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Det nye internasjonale dopingregelverket,World Anti-Doping Code, trådte i kraft 1. juni.
Støttepersonellet får nå et større ansvar, og alle som er i kontakt med idrettsutøvere bør
derfor sette seg nøye inn i de nye reglene.Anne Cappelen tar opp viktige forhold rundt

dette i sin artikkel, og de siste oppdateringer finnes på Antidoping Norge sin hjemmeside
(www.antidoping.no). På et medieseminar om antidoping på Toppidrettssenteret uttrykte Bengt
Saltin, som er en ledende antidopinglege, bekymring for et nytt EPO-stoff som brukes av juksere
i internasjonal idrett. Det nye stoffet har betegnelsen DYN-EPO, og er helt identisk med den 
typen EPO kroppen produserer selv. Dessverre tyder mye på at det ikke vil være mulig å avsløre
juks med dette stoffet under OL i Athen.
Under årets Skandinaviske Idrettsmedisinske Kongress i Stockholm ble undertegnede sammen
med Grethe Myklebust tildelt Messner-prisen 2004 for beste forskningsarbeid publisert gjennom
2003 i tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Det er gledelig og 
inspirerende at vi innen vårt forskningsområde idrettsmedisin mottar en slik pris, noe som viser
at det vi holder på med i Norge blir lagt merke til internasjonalt. Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
ønsker også å stimulere til vitenskapelig arbeid i det idrettsmedisinske miljøet i Norge gjennom
opprettelsen av "NIMI PRISEN". De av NIMF og FFI’s medlemmer som har publisert artikler det
siste året oppfordres til å sende inn sitt arbeide i konkurransen om denne prisen.
I dette nummeret setter Ina Garthe og Christine Helle fokus på faktorer ved kosthold og trening
som kan fremme effekten av styrketrening og medføre muskelvekst. I artikkelen til Odd 
Snerthammer får vi et innblikk fra VM i skiskyting, der Norge gjorde sitt beste VM noensinne med
ni medaljer. Videre skriver Hans-Gunnar Wear-Hansen om en meget god etterbruk av alpin 
anlegget på Kvitfjell 10 år etter OL. I artikkelen om eldre og trening minner Lis Puggaard oss på
at det aldri er for sent å starte med trening, og selv om man bare er 50 år, så kan man godt 
begynne å forebygge aldringsforandringer.
Vedlagt dette nummeret finner du også invitasjon og program til "The 1st World Congress on
Sports Injury Prevention", som vil finne sted i Oslo i juni 2005. Senter for idrettsskadeforskning
organiser denne første idrettsmedisinske kongressen om forebygging av idrettsskader med mange
store internasjonale kapasiteter. Sist men ikke minst presenteres programmet for høstkongressen,
og det oppfordres at flest mulig av de som vil delta melder seg på via deres hjemmeside
(www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no) – husk abstractfristen som er 1. september.

God sommer og god lesning!

Odd-Egil Olsen
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Nok en gang har vi opplevd at en kvinne-
lig utøver i hvertfall ikke gjør det dårli-
gere i idrett etter en fødsel. Jeg tenker

på Liv Grete Skjelbreid Poirees fantastiske gull-
høsting i VM i skiskyting i vinter.Flott innsats igjen
av en nybakt mor, og dette viser nok en gang at
gjennomgått svangerskap slett ikke er noen
ulempe innen toppidretten.
Et aktuelt debattema i idrettsmedisinske kretser
for tiden er spørsmålet om hvordan man skal
forholde seg til utøvere som er kroniske bærere

av sykdommer som kan medføre fare for blodsmitte i skadesituasjoner. Dette gjelder spesielt HIV
og Hepatitt B. Skal vi uten videre slippe disse utøverne til i idretter hvor det er stor sjanse for at
skader på huden kan oppstå? Er det slik at utøverne eller foreldrene bør være forpliktet til å under-
rette trenere, lagledere eller klubbene om at de er smittefarlige?  Temaet er til behandling i Idretts-
medisinsk Råd i NIF, og det forberedes for tiden en innstilling som skal framlegges for Idrettsstyret.
The 7th Scandinavian Conference on Medicine and Science in Sports gikk av stabelen i Stockholm
25.-27.mars.Totalt var det ca. 500 deltagere, derav ca. 30 fra Norge. De mange norske foredrags-
holderne gjorde en utmerket jobb. Steve Arnosczky fra Michigan holdt flere gode foredrag innen
knekirurgi.Disse foredragene var såpass interessante at han sannsynligvis blir invitert til Norge med
tanke på å holde foredrag på Norsk Artroskopiforenings Vintermøte i slutten av januar 2005.Dette
møtet blir neste år flyttet fra Beitostølen til Hafjell.
Svensk Idrottsmedisinsk Forening var opptatt av mulighetene til å gjøre Idrettsmedisin til egen spe-
sialitet, eventuelt å bygge på en annen spesialitet. Finland, Italia, Nederland, Portugal og Spania har
allerede en slik ordning. Innad i EU trenger man kun ett land til for at dette skal bli en generell ord-
ning. Spesielt argumenteres det med at økt behov for aktivitetsmedisin i den vektøkende befolk-
ningen vil kunne bedre sjansene for at myndighetene vil gå inn for en spesialitet. Foreløpig bør vi
se an utviklingen i EU, og eventuelt kaste oss på toget hvis det starter å rulle.
Idrettsmedisinsk Høstkongress i Harstad er i rute. Meld dere på; dette blir moro.

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

Jon Olav Drogset
leder NIMF

Iskrivende stund står vi akkurat foran FFI’s som-
merseminar i Tønsberg:Dere som var der vet
allerede om dette også i år ble like vellykket

som vanlig. For vårt neste vinterseminar har vi
planlagt en helt ny og annerledes seminarstruk-
tur. Ikke bare bytter vi arrangementssted,vi kom-
mer til å gjøre hele kurset mye mer "hands on"
enn tidligere.Dette vil helt sikkert oppleves spen-
nende og ikke minst svært nyttig.Her vil det være
rom for forskjellige tilnærminger til et spesifikt
problem, både med hensyn til undersøkelse og

behandling. Det vil også bli mulig for deltakerne å vise frem og eventuelt diskutere sine egne me-
toder.
Sommerens store idrettsbegivenhet er uten tvil OL i Athen som vil finne sted fra 13. til 29. august.
Den norske troppen vil i år bli historisk liten. Sannsynligvis vil vi kun få med mellom 40 og 50 utø-
vere. Det er først og fremst mangelen på håndball- og fotballag som er årsaken til dette. I de siste
sommer-OL har vi jo vært nokså bortskjemte med at jentene i disse idrettene ikke bare har del-
tatt, men også skaffet oss mange medaljer. De kommer helt sikkert til å bli savnet.
Det medisinske teamet som er uttatt til OL har forberedt seg i mer enn ett år allerede.Det er blitt
avholdt jevnlige møter hvor skadeforekomst og -mekanismer i de forskjellige idrettene er blitt
gjennomgått og diskutert. Også trenere og erfarne idrettsmedisinere har vært invitert som gjeste-
"forelesere" til møtene og har delt av sine erfaringer.
Helseteamet er blitt fordelt på de forskjellige idrettene ut fra bl.a. konkurransetidspunkt, leirplas-
sering i Athen (Norges tropp skal bo på tre forskjellige steder) og ønsker fra særforbundene. De
har sammen med særforbundets eget helseteam deltatt på samlinger med de utøverne de skal
følge i Athen. Slik er man blitt ganske godt kjent med den enkelte utøveren. Man har også fått an-
ledning til å gå spesielt inn på tiltak for å forebygge sykdom og skader, samt å eventuelt forbedre
utøvernes restitusjonsrutiner. Dermed skal både helseteamet og utøverne være minst like godt
helse-forberedt som ved tidligere OL. I tillegg har man denne gangen, med bakgrunn i dopingepi-
sodene fra Sydney OL, gjennomført et meget nøye utarbeidet program for registrering av ut-
øvernes kosthold og bruk av kosttilskudd og medisiner. Gjennom dette programmet er utøverne
forpliktet til å møte regelmessig til kostveiledning. De må også få godkjennelse av og rapportere
alle endringer i sin bruk av både kosttilskudd og medikamenter. Så gjenstår det da å se om dette
arbeidet har vært vellykket. Da må helst ingen utøvere få ødelagt sine sjanser på grunn av skader
eller sykdom. Og fremfor alt må vi i Athen slippe å oppleve nye norske dopingskandaler!

Ha en riktig God Sommer og et underholdende OL!

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI

Bjørn Fossan
leder FFI
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1. juni ble NIFs lov endret slik
at den følger bestemmelsene i
WADAs internasjonale regel-
verk: World Anti-Doping Code
(WADC). Støttepersonell får
et større ansvar, og kan bli
sanksjonert i henhold til regel-
verket.

World Anti-Doping Code (WADC) er et
felles internasjonalt dopingregelverk. Alle
internasjonale særforbund som skal delta
i OL må følge dette regelverket. I Norge
har både Antidoping Norge (ADN) og
Norges Idrettsforbund og Olympiske Ko-
mité (NIF) undertegnet WADC. NIFs lov
er endret slik at dopingbestemmelsene og
eventuelle sanksjoner ved brudd på disse
er samlet i kapittel 12. Organisasjonsledd
og deltagere i støtteapparat som ikke er
medlem av NIF omtales særskilt. Dette
innebærer at dopingbestemmelsene som
omtales i kapittel 12 også gjøres gjeldene
for støttepersonell. De nye dopingbe-
stemmelsene i NIFs lov, kap.12 trådte i
kraft 1. juni 2004.

Støttepersonell har i tidligere regelverk
ikke vært omtalt spesielt. Enkelte større
dopingsaker i internasjonal sammenheng,
har vist at støttepersonell har vært invol-
vert, enten ved at de har hatt kunnskap
om at brudd på dopingbestemmelsene
har funnet sted eller at de bevisst har del-
tatt i brudd på bestemmelsene. Med bak-
grunn i disse erfaringene er derfor støtte-
personell og organisasjonene rundt ut-
øverne inkludert i WADC. Som en
konsekvens plikter støttepersonell nå å
gjøre seg kjent med og overholde do-
pingbestemmelsene. Videre plikter støt-
tepersonell å samarbeide om utøvers do-

pingkontroll program,for eksempel å være
behjelpelig med å gjøre utøver tilgjengelig
for uanmeldte dopingkontroller. Støtte-
personell plikter også å bruke sin innfly-
telse overfor utøver til å fostre gode hold-
ninger innen antidoping. Leger, fysiotera-
peuter, trenere og andre som er i kontakt
med utøvere har en sterk rådgiverposi-
sjon. Denne innflytelsen skal benyttes slik
at sunne holdninger, herunder også re-
striktiv og helsefremmende bruk av lege-
midler formidles.

Definisjon av doping 
og regelbrudd
§ 12-2 i NIFs lov, som trer i kraft 1. juni
2004 definerer følgende forhold som
brudd på dopingbestemmelsene:
a) Tilstedeværelsen av et forbudt stoff el-

ler spor av dette i utøvers dopingprøve.
b) Bruk eller forsøk på bruk av et stoff el-

ler metode som er forbudt i hht. sær-
skilt dopingliste fastsatt av WADA.

c) Å unnlate å møte til pålagt dopingkon-

troll, nekte å avgi dopingprøve eller å
unndra seg dopingkontroll på annen
måte.

d) Å bryte retningslinjer om utøverinfor-
masjon eller ikke være tilgjengelig for
dopingkontroll i henhold til retnings-
linjene.

e) Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge
dopingprøve.

f) Å besitte stoff som i hht. dopinglisten er
forbudt ved dopingkontroll utenfor
konkurranse eller besitte forbudt me-
tode.

g) Å tilvirke, innføre, utføre, selge, distri-
buere, erverve, sende eller overdra et
forbudt middel eller en forbudt me-
tode.

h) Å foreskrive eller gi et forbudt middel
eller metode eller forsøk på dette.

Det er spesielt viktig å merke seg de tre
siste punktene i denne sammenheng.Støt-
tepersonell bør til enhver tid holde seg
orientert om siste oppdateringer på do-

I D R E T T S M E D I S I N  2 • 2 0 0 4 3

World Anti-Doping Code:

Nytt internasjonalt regelverk øker
ansvaret til støttepersonell
AV ANNE CAPPELEN

ANTIDOPING NORGE



pinglisten. Foreskriving av medisiner som
inneholder stoffer forbudt i henhold til
dopinglisten skal skje i kontrollerte former.
Medisinsk støttepersonell må kunne sann-
synliggjøre at stoff eller metode som er
med i legekofferten eller som er fore-
skrevet, og som inneholder stoffer som er
forbudt i henhold til dopinglisten, skal bru-
kes i medisinsk fritakssammenheng. Even-
tuelt må det godtgjøres at det finnes an-
dre akseptable medisinske begrunnelser.

