som trente på rett intensitet og la 
om kostholdet fikk den største effekten. Derfor 
vil vi anbefale bruk av pulsklokke, samt et 
enkelt kostholdsprogram.

               Blodtrykk: normalen ligger på 120/80 mmhg.
                            Laktatprofil Anaerob terskel (AT): høyeste arbeidsbelastning en person kan ha og fortsatt ha stabilt
                            melkesyrenivå i blodet.
               Fart ved 1,5 mmol: sier noe om utvikling av fysisk form ved lav intensitet, sone 1
                            VO2 max: maksimalt oksygenopptak. Et godt mål på treningstilstand.



26  Sammendrag 
Trykkbølgebehandling (rESWT) blir stadig mer brukt for 
å behandle muskelskjelettsmerter, inkludert subakromiale 
smerter med og uten kalk, til tross for sprikende evidens. 
Formålet med denne studien var å vurdere hvorvidt rESWT 
har en tilleggseffekt til veiledet trening hos pasienter med 
subakromiale smerter.
Vi inkluderte 143 pasienter mellom 25 og 70 år, som hadde 
hatt subakromiale smerter i minst tre måneder. De ble 
randomisert til å motta enten rESWT og veiledet trening, 
eller sham rESWT og veiledet trening. Hovedutfallsmålet var 
skår på Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) etter 
24 uker.
Hovedresultatene var at begge gruppene som helhet hadde 
mindre smerte og bedre funksjon etter 24 uker, men det var 
ingen forskjell mellom gruppene (gjennomsnittlig differanse 
0,7 poeng på SPADI, 95% KI -6.9 til 8.3, p=0.76). Vi 
gjorde subgruppeanalyse på pasienter med kalk i rotator cuff 
og fant der en bedre effekt hos pasientene som mottok ekte 
trykkbølge (gjennomsnittlig differanse -12.5, 95% KI -24.8 
til -0.8, p=0.018)
 
Innledning
Skuldersmerter er svært vanlig og subakromiale smerter 
er den hyppigste diagnosen, både i allmennpraksis og i 
spesialisthelsetjenesten. [1-3] Subakromiale smerter er en 
klinisk diagnose, patofysiologien er uklar og korrelasjonen 
mellom medisinsk billeddiagnostikk og symptomer er 
svak. [4]

Konservativ behandling med veiledet trening hos fysio-
terapeut, eventuelt med tillegg av kortisoninjeksjon, er 
førstevalg. [5] Systematiske oversiktsartikler har konklu-
dert med at veiledet trening er effektivt både på kort 
og på lang sikt, og det er ingen evidens for at kirurgisk 
behandling er mer effektiv enn konservativ. [6-10]

ESWT (Extracorporeal Shock-Wave Therapy), eller 
sjokkbølgebehandling, og radial ESWT, eller trykkbøl-
gebehandling, er økende brukt for å behandle lidelser 
i muskel- og skjelettapparatet, inkludert subakromiale 
smerter, både med og uten tilstedeværelse av kalk. [11, 

12] Tidligere studier tyder på at rESWT kan være ef-
fektivt mot subakromiale smerter med kalk/”kalkskulder”, 
men resultatene spriker når det gjelder subakromiale 
smerter uten kalk. [11, 13-15]

Et relativt fersk oversiktsartikkel (ikke systematisk) for 
subakromiale smerter anbefaler at rESWT og veiledet 
trening er komplementære og bør brukes sammen. [16] 
Det er imidlertid ikke tidligere gjort studier som evaluerer 
om rESWT har en tilleggseffekt til veiledet trening, slik 
man tidligere har vist ved achillesseneplager. [17]

Metode
Studiedesign og pasienter
Denne dobbelt-blindede, randomiserte studien ble utført 
på skulderpoliklinikken på Oslo Universitetssykehus, Ul-
levål, på Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering. 
Resultatene er også publisert i The American Journal of 
Sports Medicine. [18] Pasienter mellom 25 og 70 år, med 
symptomer på subakromiale smerter med og uten kalk 
i rotator cuffen, og med varighet minst tre måneder, ble 
vurdert for inklusjon. Inklusjonskriteriene var dysfunksjo-
nell eller smertefull skulderabduksjon, smerte ved 1 av 2 
isometriske tester (abduksjon eller utadrotasjon), positivt 
Hawkins impingement tegn og tilnærmet normal passiv 
glenohumeral bevegelighet. Eksklusjonskriteriene var 
tidligere skulderoperasjon, symptomgivende instabilitet 
i skulderleddet, full tykkelses ruptur av rotator cuffen 
(klinisk vurdert), nerverotsaffeksjon i overekstremiteten 
(klinisk vurdert), akutt infeksjon i det aktuelle området, 
pasienter ikke være i stand til å fylle ut spørreskjema 
eller gjennomføre behandlingen, kontraindikasjoner mot 
trykkbølgebehandling (marevanbruk el. blødersykdom, 
graviditet, epilepsi eller pacemaker), tidligere gjennomgått 
rESWT for aktuell lidelse, kortisoninjeksjon siste 6 uker, 
SPADI < 20 eller reumatisk sykdom.
 
Studien ble godkjent hos Regional etisk komitè (REK), 
og alle deltagere ga muntlig og skriftlig samtykke til å 
delta.
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Prosedyrer
En uavhengig prosjektmedarbeider randomi-
serte pasientene til behandlingsgruppe ved 
hjelp av PC basert blokkrandomisering med 
20 i hver blokk. Trykkbølgebehandlingen og 
sham trykkbølgbehandlingen ble utført av en 
fysioterapeut som ikke hadde noe kontakt med 
pasientene senere, og som ikke ellers var invol-
vert i studien. Vi utførte sham behandlingen 
akkurat likt som den ekte trykkbølgebehandlin-
gen, og sham proben var lik den ekte når det 

gjaldt design, form, vibrasjon og lyd. 

Pasientene, prosjektmedarbeider som fulgte 
opp pasientene og fysioterapeutene som 
gjennomførte veiledet trening var blindet 
for om pasienten hadde fått aktiv eller sham 
trykkbølgebehandling.

Alle fylte ut spørreskjema og ble undersøkt 
klinisk av prosjektmedarbeider ved 
behandlingsstart. Det ble også utført 

ultralydundersøkelse og eventuell kalk i 
rotator cuff ble registrert.
 
Pasientene ble randomisert til en av to 
behandlingsgrupper: veiledet trening og sham 
trykkbølgebehandling eller veiledet trening 
og ekte trykkbølgebehandling.  De første fire 
ukene fikk de trykkbølgebehandling eller sham 
en gang ukentlig, samt veiledet trening en gang 
ukentlig. De neste åtte ukene fikk pasientene 
veiledet trening to ganger ukentlig. Alle be-

Figur 1. Gjennomsnittlig skår 
på SPADI med 95% KI for de to 
behandlingsgruppene.

Figur 2. Gjennomsnittlig skår 
på SPADI med 95% KI for de to 
behandlingsgruppene for subgruppen av 
pasienter med kalk i rotator cuff.
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handlingene ble utført ved Avdeling for Fysikalsk Medisin 
og Rehabilitering, Ullevål, OUS.
 
Erfarne fysioterapeuter veiledet treningen, som ble 
utviklet på Ullevål av Audhild Bøhmer på 1980- tallet. 
[19] Behandlingen tilpasses individuelt.  Det fokuseres på 
avlæring av dysfunksjon og relæring av normalt bevegel-
sesmønster, og det gis umiddelbar feedback til pasienten. 
Slynge blir mye brukt som et hjelpemiddel i starten av 
denne prosessen. Veiledet trening omfatter i hovedsak 
aktive skulderøvelser med lavdosert treningsterapi.
 
Trykkbølgebehandlingen ble utført av to fysioterapeuter 
som gjennomgikk applikasjonskurs og trening i bruk av 
apparatet før studien startet. Behandlingen ble gitt på de 
rotator cuff senene som var smertefulle ved isometriske 
tester. Vi brukte 2000 impulser på hver sene 
med et trykk mellom 1,5 og 3 bar (alt etter hva pasienten 
tolererte). Vi brukte en «power» probe, noe som gir en 
maksimal energi på 0,35 mJ/mm2.
 
Pasientene kom til kontroll etter 12 og 24 uker.