Sanksjoner – støtteapparat
Støttepersonell kan sanksjoneres etter det
nye regelverket. For besittelse av forbudt
stoff kan man bli utestengt for 2 år (første
gang) eller for livstid ved annen gangs for-
seelse. For øvrige regelbrudd kan man bli
utestengt fra 4 år til livsstil. Det vurderes
som særskilt grovt regelbrudd dersom
mindreårige er involvert. Dersom regel-
bruddet innebærer et brudd på sivile
lover, kan regelbruddet også anmeldes.

Administrative forføyninger 
– organisasjonsledd 
§ 12-8 i NIFs lov har fastsatt at NIF kan
sanksjonere organisasjonsledd som admi-
nistrativ forføyning ved brudd på doping-
bestemmelsene. Følgende sanksjoner kan 
benyttes:
a) Irettesettelse
b)bot som ikke må overstige grense 

fastsatt i § 11-1
c) reduksjon av økonomisk støtte

Dopingbestemmelsene er først å fremst
rettet mot utøver. Utøvers ansvar presi-
seres sterkt. Samtidig er det ikke ukjent at
støtteapparat og utøvers organisasjon
nødvendigvis har en stor innflytelse på ut-

øvers handlinger og holdninger. Videre er
det kjent at dopingmisbruk er i ferd med å
bli svært avansert og krever et apparat
rundt utøver. Intensjonen i regelverket er
å identifisere alles ansvar i forhold til bruk
av dopingmidler og metoder, herunder
også organisasjonsledd. Dopingbestem-
melsene for organisasjonsledd er tilpasset
NIFs organisasjonsstruktur med referanse
til NIFs lov § 11 (øvrige straffebestem-
melser).

Prioritert utøverliste
WADC har forklart et behov for streng-
ere oppfølging av de aller beste utøverne,
blant annet alle Olympiatopputøvere,del-
tagere i OL og paralympiske leker. I ADN
er det derfor opprettet en prioritert ut-
øverliste. Denne listen oppdateres konti-
nuerlig i samarbeid med særforbundene.
Utøvere på den prioriterte utøverlisten
skal i prinsippet ikke gjøre seg utilgjenge-
lige for dopingkontroll og kan som alle an-
dre medlemmer i NIF innkalles 

til uanmeldte dopingkontroller til enhver
tid. Dopingdømte utøvere inkluderes
også på denne listen. ADN sendte i mai
ut de første brevene til utøvere som er
satt på den prioriterte utøverlista. Utøv-
ere som er tilskrevet må bekrefte mottak
og at regelverk er forstått. Alle utøvere
på prioritert liste må gi oppdatert infor-
masjon om hvor de bor og om hvor og
når de trener minimum hver tredje må-
ned. Individuelle løsninger kan avtales 
etter behov.

Støttepersonell plikter å være behjelp-
elig med utøvers dopingkontrollprogram.
Det anbefales derfor at utøver samarbeid-
er med for eksempel trener slik at ADN
har korrekt og oppdatert informasjon.Det
er vesentlig å merke seg at det er utøvers
ansvar å gi korrekt og oppdatert informa-
sjon,men at støttepersonell plikter å være
behjelpelig.

Fritak fra dopingbestemmelsene
Støttepersonell bør sette seg inn i fritaks-
ordningene for bruk av midler som inne-
holder stoffer forbudt i henhold til 
dopinglisten. Utøvere som trenger 
medisinsk behandling med midler eller
metoder som er forbudt i henhold til 
dopinglisten må søke om fritak. Regelver-
ket varierer avhengig av utøvers idrettslige
nivå. Detaljer og søknadsskjemaer finnes
på www.antidoping.no

Foredrag om 
dopingbestemmelsene
ADN har opprettet en egen foredrags-
holdergruppe og faste foredragspakker.
ADN avholder foredrag uten kostnader
for organisasjonsledd tilsluttet NIF.Mer in-
formasjon finnes på www.antidoping.no

NYTT REGELVERK
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Første fysioterapeut i det internasjonale
håndballforbundets medisinske komité

Grethe Myklebust er utdannet
fysioterapeut i Oslo i 1984,og spe-
sialiserte seg tidlig innenfor idretts-
fysioterapi.Hun har siden 1988 ar-
beidet primært ved Norsk Idretts-
medisinsk institutt (NIMI). I 2000
startet hun som doktorgradssti-
pentdiat ved Senter for idrettsska-
deforskning og hun forsvarte sin
doktoravhandling ACL injuries in
team handball from injury to pre-
vention i juni 2003. Hun har nå en
50% post-doc stilling ved senteret

og arbeider ellers med pasientbehandling ved NIMI. Grethe
har tidligere vært fysioterapeut for kvinnelandslagene i hånd-

ball og fotball, men har siden 1996 vært tilknyttet landslagene
i beachvolleyball.

I IHFs medisinske komité vil hun arbeide med gjennomfø-
ring av dopingkontroller under alle mesterskap og olympiske
leker. I tillegg gjøres det kontinuerlig skaderegistrering ved de
ulike internasjonale mesterskap for å følge skadeutviklingen
med tanke på skadeforebyggende tiltak.

Grethes første oppdrag var under kvinne-VM i Kroatia i de-
sember 2003 og hun hadde da ansvaret for dopingkontrollene
i en av innledningspuljene. Hun har nylig også deltatt i en kon-
gress i Athen som forberedelse til OL i august. Der er et av
diskusjonstemaene hvordan håndballen kan gjøres sikrere fra
et medisinsk synspunkt, et område hvor hun har betydelig
forskningsbakgrunn.

Kilde: www.klokeavskade.no

Grethe Myklebust er den første
fysioterapeut som er valgt inn i 
en internasjonal medisinsk 
komite.

Fysioterapeut og postdoktorstipendiat Grethe Myklebust ved Senter for idrettsskade-
forskning er nylig valgt inn i det internasjonale håndballforbundets medisinsk komité. Hun
blir med dette faktisk den første fysioterapeut uansett idrett som er valgt inn i de ellers så
legedominerte medisinske komiteene.

Oppdatert dopingliste
Dopinglista er oppdatert med to nye legemidler:
Equasym og Lisinopril hydrochlorthiazid. Røykeavvenningspillen Zyban er tatt av dopinglista.

Dopinglista inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. To nye legemidler som 
inneholder forbudte stoffer er nå i salg i Norge. Legemidlene er oppført på dopinglista.
Den oppdaterte dopinglisten finner du her: www.antidoping.no

Nye legemiddel inn på lista:
Equasym
Legemiddelet inneholder forbudte stoffet metylfenidat og tilhører klasse S1. Stimulerende midler.
Det er ingen unntak knyttet til dette legemiddelet.

Lisinopril hydrochlorthiazid
Legemiddelet inneholder det forbudte stoffet hydroklortiazid og tilhører klasse S8. Maskeringsmidler.
Det er ingen unntak knyttet til dette legemiddelet.

Legemiddel som tas av lista:
Zyban
Legemidlet inneholder stoffet bupropion.WADA har sagt at dette legemiddelet er tillatt brukt.

Kilde: www.antidoping.no



Velkommen til Norges første spesialpraksis for klinisk og 
sonografisk skulderdiagnostikk. 

Dr. Per Sunde er Idrettslege NIMF, og har mangeårig erfaring 
innen emnet, med skolering og veiledning bl.a. av senioroverlege
A. Bouffard ved radiologisk avdeling, Henry Ford Hospital, Detroit. 

En kombinert klinisk-sonografisk skulderundersøkelse bidrar 
til å endre vanlig norsk undersøkelsespraksis.

Hos de fleste skulderpasienter anbefales ultralyd som første videre-
undersøkelse etter den kliniske undersøkelsen. Man vil gjennom 
en klinisk-sonografisk dynamisk beggesidig undersøkelse kunne 
få opplysninger om strukturdetaljer som ofte ikke kan skaffes på
annen måte. Undersøkelsen er smertefri og pasientvennlig, uten
kontraindikasjoner og uten strålebelastning. 

De fleste blir overrasket over hvor raskt og effektivt man 
således hos de fleste skulderpasienter kan skaffe seg tilstrekkelig
informasjon for videre rådgivninger og behandlinger.

Klinikken tar imot direkte henvendelser.

Honorar kr. 600. Tillegg kr. 100-200 dersom injeksjoner. 
Disse vil i så fall som oftest foretas ultralydveiledet. 

Klinikken kan tilby:
• Raske vurderinger ved akutte hendelser/ -tilstander, 

f.eks. spørsmål om cuffruptur. Disse er langt hyppigere 
enn de fleste er klar over.

• Impingement-/instabilitetsvurderinger

• Differensialdiagnostiske vurderinger 
ved forskjellige slags smerter og stivheter i skuldrene:   
a) Tendinitter/tendinoser?
b) Kalkdannelser?
c) Patologiske væskedannelser?, f.eks. Bursaer 

– årsaker til disse.
d) Acromioclavicularleddsproblemer?
e) Frozen shoulder?

• Nytt tilbud: ECSW (sjokkbølge)-behandling, 
f.eks ved calcifiserte cufftendinoser.

SKULDERKLINIKKEN
Bislett legesenter 23 19 60 80 –  www.persunde.no

VestMed (Volvat) i Tønsberg 33 35 21 01
Friskvernklinikken i Asker 66 75 23 00
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Kosthold ved styrketrening
AV INA GARTHE OG CHRISTINE HELLE

OLYMPIATOPPENS ERNÆRINGSAVDELING

Denne artikkelen setter fokus
på faktorer ved kosthold og
trening som kan fremme 
effekten av styrketrening og
som kan medføre muskelvekst
(økning i muskelmasse).
Mange som veileder idretts-
utøvere, får regelmessig 
spørsmål rundt dette, og 
artikkelen gir en oppdatering
av den forskning som forelig-
ger på dette feltet i dag.Til
slutt i artikkelen foreslås et
sett anbefalinger for kosthold-
et til de som trener mye
styrke-kraft trening.

Kosthold for å fremme effekt av styrke-
trening er et interessant og hyppig debat-
tert tema i feltet idrettsernæring for tiden.
Karbohydratomsetning ved utholdenhets-
trening har fått det meste av oppmerk-
somheten siden idrettsernæring ble et fag.
Det har vært gjennomført utallige studier
på dette feltet, og det er nå allment enig-
het om anbefalinger for totalt karbohy-
dratinntak for idrettsutøvere og spesifikt
karbohydratinntak i forbindelse med tre-
ningsøkter.De siste årene har det vært sta-
dig mer diskusjon om proteinomsetning i
forbindelse med styrketrening, og det
kommer regelmessig nye resultater fra
gode studier. Det har lenge vært kjent at
idrettsutøvere har økt proteinbehov, og
det er enighet om anbefalinger for totalt
proteininntak. Men, det er fremdeles ikke
konsensus om hvor mye og på hvilket tids-
punkt vi skal anbefale idrettsutøvere å
innta protein i forbindelse med styrketre-
ning.

Hva er realistisk vektøkning ved
styrketrening?
De to viktigste faktorene for muskelvekst
er styrketrening og positiv energibalanse.
Muskelvekst stimuleres av en positiv ener-
gibalanse (10,38).En vektøkning som følge

av økt muskelmasse, gir en økning i de
kontraktile proteinene aktin og myosin 
i muskulaturen (27). Dette oppnås
gjennom et individuelt tilpasset styrketre-
nings- og kostprogram (32).

En realistisk vektøkning for en idrettsut-
øver vil være 0,25-0,5 kg per uke, men
dette avhenger av treningsbakgrunn og
det genetiske potensialet for muskelvekst
(19,30,32). Dersom utøveren har lang 
erfaring med styrketrening, kan det ikke
forventes en vektøkning på 0,5 kg per uke
fordi en stor del av potensialet for mus-
kelvekst allerede er oppbrukt. Dersom
vektøkningen skjer raskere, vil fettvev
sannsynligvis utgjøre en større andel av øk-
ningen (19,32). Selve mekanismene bak
muskelvekst vil ikke bli tatt opp i denne
sammenheng. Det er imidlertid nødven-
dig å se nærmere på stimuli til muskelvekst
for å kunne forstå hvordan kosthold og
trening påvirker evnen til å øke muskel-
masse.