Utfallsmål
SPADI (The Shoulder Pain and Disability Index) skår 
etter 24 uker justert for skår ved behandlingsstart var 
primært utfallsmål. SPADI er selvrapportert og har 13 
spørsmål om smerte og funksjon. Pasienten får en skår 
mellom 0 og 100, og høyere skår indikerer økende grad av 
smerte og funksjonssvikt. [20]
Sekundære utfallsmål var smerter i hvile og aktivitet siste 
uke, målt på en skala fra 0-10.

Statistikk
Tidligere studier indikerte en forventet SD på SPADI på 
20. [21, 22] For å påvise en forskjell på 10 poeng mellom 
gruppene gitt et signifikansnivå (α) på 0.05 og teststyrke 
(β) på 80% estimerte vi en studiestørrelse på 50 personer 
i hver gruppe. Vi inkluderte i alt 143 pasienter for å ta 
høyde for at noen pasienter ville trekke seg, og at varian-
sen kunne være høyere enn vi regnet med.
 
Data ble analysert etter prinsippet om intention-to-treat, 
slik at alle pasienter ble analysert i den gruppen de ble 
randomisert til. Vi brukte mixed model analyse til å eva-
luere forskjellene mellom gruppene. Manglende data fra 
pasienter som ikke møtte til oppfølging ble beregnet og 
satt inn ved hjelp av multippel imputering.

Resultater
Pasientene ble inkludert mellom 1. januar 2012 og 15. 
april 2014. I begge gruppene mottok pasientene median 
4 trykkbølge-/ sham behandlinger. Trykkbølgebehandlin-
gen hadde et gjennomsnittlig trykk på 2,4 bar (=0,25 
mJ/mm2). Pasientene i sham- og ekte trykkbølgebe-
handlingsgruppene gjennomførte henholdsvis 13 og 14 
ganger (median) med veiledet trening.

Primærutfallsmål
Etter 24 uker hadde både sham gruppen og 

trykkbølgegruppen blitt bedre (p < 0.001) sammenliknet 
med baseline, men det var ingen forskjell mellom gruppe-
ne (gjennomsnittlig differanse 0,7 poeng på SPADI, 95% 
KI -6.9 til 8.3, p=0.76). Se Figur 1.

Sekundærutfallsmål
Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene 
med hensyn på smerteintensitet i aktivitet eller hvile eller 
skulderfunksjon.

Subgruppeanalyse på pasienter med kalk i 
rotator cuff
Det var 23 pasienter med kalk i rotator cuffen i hver 
gruppe. De som fikk ekte trykkbølgebehandling hadde et 
bedre resultat med en gjennomsnittlig differanse mellom 
gruppene på -12.5 (95% KI -24.8 til -0.8, p=0.018). Se 
Figur 2.

Diskusjon
Trykkbølgebehandling i tillegg til veiledet trening ga ikke 
bedre smertelindring og funksjon enn placebo trykkbølge. 
Resultatene kan tyde på at trykkbølge har bedre kort-
tidseffekt ved kalk i rotator cuffen, men resultatene må 
tolkes med forsiktighet. 
 
Våre funn samsvarer stort sett med tidligere studier på 
sjokkbølgebehandling (ESWT) og trykkbølgebehandling 
(rESWT) ved subakromiale skuldersmerter. [13, 14] I 
en liten studie fant Galasso og medarbeidere en effekt av 
ESWT ved subakromiale smerter uten kalk. [15]
 
Oversiktsartikkelen, dog ikke systematisk, til Moya 
og medarbeidere [16] anbefaler et design som i vår 
studie, hvor trykkbølgebehandling blir gitt i tillegg til 
veiledet trening. Dette er også i samsvar med vanlig 
behandlingspraksis.
 
Studien vår er randomisert, dobbelt blindet og place-
bokontrollert. Få pasienter uteble fra oppfølgingen, og 
ingen pasienter krysset over til den andre gruppen før 
24-ukers kontrollen. Disse faktorene er en styrke for stu-
dien og for at vi kan stole på resultatene vi fant.
 
Som i de fleste andre studier brukte vi kliniske in-
klusjonskriterier. Dette kan vurderes å være en svakhet, 
men billeddiagnostikk er vanskelig å tolke i denne pa-
sientgruppen fordi pretest sannsynlighet av funn er så høy.  
Vi brukte billeddiagnostikk for å finne ut om pasientene 
hadde bløtdelskalk i skulderen, men disse pasientene 
representerer bare en subgruppe. Det er en mulig svakhet, 
samt at fysioterapeuten som gav trykkbølgebehandling og 
sham ikke var blindet.

En stor takk til mine veiledere Cecilie Røe og Jens Ivar Brox, 
samt resten av forfattergruppa: Kaia Beck Engebretsen, Hele-
ne Lundgaard Søberg, Niels Gunnar Juel, Erik Bautz-Holter 
og Leiv Sandvik.

Forts. fra foregående side:

Har rESWT en
tilleggseffekt...
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30  31.august-1.september arrangerte NFFs Faggruppe 
for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin høstseminar i 
Tromsø. Det ble holdt på Clarion, The Edge hvor vi fikk 
besøk langveis fra av Dr. Shirley Sahrmann fra Washinton 
University School of Medicine, St. Louis, Missouri. Temaet 
for seminaret var ”Movement System Impairment Syndromes 
of the Lumbar Spine and Hip: interactions and evidence.” 

Jeg, som relativt nyutdannet fysioterapeut, hadde kun 
hørt om Shirley Sahrmann og lest referanser med hennes 
navn. Det var med store forventinger og interesse jeg 
satt meg ned på forelesningsbenken igjen, sammen med 
omkring 65 andre deltakere fra hele landet. Torsdag 
morgen var vi klar for å høre Sahrmann, med sine om 
lag 60 års erfaring og forskning innenfor fysioterapifaget. 
Hennes interesser innenfor faget er utvikling og validering 
av klassifisering av ”movement system impairment” (MSI) 
syndromer, bevegelses- og øvelsesbaserte intervensjoner 
for disse. 

Etter en presentasjon av Shirley Sahrmann tok ”hovedper-
sonen” raskt over showet som den kvikke og humoristiske 
foreleseren hun viste seg å være. Seminaret startet med 
gjennomgang og forklaring av ”The Human Movement 
system” samt tankegangen bak MSI syndromer.  

Her poengterte Sahrmann at vi som fysioterapeuter, som 
jobber med bevegelsessystemet, også burde sette diagnoser 
basert på nettopp bevegelser. Hun mener for mange ser på 
fysioterapeuter som symptombehandlere, hvor de fleste 
har en pato-anatomisk forståelse for smerter, og ikke ser 
på sammenhengen med våre bevegelsesmønstre og smer-
ter. Sahrmann snakket om dette som en måte å få frem 
viktigheten av fysioterapi ved å sette bevegelsesdiagnoser 
(MSI-syndromer) og vise at man med dette kan korrigere 
bevegelsesmønster og redusere symptomer/smerter. 

MSI syndromer er basert på en teori hvor man ser på en 
samling av observerbare abnormiteter og primær kine-
siologi, pluss deres relasjon til symptomer. Korreksjon av 
bevegelse vil redusere eller eliminere symptomer. Hvilke 
retning en beveger seg vil påvirke symptomene og andre 

”impairments” kan være forverrende faktorer. 

Videre forklarte hun tankegangen bak MSI syndromer, 
hvor man tror at gjentatte bevegelser og holdning fører til 
smerter/symptomer. Herunder er en forståelse for begre-
pene relativ fleksibilitet, relativ stivhet, motorisk læring, 
samt ”The path of least resistance” sentral. Med relativ 
fleksibilitet menes bevegelsene som foregår i selve leddet, 
og når disse bevegelsene inni leddet kommer for tidlig i 
forhold til normalen har man ett ledd med mikroinstabil-
tetsproblem som man tenker at kan føre til smerter/sym-
ptomer. Muskulatur og bindevev utgjør en stivhet, og det 
er hvordan de forskjellige muskler/muskelgrupper samt 
bindevev innvirker på leddets posisjon som menes med 
relativ stivhet. Motorisk læring, altså hvordan vi aktiverer 
forskjellig muskulatur og beveger oss påvirker da også 
den relative stivheten og hvilken posisjon leddet blir i, 
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og derfor også den relative fleksibiliteten. Med 
utgangspunktet i den relative fleksibiliteten, 
den relative stivheten og motoriske læringen 
vil kroppen bevege seg i et mønster med minst 
motstand; ”The path of least resistance”. 