Betydning av hormonelle og
metabolske faktorer for 
muskelvekst
En positiv nitrogenbalanse er essensielt for
muskelvekst (15,23). Både anabole og ka-
tabole hormoner virker inn på protein-
omsetningen, og er dermed viktige fakto-
rer for muskelvekst. De anabole hormo-
nene av betydning er insulin (regulator av
glukose-, fett- og proteinmetabolismen),
GH (veksthormon med insulinliknende
egenskaper på proteinmetabolismen),tes-
tosteron (effekt på proteinsyntese og 
-degradering), og IGF-1 (anabol effekt i
samspill med GH, insulinliknende effekt på
proteinmetabolismen og mobilisering av
satelittceller). Det katabole hormonet av
betydning er kortisol, som har en antiin-
sulineffekt (1,15,28).

Betydning av kosthold 
for muskelvekst
Proteinomsetningen påvirkes av fysisk ak-
tivitet,ernæring og det hormonelle miljøet
i muskulaturen. Etter en treningsøkt skjer
det store forandringer i proteinomset-

ningen. Både proteinsyntesen og -degra-
deringen øker betraktelig og er forhøyet
opp til 48 timer etter økten (25,37). Pro-
teinomsetningen blir imidlertid ikke posi-
tiv før protein blir tilført via næring. I
mellomtiden blir proteindegraderingen
den nærmeste kilde til aminosyrer for
oppbygging av nye proteiner (15). Et op-
timalt samspill mellom trening og inntak av
protein og karbohydrat er nødvendig for
å oppnå positiv nitrogenbalanse og opti-
mal glykogensyntese (15,18,27).

Flere studier viser at et inntak av en kom-
binasjon av karbohydrat (for å få insulin-
effekt) og protein (for å få økt konsentra-
sjon av frie aminosyrer) i forbindelse med
styrketrening øker den anabole effekten
av treningsøkten (5,23,27,29,38). Noen
studier har vist at karbohydrat/protein inn-
tak direkte etter styrketrening vil ha en
større anabol effekt enn et senere inntak
(5). Andre har vist at den anabole effek-
ten er lik en og tre timer etter inntak (26).
Nyere undersøkelser viser at inntak av kar-
bohydrat/protein har størst effekt dersom
det inntas før styrketrening (36,39). Det
avgjørende er at det er aminosyrer til-
gjengelig under og etter treningsøkten.Es-
sensielle aminosyrer fungerer også som
primære stimuli til proteinsyntesen (38).

Inntak av karbohydrat sammen med
protein har også effekt på proteinmeta-
bolismen under og etter styrketrening
(38). Insulin øker cellens opptak av ami-
nosyrer og glukose og reduserer samtidig
hastigheten på proteindegraderingen. For
at dette skal fungere må det være sirkule-
rende aminosyrer tilgjengelig. Manglende
aminosyrer vil kunne hemme insulinets
anabole effekt på proteinmetabolismen
etter trening (6,37).

Det er foreslått at utøvere bør innta et
måltid med karbohydrat og protein både
før og etter styrketrening for å optimali-
sere proteinmetabolismen under og etter
trening. Type protein og karbohydrat er
avgjørende. Det har vært sett på virk-
ningen av flere typer aminosyrer på pro-
teinsyntesen, og det spekuleres i om 
fordøyelsesegenskapene til de ulike prote-



inene gir forskjellig stimuli til proteinsyn-
tesen (38) . Per i dag er det for få studier
på dette området til at det kan gis noen
sikre anbefalinger, men noe er kjent.
Essensielle aminosyrer og karbohydrat
med høy glykemisk indeks ser ut til å ha
best effekt i den anabole prosessen
(8,23,26,38). Essensielle aminosyrer sti-
mulerer proteinsyntesen ved både å fun-
gere som substrat for syntese og som 
regulerende faktor, og karbohydrat med
høy GI gir en optimal insulinrespons
(8,23,26,38). Mengde protein er også av
betydning. Det ser ut til å være et dose-
responsforhold for stimulering av muskel-
proteinsyntese ved inntak av essensielle
aminosyrer. Det ser ut til å være en øvre
grense for stimulering ved inntak av ett
måltid,og det er relativt små mengder pro-
tein (6-10 gram) som skal til for å få en
optimal respons (38).

Proteinbehov ved styrketrening
Det er gjort mange studier på proteinbe-
hov hos idrettsutøvere i løpet av de siste
10-15 årene, og det diskuteres fremdeles
hvorvidt det er mulig å gi generelle anbe-
falinger til utøvere som trener mye styrke-
kraft trening. Metodene for å måle pro-
teinomsetning er ikke uten begrensninger,
og faktorer som utvalg av forsøksperso-
ner, treningsbakgrunn, treningsintensitet,
energiinntak og adaptasjon til proteininn-
tak under forsøket, er med på å gi varie-
rende resultater i de ulike studiene. Ut fra
eksisterende studier er det imidlertid fore-
slått noen generelle retningslinjer.

Det er generell enighet i fagmiljøet at
idrettsutøvere har et større proteinbehov
enn normalbefolkningen. Behovet for
idrettsutøvere generelt er anslått å være
1,2-1,8 gram protein per kg kroppsvekt
per dag,med et inntak på 1,2-1,4 gram per
kg for utholdenhetsutøvere og 1,5-1,8
gram per kg for styrke-kraftutøvere
(2,9,23,34).Det er en teori i fagmiljøet om
at trening medfører adaptasjon til pro-
teinbehov.Denne teorien går ut på at tre-
ning øker evnen til å nyttiggjøre seg pro-
tein, og at idrettsutøvere derfor ikke har
behov for et økt proteininntak (27,34).
Denne teorien er meget omdiskutert, og
flere studier har avkreftet dette.

Det er en vanlig oppfatning blant utø-
vere i styrke- og kraftidretter at et høyt
proteininntak (2-4 gram per kg) er nød-
vendig for muskelvekst (34).Noen studier
viser at et proteininntak på mer enn 2
gram per kg ikke vil fremme muskelvekst

ytterligere, men vil bli oksidert og brukt
som energi (34). Dette vil være individu-
elt betinget og blant annet avhenge av type
trening,intensitet og treningsbakgrunn.Per
i dag er det i følge litteraturen likevel ingen
fordeler ved å ha et proteininntak på 2-4
gram per kg kroppsvekt per dag (38).

Idrettsutøvere som har et økt energi-
inntak under vektøkningsperioden vil en-
kelt kunne dekke sitt proteinbehov
gjennom kosten. Kostholdsundersøkelser
av idrettsutøvere med høyt energiinntak
(styrke- kraftutøvere, kroppsbyggere, ut-
holdenhetsutøvere) viser at de har et pro-
teininntak som ligger langt over anbefa-
lingene (34,38). Det er derfor i de fleste
tilfeller ikke behov for å anbefale et økt
proteininntak i en vektøkningsperiode.

På den annen side ser det ikke ut til å
være skadelig for unge, friske mennesker
å innta protein i relativt høye doser (2-3
gram per kg) (22,38). Det er likevel flere
faktorer man bør være oppmerksom på
ved høyt proteininntak.For det første øker
utskillelsen av nitrogen med økende pro-
teininntak, dette gjelder spesielt ved inn-
tak av protein i form av tilskudd. Det er
registrert en 4-5 ganger økning i urinvo-
lum ved proteininntak tilsvarende 2,0-2,6
gram per kg kroppsvekt per dag (21).
Dette medfører økt væsketap i form av
urin. En slik økning i væsketap, i tillegg til
væsketapet via svette, kan redusere pre-
stasjonsevnen. For det andre kan et høyt
proteininntak gjennom proteintilskudd
øke utskillelsen av kalsium i urinen (22).
Dette kan for enkelte utøvere ha negativ
effekt på beinhelsen. Det er spesielt viktig
å være oppmerksom på dette for utøvere
med lavt energiinntak og kvinnelige utø-
vere med menstruasjonsforstyrrelser som
i utgangspunktet har en økt risiko for å ut-
vikle osteoporose.

Bruk av proteintilskudd er ikke nødven-
dig for utøvere som ønsker økning i mus-
kelmasse. Dersom utøvere har for lavt
proteininntak gjennom kosten, bør pro-
teininntaket primært økes med protein-
rike og sunne matvarer og drikker fram-
for proteintilskudd. Proteintilskudd er i til-
legg kostbare produkter og en dårlig
løsning når kostnadene vurderes i forhold
til deres effekt.

Kreatintilskudd brukes av mange utø-
vere som trener mye styrke-kraft trening.
Kreatin øker mengden kreatin og kreatin-
fosfat i muskulaturen, og kan gi økt kraf-
tutvikling i øvelser med maksimal inten-
sitet og kort varighet (under ett minutt)

(7,12,13,14,16,17). Kreatin fører ikke di-
rekte til muskelvekst, men kan gjøre det
mulig å trene mer på høyere intensitet.
Den akutte vektøkningen i begynnelsen av
kreatinsupplementering (som regel 1-3
kg), skyldes økt væskeansamling i musku-
laturen som en følge av økt mengde kre-
atin/kreatinfosfat, og ikke økning i muskel-
vekst eller muskelmasse (23).

Studier av muskelbiopsier viser at om-
trent 30% av de som bruker kreatin, ikke
får økt kreatinnivå i muskel (12). Disse re-
sponderer ikke på kreatintilskudd og får
dermed heller ikke den ønskete effekten.
Selv om det ikke per i dag finnes holde-
punkter for at kreatintilskudd i anbefalte
doser medfører noen helsefare hos friske
personer på kort sikt (7), er det viktig å
poengtere at det ennå ikke foreligger noen
langtidsstudier på konsekvenser av kreat-
inbruk.

Betydning av trening 
ved muskelvekst
Studier av personer som har hatt økt ener-
giinntak i en periode,viser at muskelmasse
utgjør 30-40% av vektøkningen uten at de
har drevet noen form for styrketrening
(11). For personer med økt energiinntak
og regelmessig styrketrening i en tilsva-
rende periode er muskelmasse vist å ut-
gjøre 75-100% av vektøkningen avhengig
av treningsbakgrunn (19,30). Dette viser
at styrketrening er avgjørende for å
fremme økning av muskelmasse.

Styrketrening kan defineres som: "All
trening som er ment å utvikle vår evne til
å skape størst mulig kraft ved forskjellige
forkortningshastigheter" (31). Den meka-
niske spenning på de kontraktile elemen-
tene og membranene når kraft utvikles i
isometriske, konsentriske og eksentriske
kontraksjoner, ser ut til å ha en avgjørende
effekt på mekanismer som utløser mus-
kelvekst (31).Ved vekttrening brukes sett
x repetisjoner x tyngde, der tyngde/mot-
stand kan uttrykkes som % av 1 RM (den
motstanden en klarer å løfte en gang) 
eller som X RM (for eksempel 8 RM som
tilsvarer den motstanden en klarer å løfte
åtte ganger) (3,35). Repeterte trenings-
økter med spesifikke typer stimulering 
resulterer i ulike fysiologiske adaptasjoner.
Hvilken metode som best fremmer mus-
kelvekst, er vanskelig å si med sikkerhet.
Typisk trening for utøvere som har økt
muskelmasse som målsetning, er 6-12 
repetisjoner med motstand rundt 80% av
1 RM (6-12 RM), med flere sett og pau-
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ser på 1-2 minutter mellom settene. Denne treningen 
innebærer ofte utmattelse av muskulaturen, og for å unngå
overtrening bør det være en restitusjonstid på 48 timer eller
mer før samme muskelgruppe trenes igjen (3,35).

Utholdenhetstrening (som fører til økt kapillarisering i 
muskulaturen) kombinert med styrketrening kan undertrykke
noen av adaptasjonene som skjer ved styrketrening (4,33).
Utøvere som ønsker økt muskelvekst, bør ha fokus på styrke-
trening og redusere mengden annen trening (spesielt utholden-
hetstrening) for å fremme muskelvekst i denne perioden.

Anbefalinger for utøvere som trener styrke
Som nevnt, er det gjennomført flere studier av proteinmeta-
bolisme generelt for idrettsutøvere og spesielt i forhold til 
styrketrening. Når det gjelder totalt proteinbehov for idretts-
utøvere er det generell enighet i fagmiljøet. Når det gjelder
proteinmetabolisme i forbindelse med styrketrening, har 
studiene ulike protokoller med hensyn til tidspunkt for inntak,
type og mengde protein og karbohydrat inntatt, og det er 
videre forskjellige resultater. Det er derfor ikke på nåværende
tidspunkt mulig å komme med sikre anbefalinger for inntak av
protein og karbohydrat før, under og etter en styrketrenings-
økt.Vi vil imidlertid anbefale følgende retningslinjer på grunn-
lag av den dokumentasjon som foreligger i dag.

For både utøvere som trener mye styrke-kraft trening og
andre utøvere, er det avgjørende at de har et riktig sammen-
satt kosthold som sikrer inntaket av energigivende nærings-
stoffer, mineralstoffer og vitaminer for å fremme deres helse
og prestasjoner. Det bør være et kosthold som tilfører 1,5-1,8
gram protein per kg kroppsvekt og 5-8 gram karbohydrat per
kg kroppsvekt (23,24).

Når målet er å øke muskelvekst og gå opp i vekt, bør
utøveren være i positiv energibalanse og ha et energioverskudd
på ca. 2090 KJ (500 kcal) per dag (2,32). De anbefales da å øke
energiinntaket gjennom å øke måltidsfrekvensen for å unngå
også store måltider som kan gi fordøyelsesbesvær. Det er 
videre viktig å planlegge måltidene for å optimalisere kvalite-
ten på treningsøktene, restitusjonen etter og mellom øktene
og for å fremme muskelvekst. Dette betyr at energiinntaket
bør fordeles på seks måltider daglig, og det bør være ca. tre 
timer mellom hvert energiinntak. Alle hovedmåltider bør
inneholde protein både for å sørge for optimalt nivå av 
aminosyrer i blodet og for å få dekket det daglige protein-
behovet.

De utøvere som ønsker å øke muskelmasse ved styrketre-
ning, anbefales å innta et måltid før og etter trening som inne-
holder både karbohydrat og protein for å optimalisere mus-
kelvekst ved å gjøre aminosyrer tilgjengelig og minimere de-
gradering. De bør innta et måltid som inneholder karbohydrat
og protein en til to timer før økter med styrketrening, avhengig
av type trening og hva de synes er komfortabelt. Et måltid med
to skiver grovt brød med hvitost og kokt skinke, ett glass melk
og en frukt gir minst 50 gram karbohydrat og 20 gram pro-
tein, og dette er tilstrekkelig.

Etter økten bør de innta 1 gram karbohydrat per kg kropps-
vekt og 6-10 gram protein totalt innen 30 minutter etter av-
sluttet økt for å fremme den anabole effekten av styrketre-
ningen. Forslag til forskjellige produkter som gir minst 50 gram
karbohydrat og 10 gram protein er gitt under. De bør videre
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Det er viktig å opprettholde kroppens fettsyrebalanse. Bio-Sport er
den unike sportskuren som tilfører kroppen de livsviktige
fettsyrene Omega-3 og Omega-6, som er med på å opprettholde
den riktige balansen mellom prostaglandinene i kroppen.

Uansett om man er eliteidrettsutøver, mosjonist eller har et arbeid
hvor en utfører monotone bevegelser hele dagen, vil det alltid
være ubeleilig å bli tvunget til å ta en langvarig pause. Unngå
det med Bio-Sport, som inneholder livsviktige fettsyrer og
antioxidanter som hjelper deg med å holde deg fysisk aktiv -
også i de periodene hvor du belaster deg maksimalt.

Pharma Nord
Syretårnet 25, 3048 Drammen
Tlf.: 32 82 70 00, Fax.: 32 82 70 35

Bio-Sport kan fåes kjøpt på apotek, Vita og i  helsekostforretninger.

Når skaden
er skjedd...
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Resultat
Av 1278 skjemaer ble 266 besvart (21 %).

Bakgrunnsvariabler
Innsendte skjemaer fordelte seg på 54,5 % kvinner og 45,5 %
menn.Gjennomsnittsalder var 37,9 år (variasjonsbredde:23-62
år). Seksti-syv prosent var utdannet fra Norge.Tyskland hadde
den største andelen av utenlandsutdanning med 15 %. England
(6,4 %), Nederland (3,8 %) og Sverige (3,0 %) var de neste 
landene med norske studenter på grunnutdanning. Årstall for
utdanning varierte fra 1962 til 2003. Nærmere 70 % arbeidet
ved institutt mens det var 13 % fra sykehus, 4,1 % fra kom-
munehelsetjenesten og 11,3 % som svarte annet.Tolv prosent
av de som svarte var autorisert som idrettsfysioterapeut,mens
51,5 % ønsket å bli det. Fire prosent var spesialister i idretts-
fysioterapi og 41 % ønsket og bli det.Tjue-fire prosent av dem
som svarte hadde grunnfag i tillegg til sin utdanning,21 % hadde
mellomfag,4 % hovedfag og 2 % dr.grad. Tjue-to prosent hadde
idrett som annen utdanning mens 5,6 og 4,5 % hadde 
henholdsvis pedagogikk og psykologi.

Masterutdanning
Tjue-en prosent svarte at de ikke ønsket masterutdanning,
31 % ønsket ett-årig master og 22 % to-årig master i idretts-

fysioterapi. Femti-tre prosent ønsket at en mulig fremtidig 
masterutdanning skulle legges til Norges idrettshøgskole. Den 
videre rekkefølgen på mulige utdanningssteder var UiO: 10 %,
UiT og UiB: 6 %, HiO og HiT: 4 %, HiB og HiTø: 3 %. Seksti-en
prosent ønsket at undervisningen skulle foregå i bolker av en
ukes varighet.Det ble gitt mange positive kommentarer om vik-
tigheten av at et slikt tilbud blir satt i gang.

Kommentar
Vi takker alle medlemmer som har svart på undersøkelsen, og
beklager samtidig lav svarprosent. De som har svart peker ut
Norges idrettshøgskole som det mest ønskede stedet å legge
en masterutdanning i idrettsfysioterapi, og flertallet ønsker at
utdanningen skal foregå i bolker, noe som muliggjør en kombi-
nasjon av studier og arbeid. Styret i FFI tar resultatene til etter-
retning og arbeider videre med etablering av en master med
bakgrunn i svarene på undersøkelsen og i samarbeid med Inter-
national Federation of Sport Physiotherapy’s (IFSP) pågående
arbeid med masterutdanning i idrettsfysioterapi i EU.

For styret i FFI
Kari Bø, fysioterapeut
Professor, dr.scient

Masterutdanning i idrettsfysioterapi

KOSTHOLD

spise et sammensatt måltid som inneholder protein, karbohydrat
og fett innen 1-2 timer etter treningsøkten (23).

Eksempler på matvarer som inneholder 10 g protein og 50 g kar-
bohydrat:
• 3,5 dl yoghurt (drikkeyoghurt, fruktyoghurt)
• 1 Go’Morgen yoghurt
• 3 dl smoothies
• 1,5 sportsbar
• 2 bananer + 2,5 dl melk (lett-, ekstra lett- eller skummet melk)
• 2 brødskiver med skinke, kalkun, hvitost eller brunost

Dersom utøvere som trener mye styrke,øker energiinntaket med
et riktig sammensatt kosthold, har de ikke behov for tilskudd av
energigivende næringsstoffer. For utøvere som har stor trenings-
belastning og samtidig et høyt energiinntak med tilsvarende høyt

inntak av mineralstoffer og vitaminer kan det være praktisk å bruke
tilskudd av energigivende næringsstoffer i forbindelse med tre-
ningsøkter for å fremme restitusjon og anabol effekt etter
harde/lange økter og styrketreningsøkter. Slike tilskudd kan også
brukes mellom eller i tillegg til måltider for å øke det totale ener-
giinntaket (23). De beste produktene er da kombinasjonspro-
dukter som inneholder både karbohydrat og protein i riktig
mengdeforhold (vanligvis 70% karbohydrat og 30% protein).
Disse produktene inneholder ikke andre næringsstoffer enn kar-
bohydrat og protein, og overdrevet bruk kan medføre at utøve-
ren får for lav næringstetthet i kosten. Utøvere bør derfor ikke
bruke slike produkter mer enn to ganger daglig, inkludert resti-
tusjonsinntaket.

Referanser : www.idrettsfysioterapi.no

På forrige årsmøte i Norsk Fysioterapeutforbunds Faggruppe for Idrettsfysioterapi ble 
strategiplanen for den nye styreperioden vedtatt. I henhold til planen ble styret bedt om å
utrede muligheter og konsekvenser for en master i idrettsfysioterapi. Som første ledd i dette
ble det som vedlegg til Norsk Idrettsmedisin nr 4 2003 sendt ut en markedsundersøkelse med
10 spørsmål knyttet til medlemmenes ønsker for en masterutdanning. Pga av lav svarprosent
ble det sendt ut en purring i Norsk Idrettsmedisin nr 1 2004.



VM i skiskyting 2004 i Oberhof ble en formi-
dabel suksess. For arrangøren, publikum og for
oss nordmenn. Norge gjorde sitt beste VM 
noensinne med ni medaljer og med Liv Grete
Poiree som den desiderte dronningen av 
Oberhof. I det følgende vil jeg på skjemt og 
alvor ta for meg litt av stemningen bak og 
foran kulissene i skiskyttersirkuset!

Før VM ble jeg, som fysioterapeut for det norske laget, spurt om å
være skribent i VM-avisen til arrangøren. En ypperlig anledning til å
sette både nordmenn og tyskere litt i gapestokken. Samtidig en fin
arena til å gi litt "inside" informasjon fra det norske laget til presse og
publikum.

SKJEMT:
Her er noen korte utdrag fra "Odds not" som spalten het:

Lørdag 7. februar:
Navn: Odd Snerthammer
Kallenavn: "Snerten" i det norske laget. Internasjonalt bare

Odd
Bakgrunn: Fysioterapeut Elitelaget skiskyting damer og her-

rer Norge siden 2001
Idrettslig
bakgrunn: Tidligere langrennsløper. 42 plass i Vasaloppet
Skiskyting: Bom!!!!!!!! (liker ikke å skyte) 
Hvorfor skiskyting: Spennende, utfordrende og godt miljø

nasjonalt og i den internasjonale "familien".

Vi har vært i Antholz på VM leir. Perfekt opplading med Italiensk mat,
fjell og glimrende treningsforhold. De norske utøverne trener i ho-
vedsak etter samme mal,men med stor grad av individuell tilpasning.
Wolfgang Pischler (tysker som trener svenskene) har uttalt at det ville
vært ett "mareritt" å trene det norske laget pga av alle de individu-
elle tilpasningene.

Søndag 8. februar:
Publikum i Norge og Tyskland
Det er noen forskjeller på publikum i Norge og Tyskland.
I Holmenkollen er det 500 tilskuere på stadion en time før
start. 40 min før start 2000 og 10 minutt før start er det fullt med
10000 tilskuere. I Tyskland er det fullt tre timer før start noe som
skaper en helt annen stemning og trykk før konkurransen. Tiden
brukes til allsang av tyske folkesanger kombinert med massiv tiljub-
ling av de mest kjente utøverne.

Øl er 3-4 ganger billigere i Tyskland enn i Norge. Nordmenn 
i Tyskland har en tendens til å drikke 3-4 ganger mer øl her 
enn i Norge og oppfører seg som vikingene gjorde for 1000 
år siden!!!  Heia Norge!!!! "Heie Norge" er for mange tilskuere en "li-
sens to drink". Vell. Noen ganger er jeg flau av å være nordmann
ute på WC. Alt har sin sjarm, men vikingtiden er over nå.

Det norske og tyske publikum vet mye om sport generelt og ski-
skyting spesielt. I Norge er det stort sett barn som spør etter auto-
grafer. I Tyskland er det for det meste middelaldrende som stiller seg
i køen av autografjegere.Mange har autografbøker som går flere tiår
tilbake i tid. Dette har en historisk forklaring for dem som bodde i
gamle DDR.For dem var det frem til murens fall deres eneste måte
å ha kontakt med vesten på. Denne kulturen lever videre nå, og er
helt annerledes enn i Norge.
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Skjemt og alvor fra VM i skiskyting 2004
- Skribent i VM-avisen og refleksjoner i ettertid
AV ODD SNERTHAMMER

NORGES SKISKYTTERFORBUND

Lars Kolsrud og Odd Snerthammer i målområdet klar til å ta i mot løperne. Pressekontakt Halvor Lea tar i mot Liv Grete etter hennes fjerde gull i årets VM.



Tirsdag 10. februar:
Tips til publikum?
- Unngå unødvendig toalettbesøk:
• Løsning: Vær dehydrert. Oppnås best med en skikkelig fest da-

gen før med tilstrekkelig mengde alkohol. Gjerne kaffe og hjem-
mebrent som på norsk kalles "karsk". Begge deler er vanndri-
vende og sørger for at kroppen effektivt blir dehydrert.