Sahrmann poengterte at måten vi gjør våre 
hverdagsaktiviteter er viktig. Det hjelper ikke 
å kunne gjøre en øvelse riktig, for så å reise seg 
opp og gå inn i et uhensiktsmessige bevegelse-
smønsteret. Derfor mener Sahrmann at vi ikke 
trenger så mange øvelser nødvendigvis, men må 
fokusere på å mestre hverdagsaktiviteter med et 
hensiktsmessig bevegelsesmønster. 

Videre gjennomgikk Sahrmann de forskjelli-
ge MSI syndromene for lumbalcolumna og 
hvordan hun undersøker disse. Underveis 
forteller Sahrmann om egne pasientcaser, hun 
forteller om hva symptomene til pasienten var, 
når symptomene var tilstede, hvilke funn det 
var i undersøkelsen. Videre forklarte hun om 
hennes tilgang til de enkelte MSI syndromene 
og den enkelte case med fokus på hverdagsakti-
vitet samt øvelser. En ting hun kom tilbake til 
var hvis man utfører et arbeid, en idrett eller 
gjentakende bevegelser med ryggen i en gitt po-

sisjon utover nøytral, må man i etterkant gjøre 
de ”motsatte” bevegelser, eller for å sitere henne 
”You need to undo what the sport does”. 

Etter den teoretiske gjennomgangen begynte vi 
med ”livecaser” med deltakerne på kurset. En 
av deltakerne hadde hatt ryggsmerter av og på 
i flere år, hvor smertene var blitt mer konstante 
den siste tiden. Sahrmann tok oss gjennom 
sin undersøkelse med fokus på MSI. Det var 
fascinerende å se og høre Sahrmann mens hun 
raskt resonnerte seg gjennom undersøkelsen, 
mens hele salen fulgte med så godt vi kunne. 
Sahrmann var flink til å stoppe opp, få med seg 
oss i salen og oppsummere funn samt resonne-
ringen hennes. Allerede ved første pasientcase 
gjorde Sahrmann undersøkelse av bekken- og 
hoftestilling, for å se hvordan dette også kunne 
påvirket ryggen. Det var svært interessant og 
se hvordan hun med små tips og øvelser kunne 
endre symptomene til deltakerne.  

Dag 2 startet med at Sahrmann hørte med del-
takerne som hadde vært ”livecaser” forrige dag 
om hvordan de hadde det i dag. Fascinerende 
var det når en deltaker hadde ingen symptomer 
og en annen hadde mindre symptomer enn 

hva hun pleide om morgenen. Etter dette ble 
det en rask oppsummering av første kursdag 
etterfulgt av teoretisk gjennomgang av hoftens 
relasjon til lumbalcolumna, hoftens anatomiske 
oppbygning og femorale MSI syndromer. 

Når Sahrmann snakket omkring hoften var 
det også fokus på det muskulære samspillet, 
aktivt samt passivt for alle hoftens bevegelser. 
Etter den teoretiske gjennomgangen fortsatte 
Sahrmann med pasientcaser fra salen. Igjen ble 
det en svært lærerik og spennende dag. 

Nå i etterkant av kurset sitter jeg igjen med 
en stor beundring for Shirley Sahrmann. I 
tillegg til å gi meg en oppfriskning i møn-
stergjenkjenning samt innputt til min hverdag 
i klinikken, er det svært inspirerende å få se og 
høre framgangsmåten og engasjementet til en 
så erfaren og aktiv fysioterapeut innenfor vårt 
fag. En stor takk til FIFA-styret som arrangerte 
kurset og fikk Sahrmann til Tromsø. I tillegg 
til påminnelse om årets Idrettsmedisinske 
Høstkongress som holdes 3.-5. november i Sta-
vanger, annonserte FIFA det neste kurset som 
skal holdes på Hafjell 8.-9. mars hvor kurshol-
derne blir representanter fra Skadefri og sterk.
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