- Hold deg varm:
• Løsning:Hopp og dans etter musikken og by opp naboen til dans.

Da blir det dobbelt så gøy. Ergo:Hold deg i bevegelse på den lille
plassen du har på tribunen. Ha alltid en snaps i beredskap. Den
varmer alltid kroppen og du synger og danser bedre og bedre.

- Dagens trim:
• Løsning: Gå til og fra stadion hver dag. Dette er ca 2,2 km en vei

og en ypperlig anledning til å "trimme".Gjennomsnittsvekten for den
norske voksne befolkning har de siste 40 årene gått opp med 9 kg
for menn og 3,5 kg for kvinner. Er det samme tendens i Tyskland?

Onsdag 11. februar:
Forberedelser til konkurransen
VM er en stor kraftprøve på de utøverne som går alt,og stiller store
krav til at utøverne klarer å omstille seg til de ulike konkurransene.
- 1-2 dager før konkurransen har laget et felles taktikkmøte der alle

som skal gå, er med. Disse møtene er viktig for lagfølelsen. Alt
som blir sagt her er hemmelig.

- I tillegg har hver utøver sin individuelle måte å forberede seg på
fra DVD film til mental trening, tørrtrening med våpen, massasje,
og lett trening.

- Spent stemning får i det norske laget utslag i mye humor og 
latter.

- Konkurransedagen består av en lett frokost, (kanskje) en liten lø-
petur, avslapping og litt tørrtrening.

- Avreise til stadion ca 2 timer før start. Der har hver enkelt sin tid
med sin personlige smører hvor de tester ski til konkurransen.

- Hver utøver har ca 10 min til innskyting av våpen.
- Før konkurransen varmer de opp fra 30-60 min.
Konkurranse forberedelsene til  VM har samme struktur som et
hvilket som helst verdenscup renn. VM er som en helt vanlig 
konkurranse. Skiskyting er enkelt…. Poenget er å gå fort og skyte
blink. Gjør man det og løser oppgavene som man skal, blir 
resultatet bra!!!!

Torsdag 12. februar:
Tour de bagasje Europa
Fysioterapeuten har ansvar for fellesutstyr som; sykkel, sykkeltralle,
Norsk mat (halvstekte brød, leverpostei, honning, makrell i tomat,
brunost og gulost), knekkebrød, diverse kornprodukter, massasje-
benk, støvsuger, Powerbarprodukter som drikkepulver, drikkeflas-
ker, gel, barer etc, massasjebenk og et lite utvalg medisiner.

Fredag 13. februar:
Hemmeligheten bak Norsk suksess i skiskyting
- Bra system på trening og felles treningskultur og filosofi siden 1996,

da nå avdøde Rolf Sæterdal kom inn i skiskyttermiljøet.
- Hardt arbeid over flere år i alle ledd.
- Særdeles ydmyke, nysgjerrige og seriøse utøvere.
- Godt miljø og masse humor. Før åpningsseremonien hadde f.eks

utøverne snøballkrig med smørerne.Den svenske legen passerte
i krigsområdet og uttalte "jeg har hørt at de norske er så lekne".

- Hardt arbeidende og godt sammensveiset støtteapparat.
- Langvarig og godt samarbeid med Olympiatoppen.
- Engasjerte og interesserte sponsorer. I særdeleshet hovedspon-

sor VITAL.
- "Vi har det dritkult sammen" sier Halvard Hanevold. Sitatet sier

litt om hvordan utøverne har det sammen. Laget har ca 200-220
døgn sammen i løpet av en sesong. Det er en gjeng konstruktive
ungdommer som regelmessig har det veldig gøy sammen samti-
dig som de er konkurrenter. De hjelper hverandre og det gir fel-
les løft og fremgang.

- Norske skiskyttere har gjennom en årrekke hatt et godt samar-
beid med andre lands utøvere og ledere.Ole Einar har f.eks flere
ganger vært i Ruhpolding og trent med Ricco Gross. I tillegg har
vi som jobber i helseteamet i Tyskland og Norge et godt samar-
beid.

Skiskyting i Norge
Skiskyting er for tiden den idretten i Norge som nordmenn er mest
interessert i foran langrenn og fotball. F.eks var det på jaktstarten
til menn i årets  VM 1050.000 (90% markedsandel) seere som fulgte
konkurransen direkte på TV.

Skiskyting er pr dags dato et "merkenavn" i norsk idrett som ute-
lukkende assosieres med kvalitet, gode prestasjoner og dyktige og
sunne utøvere.

Aktivitetsmessig er skiskyting i Norge fortsatt en liten idrett,men
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Omlag 10000 tilskuere kom på medaljeseremonien hver dag. Liv Grete Poiree første gull i VM.



i sterk vekst. Siden 2000 har veksten vært på 20% hvert
år og det er i sesongen 2004 ca 1400 lisensierte skiskyt-
tere fra 12 til 60 år. Flere steder er det venteliste for å gå
på skiskytterskoler.

De totale kostnadene for Norges Skiskytterforbund var
i 2003 15,6 mill NOK (10,7 NOK i 2000). Av dette kom
i 2003 10,9 mill kroner fra sponsorene.

På den medisinske siden har f. eks det tyske laget en
fysioterapeut for herrelaget og en for damelaget. Norge
har en som er ansvarlig for begge lag. I VM og i Holmen-
kollen er vi i "unntaksvis" 2.Tyskerne har lege med ca 170
døgn i året. Norge ca 30.

Søndag 15. februar:
The Final countdown!!!
VM har som alltid vært en god tid sammen med "fami-
lien". Den nærmeste "familien" er mine kollegaer, utøvere
og trenere fra alle nasjoner. Alle er så normale og venn-
lige. Det er noe helt spesielt, og det er en stor glede å få
oppleve det vennskapet denne jobben gir.

TAKK FOR ALT!!

ALVOR:

Medisinske utfordringer i et VM
Det medisinske teamet bestod av:
Lege: Lars Kolsrud
Fysioterapeuter: Helge Eriksen og Odd Snerthammer
Ernæringsfysiolog:Camilla Laukeland (var med i første del
av VM)

1. Holde utøverne friske:
Status: Lars Kolsrud hadde mer å gjøre enn noen gang.
"jeg har aldri før i min jobb med skiskytterne (siden som-
meren 2001) følt at jeg har vært så mye lege som denne
gangen". Av taushetsplikt grunner kan vi ikke gjøre rede
for hvorfor. MEN; Status er. Alle var friske og fit for fight
når de gikk konkurransene. Det ble ingen praktisk konse-
kvens av sykdom eller skader. En medisinsk seier mtp på
at det var svært mange medisinske utfordringer under VM.

2. Smittefare:
Ekstrem stor. Vi bodde på samme hotell som ca 15 an-
dre nasjoner. I tillegg var deler av pressen innlosjert på
samme hotell og rennkontoret var også på dette hotel-
let. Matsalen til "de aktive" var atskilt fra de andre hotell-
gjestene.Heldigvis bodde vi i leiligheter 100 meter fra ho-
tellet og vi spiste på "norske" bord i matsalen.

Det voksne tyske publikum "eier ikke folkeskikk". Noen
kan gå over lik for å få autografer.Med ca 30000 tilskuere
hver dag og opptil 50000 på de "verste" dagene, er det til
tross for avsperringer,mange som kommer i kontakt med
utøverne hver dag. Dette er en løpende risiko, men også
en viktig del av sporten. Folkeligheten,nærheten og venn-
skapet.

Det norske laget har en helt annen hygiene standard og
sykdomsberedskap enn andre nasjoner og det er mange
skjulte metoder. Stikkord nr 1 er personlig hygiene…
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3. Restitusjon:
Begynner i det løperen er i mål. Skifte av klær umiddelbart etter
målgang. Utøveren får recovery drikke med ekstra protein og kar-
bohydrater for å sette restitusjonsprosessen raskt i gang. I tillegg
har flere løpere smurt niste som inntas mens pressen skal ha sitt.
Alle er gode til aktiv restitusjon utover kvelden i tillegg til en tur
innom fysiobenken.

4. Samarbeid i hele det norske laget:
Det medisinske arbeidet er ikke et arbeid bare det helsepersonel-
let bedriver. For å lykkes er vi avhengig av at alle fra løpere til tre-
nere, pressekontakt og smørere kjenner til spillereglene.Vi er av-
hengig av at hele "systemet" kjenner og er 100% lojale og ærlige
mot de uskrevne helsereglene og rutinene i sykdomsforebygging
som er en integrert del av laget.

5. Samarbeid med presse:
Vi er avhengig av at et betydelig presseoppbud skjønner hva vi sier
og aksepterer at de grenser som settes.

6. Samarbeid med andre lands helsepersonell:
Ikke utpreget i VM, men en god arena for å videreutvikle det gode
og uformelle samarbeidet som vi har med spesielt "erkefienden"
Tysklands helsepersonell. Helt uvurderlig og meget nyttig. "Fri-
endship through sport".

7. Dødsfall:
Det er kjent at en utøver mistet sin mor under VM. I tillegg var det
fire andre dødsfall i nær familie til støtteapparat og personer nær la-

get under VM. Samtidig skal alle bidra til å holde trøkket oppe hele
tiden og ikke miste fokus.

8. Cøliaki:
En utøver har cøliaki. Ernæringsfysiologen la til rette kostholdet og
kjøkkenrutiner ved hotellet for denne utøveren. Dette handler i
stor grad om informasjon. Utøveren har alltid med seg sin egen
brødbakemaskin. Denne gikk av med døden, etter seks års levetid,
samme dag som hun fikk gull i stafetten!

9. Alt det som aldri noen får vite om…
At Helserelatertarbeid langt på vei var "usynlig" for folk flest, ser vi
på som et kvalitetsstempel på det medisinske arbeidet som ble
gjort i VM. Det er ingen grunn til at media skal ha tak i denne 
informasjonen. Media har skjønt at det er lite å "hente" fra medi-
sinsk personell tilknyttet elitelaget i Norges Skiskytterforbund.

Til slutt. Det er utrolig moro å jobbe som fysioterapeut i Norges
Skiskytterforbund.Selvsagt er det gøy å lykkes,men den største gle-
den har jeg av det gode og tette samarbeidet vi har i det medisin-
ske teamet på elitelaget med Lars Kolsrud,Helge Eriksen og under-
tegnede.

Kanskje er toppidrett "sært", men med 90% markedsandel på
NRK en søndag i februar tror jeg faktisk det har en samfunnsmes-
sig funksjon at vi "duller og steller" med Bjørndalen & co.
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Verdensnyhet 
innen 
rehabilitering

Kontakt Norsk Fitness Handel.

Telefon: 22 96 10 50        
E-post: nfh@nfhandel.no     
Internett: www.nfhandel.no

Radiant



AV HANS-GUNNAR WEAR-HANSEN

Spikkestadlegene

Fortsatt har vi en meget god
etterbruk av alpin anlegget på
Kvitfjell 10 år etter OL.Takket
være en eksellent arrangør og
Norges Skiforbund, arrangeres
det årlig alpint World-Cup i
utfor og super-G.

Det medisinske støtteapparatet under
World-Cup (WC) følger stor sett den
samme malen som ble utarbeidet til OL 94
med visse modifikasjoner. Vi har i dag færre
leger, men bruker mer skipatrulje med
paramedisinsk utdannelse (helsepersonell
som daglig jobber med akutt medisin og
driver skipatrulje i fritiden). Utforløypa
overvåkes under rennet med TV-monitor
både fra start, mellomstasjon (Russi) og 
i koordinasjonssenteret av leger. Det 
medisinske støtteapparatet under årets
renn hadde et budsjett på kr 170.000 og
involverte 50 personer.Foruten Røde Kors
mannskap som utgjør mesteparten,var det
syv paramedisinere, mannskap til snø-
scootere, helikopter og ambulanse og seks
leger fordelt på fagområdene anestesi,
ortopedi, kirurgi, allmennmedisin og
idrettsmedisin. Det er obligatorisk at renn-
legen gjennomgår det medisinske støtte-
apparatet med landslagslegene før første
utfortrening (figur 1).

Faglig kveldsmøte
For tredje år på rad arrangerte rennlege
Hans-Gunnar Wear-Hansen et faglig
kveldsmøte for alle landslagslegene 
og fysioterapeutene under WC uken på
Kvitfjell. Det var landslagslege Arne Kristian
Aune og rennlege Hans-Gunnar Wear-
Hansen som tok initiativ til få i stand et 
sosialt og faglig utbytte av WC-uken for 
tre år siden. Det er ellers lite å ta seg til 
sosialt oppe i fjellheimen bortsett fra 
skigåing i løpet av den uken arrangementet
varer. Lignende tiltak er ikke kjent fra andre
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World-cup Kvitfjell 
– det medisinske støtteapparat 10 år etter

Arne Ekeland, landslagslege Arne Kristian Aune og rennlege Hans-Gunnar Wear-Hansen.

ORGANIZATION AND COMPOSITION OF THE
MEDICAL SERVICE AT KVITFJELL WC 2004

     RACE PHYSICIAN
        (Chief race doctor)

  COORDINATION CENTER
         (Medical corps)

    COMMUNICATION CENTER

7 (5) FIRST AID MEDICAL
STATIONS

Emergency medical teams
including:
- Ackja sledge with crew
- Necessary rescue equipment

EVACUATION
UNITS

and

SUPPORTING
EQUIPMENT

2 Snow-scooters

2 Ambulances

Helicopter with
crew

Transport of injured
racers
outside the course

Lillehammer Fylkessykehus, county hospital
16 minutes with helicopter

Arena
physician
for
spectators

Medical
examination
office/room
in arena

Antidoping

7 (5) FIRST AID MEDICAL 
STATIONS

Emergency medical teams in-
cluding:
- Ackja sledge with crew
- necessary rescue equipment

COMMUNICATION CENTER

RACE PHYSICIAN
(Chief race doctor)

Antidoping

CORDINATION CENTER
(Medical corps)

Arena
physician
for spectators Medical exa-

mination of-
fice/room in

arena

2 Snow-scooters

Helicopter with
crew

Transport of injured racers outside 
the course

Lillehammer Fylkessykehus, county
hospital 16 minutes with helicopter

EVACUATION
UNITS

and

SUPPORTING
EQUIPMENT

2 Ambulances

Figur 1. Medisinsk støtteapparat Wordl-Cup Kvitfjell.



WC arrangement.Hvert år har det vært norske kollegaer som har
holdt foredrag om aktuelle idrettsskader innen alpint.
Kvelden har vært avsluttet med felles middag til stor begeistring
hos våre gjestende landslagsleger og fysioterapeuter.

Under et strålende vær og føre ble WC rennet i Kvitfjell 10 år
etter OL et meget vellykket arrangement, både resultatmessig og
arrangørmessig.En rekke frivillige fra 1994 var møtt frem for å gjen-
oppleve gode minner fra OL i Kvitfjell.Medisinsk ansvarlig og renn-
lege under OL i –94 Arne Ekeland var en av de mange som del-
tok. Arne Ekeland var naturlig nok også hovedansvarlig for den
faglig delen av årets kveldsmøte sammen med Arne Kristian Aune.
Til sammen var 18 landslagsleger og fysioterapeuter fra åtte for-
skjellige nasjoner møtt frem.

Erfaring og undersøkelser under OL i Kvitfjell 1994
Arne Kristian holdt et innledende foredrag om erfaring og under-
søkelser gjort under OL i Kvifjell 1994. Arrangementet bar preg
av gode rutiner og ingen alvorlige skader hos utøverne. De få ska-
dene som oppsto er det redegjort for av Ekeland og medarbei-
dere i artikkelen: Completion rates and injuries in alpine races during
the 1994 Olympic Winter Games, Scand J Med Sci Sports 1996,
mens tidligere skiskader hos løperne er nedskrevet i artikkelen:
Previous skiing injuries in alpine Olympic racers, Skiing Trauma and
Safety ASTM 1289, 1997. Man gjennomførte også en EMG og 
videostudie på prøvekjørere under treningen i samarbeide med
BASiS institutt i Munchen, noe som resulterte i artikkelen: Muscle
activity patterns of elite downhill ski racers.Schaff,Nordsletten, Aune.
J Applied Biomechanics 1996.Vi mimret om de flotte vinterdagene
i 94 med videoklipp fra åpningssermonien og bilder fra utforren-
net.

Skiskader – en oppdatering
Arne Ekeland holdt til slutt et givende foredrag om: Epidemiology
of skiing injuries – an update.

Norske Skiheisers Forening har siden 1996 foretatt en sentral
registrering av skadene som oppstår i de største norske skianlegg.
I toårsperioden 2000-2002 ble det registrert 6138 skadde skilø-
pere i de åtte største skianleggene i landet, noe som tilsvarer ca.
55% av den samlede skiheiskapasitet i Norge.Skadefrekvensen var
1,5 skadde løpere pr. skidag.

De skadde løperne ble sammenlignet med et kontrollmateriale
på 3002 uskadde løpere som var registrert tilfeldig i de samme ski-
områdene i 2001/2002 sesongen i samarbeid med kollega Steinar
Sulheim og Skiheisforeningen ved generalsekretær Andreas Rød-
ven. Det ble funnet en høyere skadefrekvens (2,3 skader pr. 1000
skidager) for tenåringer enn for barn (1,8) og for voksne (1,0).Ny-
begynnere hadde en skaderisiko som var ca. tre ganger høyre enn
risikoen for eksperter eller veldig flinke skiløpere. Det var flest al-
pine skiløpere i løypene og disse sto for 49% av skadene, mens
snowboardere utgjorde 45% og telemark bare 6% av de skadde
løperne. Skadefrekvensen for snowboard var imidlertid 2,3 skader
pr. 1000 skidager mens den bare var 1,1 for alpint og 0,7 for tele-
mark. Skadene ble registrert av skipatruljene og 61% av skiløperne
ble sendt videre til lege eller sykehus. Skadefrekvensen for disse
mer alvorlige skadene var bare 0,9 skader pr. 1000 skidager.
Alpinistene var mest utsatt for kneskader og snowboardere for
håndleddsskader. Risikoen for kneskader var imidlertid omtrent
dobbelt så høy for kvinner som for menn både for alpinister,
snowboardere og telemarkkjørere.

Frekvensen av leggbrudd har avtatt betydelig blant voksne 
alpinister de siste årene og utgjør bare 3% av skiskadene i denne
gruppen, men blant barn som kjører alpint utgjør fremdeles legg-
brudd 17% av skiskadene. Dette kan skyldes mer umodent ben
hos barn, men mye skyldes nok også at flere barn kjører på dårli-
gere utstyr, som ofte er innkjøpt på bruktmarkeder, der utløser-
funksjonen av bindinger ikke alltid fungerer som de skal.
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Resumé
I de seneste år har der været stor 
opmærksomhed på trænings mange effek-
ter i forhold til livsstilssygdomme og livs-
længde, men også i forhold til at bevare 
en tilstrækkelig funktionsevne, så det 
enkelte individ har bedst mulige vilkår for
at klare sig selv. Ældre er i lige så stor risiko
for at få livsstilssygdomme som andre
voksne, og risikoen øges ved inaktivitet og
nedsættes ved aktivitet. Det er vist i adskil-
lige undersøgelser, at træning kan bruges
både som forebyggelse og behandling i for-
bindelse med stort set alle livsstilssyg-
domme, og dette gælder selvfølgelig også
ældre (1). For ældre er det dog mindst lige
så væsentligt at bevare en høj funktion-
sevne,så de opnår flest mulige aktive leveår
uden funktionsnedsættelser og afhængig-
hed. Funktionsevne er et bredt begreb, der
dækker både fysiske,psykiske og sociale as-
pekter.Det defineres som en persons evne
til at klare hverdagen. Det kan være van-
skeligt, at vurdere om ændringer i funkti-
onsevne skyldes inaktivitet eller aldring,som
er en kompleks proces der involverer
mange forskellige variabler (f.eks. genetisk
disposition, livsstilsfaktorer, kronisk syg-
dom),der indbyrdes interagerer og således
har stor indflydelse på hvordan man ældes.
I de seneste år har forskningen vist, at en
aktiv livsstil med regelmæssig træning kan
reducere eller udskyde det forventede al-
dersrelaterede fald i funktionsevne. I mod-
sætning til en inaktiv livsstil som fremmer
fald i funktionsevne.

Odense-studierne
Nøgleordet i Odense-studierne er funkti-
onsevne (fysisk, psykisk og socialt), maksi-
mal kapacitet og fysisk aktivitet. Der er
blandt andet udført studier med 65, 75 og
85 årige kvinder samt 75 årige mænd.
Undersøgelserne er interventionsstudier,
hvor alle deltagere testes før og efter en
træningsperiode. Der er ofte forskel på en
persons maksimale fysiske kapacitet og den
maksimale kapacitet som kan opnås, idet

kun relativt få er så veltrænede, at den 
reelle og den opnåelige maksimale kapa-
citet er identiske. Det gælder de fleste 
ældre, lige fra de svage til de mere friske 
ældre. Ligesom det også gælder den fysiske
funktionsevne. Denne forskel (fitness gap)
bliver større med stigende alder og for 
nogle ældre kan det blive et problem, fordi
deres fysiske kapacitet bliver så lavt, at det
bliver uoverkommeligt at udføre alminde-
lige hverdagsbevægelser (2). Dog er der få
elitetrænede ældre, der kan præstere
deres maksimale kapacitet. Men selv elite-
trænede ældre kan ikke præstere samme
maksimale fysiske kapacitet, som da ved-
kommende var ung og veltrænet.

Dagligdags aktiviteter
Helt almindelige dagligdags aktiviteter 
er lettere at overkomme for aktive ældre,
fordi deres maksimale kapacitet er større.
Med alderen kræves større og større 
brøkdel af en persons maksimale kapacitet
til at klare f.eks. påklædning, sengeredning,

trappegang etc, fordi den maksimale 
kapacitet bliver mindre med alderen.

Både selvvurderet helbred og objektiv 
fysisk funktionsevne bevares højt op i alder-
en, og først omkring 80-85 års alderen 
observeres større forandringer i at over-
komme almindelige dagligdags aktiviteter. I
Odense-studierne er benyttet en objektiv
test (Physical Performance Test, PPT), som
består af syv små test, der simulerer hver-
dags aktiviteter (samle en mønt op fra gul-
vet, holde balance, gå, tage en kittel på/af,
gå en runde på 360 grader, spisesituation,
løfte en tung genstand til næsehøjde samt
skrive en sætning).Testene vurderes ved at
tage tid på hver enkelt aktivitet, og ud fra
dette beregnes en samlet PPT score. Fra
forskellige undersøgelser er det vist, at PPT
scoren falder med stigende alder.I Odense-
studierne sås kun små forskelle mellem 65
og 75 år og inden nævneværdig effekt ef-
ter træning i disse to grupper, hvorimod
gruppen af 85 årige opnåede signifikant for-
bedring efter træning (3) (Tabel 1).
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Tabel 1. PPT (total score), condition (ml O2/min/kg) og maksimal 30 m gang time (sek) hos 65, 75 og 85
årige kvinder før og efter træning.

Før Efter
træning kontrol træning kontrol

65 år
PPT total score 22.9 (±2.6) 22.3 (±2.1) 24.1 (±1.8) 21.5 (±2.9)
N 13 6 13 6
ml O2/min/kg 20.2 (±3.7) 17.2 (±1.1) 21.7 (±6.6) 17.5 (±3.1)
N 12 2 12 2
Gang sek 19.1 (±1.9) 19.0 (±1.7) 17.6 (±1.9)* 18.5 (±1.8) #
N 11 8 11 8
75 år
PPT total score 23.9 (±1.9) 23.4 (±2.5) 23.9 (±1.4) 21.8 (±2.0)*
N 13 24 13 24
ml O2/min/kg 17.1 (±4.7) 17.7 (±4.6) 17.4 (±5.0) 16.7 (±4.7)*
N 12 23 12 23
Gang sek 19.5 (±2.2) 20.9 (±4.2) 18.3 (±2.0)* 20.4 (±3.5)
N 12 26 12 26
85 år
PPT total score 18.8 (±3.4) 20.0 (±3.1) 19.7 (±2.8)* 19.7 (±2.4)
N 17 18 17 18
ml O2/min/kg 15.3 (±4.2) 18.1 (±5.1) 17.7 (±6.4) 14.9 (±4.4)*#
N 17 16 17 16
Gang sek 27.0 (±4.6) 26.3 (±6.9) 22.3 (±3.4)* 25.4 (±7.0) #
N 16 15 16 15

*P<0.05 i student’s paired t-test og Wilcoxon signed rank test.
#P<0.05 i one-way ANOVA og Wilcoxon-Mann-Whitney test (between-group).
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Gang
Et hyppigt brugt mål for afhængighed er den
maksimale ganghastighed. I en svensk
undersøgelse er det fundet, at den kritiske
grænse i forhold til  maksimal ganghastighed
er 1.5m/sek for 70 årige kvinder og 1.7
m/sek for 70 årige mænd. Er hastigheden
under disse værdierøges risikoen for at blive
afhængig senere i livet (11). I Odense-
studierne blev deltagernes maksimale 
ganghastighed målt ved en 30 meter gang-
test. Her blev observeret signifikante 
forbedringer efter træning hos alle kvinder
der trænede (Tabel 1). De 75 årige mænd
øgede også deres ganghastighed signifikant
fra 1.5 m/sek til 1.9 /sek. Der er ingen tvil
om, at den maksimale ganghastighed kan
øges ved træning,men om det kan udskyde
afhængighed kan dog ikke vurderes ud fra
disse studier.

Maksimal kapacitet
Ovenstående viser at ældre ved træning kan
forbedre og bevare en højere fysisk funkti-
onsevne i forhold til at udføre dagligdags 
bevægelser. Ud fra målinger af dagligdags 
aktiviteter kan dog ikke vurderes,hvor stort
overskud af energi ældre har efter at have
udført hverdags aktiviteter. Det er netop
forholdet mellem den enkeltes maksimale
fysiske kapacitet og den maksimale kapa-
citet som personen kan opnå,der viser ved-
kommendes formåen i forhold til hverda-
gens aktiviteter. Mange ældre udsættes dag-
ligt for at skulle yde tæt på maksimale
præstationer i forhold til deres maksimale
kapacitet. Det er derfor vigtigt at gøre sig
klar,hvilke krav der stilles til dagligdagens be-
vægelser.I idrætsfysiologien belyses dette ty-
pisk ud fra muskelstyrke og kondition.

Muskelfunktion
Muskelfunktion ændrer sig med alderen,
især hvis man er inaktiv. En hyppig brugt
parameter i forbindelse med aldring og
muskelfunktion er muskel power, der defi-
neres som den kraft der bruges ved en mus-
kelkontraktion gange hastigheden af bevæ-
gelsen. Men den muskel power der bruges
til f.eks. at rejse sig fra en stol ændres ikke,
det gør derimod den maksimale kapacitet,
og inaktive ældre vil føle, at det bliver me-
get hårdere at rejse sig fra stolen. Samme
tendenser vil selvfølgelig vise sig ved andre
gøremål, hvor musklerne bruge. Ved de
fleste bevægelser arbejder mange muskler
samtidig. Nogle gange skal musklerne
kunne udøve en stor styrke,f.eks.ved tunge
løft;andre gange udholdende,f.eks.når man

går en lang tur. Endelig skal muskler kunne
udøve stor kraft på meget kort tid (msek.),
f.eks. når man rejser sig fra en stol eller 
går ned ad en trappe. Sammenhængen
mellem den maksimale kraft en muskel 
kan udøve på kortest mulig tid, måles som
maksimal muskel power. Yngre mennesker
har normalt stor muskel power og oplever
ingen begrænsninger i hverdagen, i mod-
sætning til ældre mennesker, som kan føle
det anstrengende f.eks. at gå på trapper.
Det skyldes, at der sker et aldersbetinget
fald i den maksimale muskel power på ca.
3.5% per år, hvorimod den maksimale iso-
metriske muskelstyrke kun falder med ca.
1.5-2% per år. Derfor er muskel power et
væsentligt mål for hvordan ældre klarer at
udføre dagligdags bevægelser.

Kvinder
Kvinder har ca. 20-30% lavere maksimal
muskel power end mænd, uanset om der
er tale om yngre eller ældre personer. Så-
ledes er det vist, at 65-69 årige kvinders
maksimale muskelkraft svarede til 85-89
årige mænds muskel power. En forskel, der
har vist sig endnu mere udtalt hos skrøbe-
lige ældre, hvor kvinder kun havde ca. halv-
delen af mænds muskel power. Derfor er
kvinder mere udsatte end mænd i forhold
til at klare hverdags bevægelser, især i kræ-

vende situationer hvor der skal bruges stor
muskelkraft på meget kort tid, som f.eks.
når man skal genoprette balancen for at
undgå et fald.

Muskelstyrke og -udholdenhed
Det er velkendt, at muskelstyrken kan ved-
ligeholdes højt op i alderen både hos kvin-
der og mænd. Muskeludholdenheden æn-
drer sig kun lidt med alderen, og kan rela-
tivt nemt vedligeholdes. I et studie med 75
årige mænd og kvinder blev hoppehøjden
målt for at belyse eventuelle forskelle mel-
lem mænd og kvinder i maksimal kraft i re-
lation til hastighed i både den koncentriske
og ekscentriske fase af bevægelsen (5).Den
ekscentriske fase blev yderligere belyst i en
accelererende del (fra starten af den ned-
adgående del af bevægelsen) og en dece-
lererende del (fra den maksimale negative
hastighed til slutningen af den nedadgående
del af bevægelsen) (figur 1).

Mænd hoppede som forventet højere
end kvinder.Der var ingen signifikant forskel
på mænd og kvinder i hverken den accele-
rerende eller decelererende del af den ek-
scentriske fase af bevægelsen. I den kon-
centriske fase af bevægelsen havde mænd
derimod signifikant højere maksimal muskel
power, hvilket udelukkende kan forklares
ud fra hastigheds komponenten. I forhold til

Figur 1. Eccentric movement phase divided into phases of acceleration and deceleration. The movement

starts at position a. At the instant peak negative velocity (b), acceleration shifts from negative (i.e. accelera-

ting downwards) to positive (i.e. accelerating upwards while still moving downward=deceleration). At the

point of transition from negative to positive velocity (c), the center of mass is at its lowest position. Subse-

quently, the body is accelerated upwards (d).At the instant of take-off (e), there is a slight loss in vertical vel-

ocity, presumably due to low levels of muscle strength of the plantar flexors.

ELDRE OG TRENING
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hverdags bevægelser er der ud fra dette
studie ingen forskel på mænds og kvinders
evne til at udføre ekscentriske muskelbe-
vægelser. Derimod var hastigheds kompo-
nenten en begrænsende faktor for kvinders
evne til at udvikle muskel power i den kon-
centriske del af hoppe-bevægelsen. Dette
forhold belyser, at kvinder har betydelig
nedsat evne til at udføre koncentriske
kontraktioner i hurtige bevægelser, og kan
være en medvirkende forklaring på, at flere
kvinder end mænd falder.

Kondition 
Enhver bevægelse kræver at der transpor-
teres energi (ilt) til de muskler der skal ar-
bejde. Forudsætningen for en stor energi-
omsætning er en stor iltoptagelse, målt
enten som  maksimal iltoptagelse eller kon-
dition. Kondital er en vigtig parameter især
hos ældre, da kropssammensætningen
ændrer sig, så mange ældre vejer mere end
da de var yngre, og en større del af krops-
vægten er fedtmasse. Et højt kondital gør
det lettere at klare hverdagens energikræ-
vende aktiviteter lige fra rengøring, gang på
trapper og til cykling (6). Den maksimale il-
toptagelsen bliver mindre med alderen, og
kvinder har generelt lavere værdier end
mænd. Forskellige studier viser, at faldet i
maksimal iltoptagelse kan variere fra gan-
ske få op til 22% pr. dekade. De væsentlig-
ste årsager til faldet i iltoptagelse er mindre
muskelmasse samt nedsat kapacitet i ilt-
transportsystemet. En amerikansk under-
søgelse har vist,at 70 årige mænd,der havde
konditionstrænet regelmæssigt i mere end
ti år, kun blev udsat for halvdelen af det fald,
som kunne ses blandt jævnaldrende inak-
tive mænd. Blandt danske kvinder har
undersøgelser også vist, at det var muligt at
forbedre konditionen betydeligt ved regel-
mæssig træning (Tabel 1).Det er væsentligt
at understrege, at mange af de ældste del-
tagere har en maksimal iltoptagelse,som lig-
ger meget tæt på den kritiske grænse på 13-
15 ml ilt/min/kg legems-vægt i forhold til
uafhængig livsførelse (7,8).Det vil også sige,
at blot en mindre øgning i iltoptagelse som
følge af træning har en væsentlig indflydelse
på om ældre kan bevare et uafhængigt liv.

Træning
Flere studier har vist, at parametre som
f.eks. muskelstyrke, ganghastighed eller 
evnen til at gå på trapper er tæt relateret
til muskelstyrke og sundheds status
(9,10,11). For at kunne udføre almindelige
hverdagsaktiviteter er et vist minimums ni-

veau i muskelstyrke, kondition etc. nødven-
digt.Når den fysiske kapacitet er over dette
niveau opstår en  reservekapacitet, som er
med til at forebygge afhængighed (12,13).
Så både i forhold til funktion og livsstilssyg-
domme gavner træning for ældre.

På samme måde som for alle andre grup-
per er det også vigtigt for ældre, at træning
er alsidig og regelmæssig. Samtidig har 
ældre brug for træning, som er rettet mod
de behov dagligdagens bevægelser stiller til
dem.

Således er det f.eks. ikke nok at træne
muskelstyrke i benene for at forbedre gang-
funktionen, hvis ikke man har tilstrækkelig
bevægelighed i hoften til at tage lange skridt,
og kan holde en god balance. Det er især
vigtigt at opøve stor kropsbevidsthed, for
ellers er det ikke muligt at koordinere de
nye tillærte elementer, så de kan bruges i
dagligdagens bevægelser.

Ældre er lige så forskellige som alle an-
dre grupper i befolkningen, derfor bør et-
hvert træningsbehov vurderes i relation til
den enkeltes hverdagen, og hvordan ved-
kommende klarer sig.Da behovet for hvor-
dan man klarer sig på en tilfredsstillende
måde er individuel, vil den enkelte ældres
behov også påvirke behovet for træning. I
Odense-studierne har det vist sig, at moti-
vet/behovet for at deltage i studierne æn-
drer sig med stigende alder idet de 65 og
75 årige typisk fortæller, at den primære
årsag til de deltager er sociale grunde,
mens det sekundære er af fysiske/-
sundhedsmæssige grunde. Dette synes 
at være omvendt blandt 85+ årige som
først og fremmest deltager af fysiske/sund-
hedsmæssige grunde.

Aldrig for tidligt at starte
Det er svært at sige hvornår en person be-
gynder at mærke, at vedkommende hæm-
mes i dagligdags bevægelser. Meget tidligt
begynder man nemlig at kompensere ved
blot at udføre bevægelsen på en anden
måde og i et andet tempo. For de fleste er
det først omkring 75-80 års alderen, at de
opdager, at nogle daglige gøremål er blevet
næsten uoverkommelige. Tidspunktet er 
afhængig af mange ting f.eks. træningstil-
stand, og om man stadig er aktiv på
arbejdsmarkedet. Så husk det er aldrig for
tidligt at starte med træning, selvom du
måske kun er 50 år, kan du godt begynde
at forebygge aldersforandringer.

Referanser: www.idrettsfysioterapi.no
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- Det har vært en tradisjon med en stor
andel ortopediske kirurger i foreningen 
siden det er disse som har hovedansvaret
for operativ behandling av skader. Men vi
har også lungeleger, fysikalskmedisinere,
allmennmedisinere, barneleger, ernærings-
og laboratoriefolk som medlemmer, sier
Drogset.

- Vi samarbeider nært med idretten. I
kraft av at jeg leder Norsk idrettsmedisinsk
forening (NIMF), sitter jeg som fast med-
lem av idrettsmedisinsk råd i Norges
Idrettsforbund. Veldig mange av dem som
driver innenfor idrettsmedisin, har selv
idrettsbakgrunn og er interessert i medi-
sin og idrett. Mange har også legefunksjon
overfor idrettsutøvere. Vi er imidlertid ikke
kun opptatt av det som skjer innen idret-
ten, men også av den generelle folkehelsen.
Særlig har vi vært opptatt av vektøkningen
i befolkningen, og av belastningsskader
som følge av dette.

Foreningen er også fortløpende opptatt
av antidopingarbeid.

- Medisinsk behandling av idrettsutøvere
gir gode erfaringer.Mye av denne kunnskap-
en kan også brukes på befolkningen gene-
relt.Vi har sett mange eksempler på at når
vi driver aktiv rehabilitering av idrettsfolk,
har dette vist seg å kunne følges opp på
andre pasientgrupper, sier han.

Egen autorisasjonsordning
- Vi er ikke en egen spesialitet, men i ca. ti
år har idrettsmedisinere kunnet søke auto-
risasjon som såkalt idrettslege NIMF. Krav
til autorisasjon er at man er medlem av for-
eningen, er spesialist i en klinisk spesialitet,
har fullført universitetskurs trinn I og II 
i idrettsmedisin og gjennomgått doping-
kurs i regi av Norges Idrettsforbund. I til-
legg må man ha minst to års praksis som
laglege. Årlig gis det 4-5 autorisasjoner.
Idrettens særforbund ønsker primært auto-
riserte idrettsleger som landslagsleger, men
det er de færreste som har dette som 
hovedjobb,forteller spesialforeningslederen.

- I Europa er det en del diskusjon om
idrettsmedisin skal bli en egen spesialitet. Vi

har en viss forståelse for at Legeforeningen
sentralt ønsker å begrense antall spesia-
liteter. Vi tror imidlertid at vi i fremtiden må
henge oss på den internasjonale utviklingen
som går i retning av flere kliniske spesia-
liteter. Vi ser ingen grunn til at det samme
ikke vil skje med idrettsmedisin.

Aktiv forening
Foreningens fundament er den årlige høst-
kongressen. Fjorårets kongress samlet over
500 deltakere, også fysioterapeuter, og det
ble presentert nærmere 50 frie foredrag.
Årets kongress er lagt til Harstad første hel-
gen i november. Ellers danner idrettsmed-
isinske forum på lokalplanet grunnlaget for
foreningens aktivitet. Disse omfatter både
medlemmer av NIMF og faggruppen for
fysioterapi i idrettsmedisin (FFI). Forumet
arrangerer blant annet lokale kurs for inter-
esserte leger og fysioterapeuter.

Foreningen har også et eget etisk råd: -
Vi har sett behovet for dette blant annet
fordi våre medlemmer av og til kommer
opp i vanskelige etiske dilemmaer i for-
bindelse med legearbeidet blant idrettsut-
øvere, sier Jon Olav Drogset.

Internasjonalt anerkjent bok
Norsk idrettsmedisinsk forening har utgitt
en bok om idrettsskader (1). - Boken gir
retningslinjer for diagnostikk og behandling
av skader i forbindelse med fysisk aktivitet.
Den er skrevet og tilrettelagt av Norges le-
dende eksperter innen faget og er redigert
av idrettsmedisinerne Roald Bahr og Sverre
Mæhlum.

- Hensikten er å imøtekomme behovet
for en moderne håndbok, som viser hvor-
dan idrettsskader på alle nivåer skal vurde-
res og behandles,utdyper Drogset. - Boken
har hatt stor suksess og har fått stor opp-
merksomhet også utenfor Norges grenser.
Den er nå i ferd med å utgis i 12 land og
lanseres også på det amerikanske marke-
det. En stor del av inntektene av salget går
til foreningen. Dette er et godt stykke ar-
beid som vi har jobbet mye med de siste
årene.

Foreningen har også utarbeidet et takst-
hefte for legetjeneste, som omfatter veile-
dende takster for slike tjenester ved idretts-
arrangement. - Dette er en nasjonal ord-
ning som sikrer at det utføres et ansvarsfullt
og ordentlig arbeid, sier Drogset.

- Vi samarbeider også nært over lande-
grensene og har en plass i styret i felles-
organisasjonen Scandinavian Foundation of
Medicine and Science in Sports. Organisa-
sjonen utgir tidsskriftet Scandinavian Journal
of Medicine and Science in Sports, opplyser
han.

Dette er et rent vitenskapelig tidsskrift
som sendes alle betalende medlemmer
av foreningen.Videre utgir den norske
spesialforeningen tidsskriftet Norsk Idretts-
medisin - i samarbeid med FFI - og har
også egne nettsider:
www.legeforeningen.no/index.gan?id=5062

Litteratur:
1. Bahr R, Mæhlum S. Idrettsskader.

Oslo: Gazette forlag, 2002.

Kilde: www.tidsskriftet.no / Tidsskrift for
Den norske lægeforening

Opptatt av den generelle folkehelsen

Fakta 
Norsk idrettsmedisinsk forening
Stiftet: 5. februar 1966 
Formål:
• Å virke for høy faglig og yrkesetisk 

standard blant foreningen medlemmer
• Å verne om medlemmenes sosiale,

kollegiale og økonomiske interesser
• Å fremme den idrettsmedisinske 

utdannelsen og medisinske vitenskapelige
virksomhet

• Å fremme idrettsmedisinske tiltak som er
egnet til å fremme befolkningens helse

Styret (2004-2005):
Jon Olav Drogset, leder,Terje Halvorsen,
Harald Jodalen,Mona Elvebakk,Ove Talsnes,
Eva Kristin Birkelund,Knut Fjeldsgaard,
Kjetil Egge.
Antall medlemmer: 454 (per 1.1. 2004) 

- Idrettsmedisin er en fin måte å holde seg oppdatert i flere 
spesialiteter, sier nyvalgt leder, Jon Olav Drogset.
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Messner-prisen 2004 ble delt ut for under-
søkelsen Relationship between floor type and
risk of ACL injury in team handball gjennom-
ført av fysioterapeut og doktorgradssti-
pendiat Odd-Egil Olsen og fysioterapeut
og post-doc Grethe Myklebust fra Senter
for idrettsskadeforskning i samarbeid med
professor Roald Bahr, professor Lars Eng-
ebretsen og professor Ingar Holme. Ar-
tikkelen ble publisert i Scand J Med Sci
Sports 2003: 13: 299-304.

Juryen som besto av redaktørene i
Scandinavian Journal of Medicine and Science
in Sports og professor Karola Messner og
professor Jan Gillquist gav følgende be-
grunnelse for tildelingen:

• Undersøkelsen omhandler et viktig pro-
blem innen håndball, sannsynligvis også
overførbart til andre ballidretter. Den
peker også på forskjeller mellom kvinner
og menn.

• Undersøkelsen er stor nok til å påpeke
interessante funn.

• Presentasjonen av undersøkelsen er av
meget høy kvalitet.

• Artikkelen er et godt eksempel på en
godt planlagt og gjennomført observa-
sjonell undersøkelse med en bred og ek-
semplarisk diskusjon.

• Artikkelen kan brukes som modell for
undervisning i forskningsmetodikk.

Undersøkelsen fant at forekomsten av
fremre korsbåndskader er høyere på dek-
ker med høy friksjon enn på dekker med
lav friksjon. Undersøkelsene er gjennom-
ført blant mannlige og kvinnelige hånd-

ballspillere i Norge i periodene 1989-91,
1993-96 og 1998-2000 og den viser at
forekomsten av fremre korsbåndskader
blant kvinner var 2-3 ganger høyere på
kunstdekker enn på parkettdekker, mens
ingen slik sammenheng ble funnet for
menn.

For å forebygge fremre korsbåndskader
i håndball og andre ballidretter tyder til-
gjengelige data på at friksjonen mellom sko

og underlag bør være så lav som mulig.
Derfor er det viktig å velge sko som er til-
passet underlaget med en lavest mulig frik-
sjon, men som også gir spillerne en opti-
mal bevegelse. Informasjon om friksjon,
renhold, redusert bruk av klister etc. og
bruk av forskjellige typer sko - ett par til
dekker med lav friksjon og ett til dekker
med høy friksjon - bør gis til utøvere og
trenere.

Messner-prisen 2004 
ny skandinavisk forskningspris 
Fysioterapeutene Odd-Egil Olsen og Grethe Myklebust fra Senter for idrettsskadeforskning ved
Norges idrettshøgskole ble tildelt Messner-prisen 2004 under årets Skandinaviske Idretts-
medisinske Kongress i Stockholm for beste forskningsarbeid publisert gjennom 2003 i tidsskriftet
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

Fysioterapeut Odd-Egil Olsen mottar Messner-prisen fra professor Karola Messner.



I D R E T T S M E D I S I N  2 • 2 0 0 422

Lokalisering av universitetskursene
i idrettsmedisin
Fellesstyrmøtet NIMF/FFI behandlet på sitt
møte 1. april saken om lokalisering av de 
fremtidige universitetskursene i idrettsmedisin.

Ut fra et mandat om å komme med en innstilling for fellesstyre-
møtet 1. april 2004 vedrørende de videre universitetskursene i
idrettsmedisin, ble representanter for de aktuelle kursarrangører
samlet til møte på Toppidrettsenteret tirsdag 16. mars 2004.

Bakgrunnen for oppstarten av kursene ble fortalt:
Inntil 1991 hadde det vært arrangert mange mindre idretts-
medisinske kurs rundt omkring i landet med god deltakelse. For 
å få til en mer helhetlig utdannelse ønsket man å arrangere et 
mer omfattende kurs. Ved å få med Universitetet i Trondheim,
sikret man både finansieringen og at kurset ville kunne telle 
i en eventuell formell kompetanseoppbygging. Tanken var 
å gjøre dette til et eksklusivt kurs som ble arrangert en gang 
i året.

Men det ble raskt så stor etterspørsel etter kursene, og 
ventelistene ble så lange at man fant det formålstjenelig å
arrangere trinn 1 på Voss/Bergen og trinn 1 og 2 i Oslo i tillegg til
Oppdalskursene. I Oslo ble kursene arrangert av Universitetet i
Oslo, med NIMI som teknisk arrangør.

Til tross for at man ikke arrangerte kurs noe annet sted det 
året Oppdal arrangerte, har Oppdalskurset ikke vært fulltegnet.

Først og fremst legekursene, og spesielt trinn 1 kursene, har 
sviktet på Oppdal.

Dette kan ikke Universitetet i Trondheim leve med og kursene
vil ikke bli arrangert hvis ikke deltakerantallet øker.

På denne bakgrunn ble det forfattet et brev fra Oppdals-
komiteen hvor de påpekte de ovennevnte forhold og ba 
fellesstyremøtet ta stilling til om Universitetskursene fortsatt
skulle arrangeres på Oppdal. I så fall ville etter deres mening ingen
andre kunne få arrangere disse kursene.

På denne bakgrunn ga fellesstyremøtet undertegnede i 
oppdrag å samle utdanningskomiteene for å forsøke å komme
frem til en innstilling med hensyn til hvor kursene i fremtiden
skulle arrangeres.

Undertegnede diskuterte saken med Ove Talsnes, en 
"hildet" tredjepart, som nedtegnet argumenter for de forskjellige
arrangementsmulighetene. (uthevet)

Lokalisering av Idrettsmedisinsk kurs Trinn 1, 2 og 3
Argumenter for lokalisering i Oslo:
1. Mindre kostnader for deltakerne, aller mest for fysiotera-

peuter, studenter og leger som ikke er i utdanningsstilling.
2. Mindre tidsbruk pga sentral beliggenhet, kortere reisetid for

de fleste.

3. Noe mindre terskel for å reise på et sentralt kurs for 
enkelte.

4. Lettere tilgang på forelesere.

Argumenter for lokalisering på Oppdal:
1. Strømlinjeformet og rutinert kursadministrasjon/ledelse.
2. Kursadministrasjonen er geografisk spredt, representerer

ulike fagmiljøer og har ingen bindinger via felles arbeidgiver.
3. Kurset samler alle trinn og dette kan gi stordriftsfordeler

mht forelesere, kost og losji.
4. Idrettsmedisinen har sin styrke i tverrfaglig samarbeid og

nettverk, dette utvikles på sosiale kurs som for eksempel på
Oppdal.

5. Kombinasjonen med ski kan være rekrutterende,det gir sam-
hold og er nettverksbyggende. Sosiale settinger som dette
viser den flate profilen i det idrettsmedisinske miljøet hvor
forelsere/profiler i miljøet også er sosiale drivkrefter. Dette
er rekrutterende og motiverende.

Argumenter for å beholde kursene 2 steder:
1.Viktig med parallelle kurskomiteer/administrasjon, Kursene

får flere bein å stå på, og blir mindre sårbar og personav-
hengig.

2. Samarbeid med flere medisinske fakulteter gir kursene en
tryggere base, de blir mindre sårbare for endringer i 
rammebetingelser ved et enkelt fakultet.

3. Å legge en av arrangørene brakk en periode kan gjøre det van-
skelig å bygge kurset opp igjen, logistikken omkring 
kursene krever mye arbeid og er nå godt etablert på 2 steder.

4.Trondheimsmiljøet er en frivillig og uavhengig administra-
sjon. Om NIMI blir eneste kursarrangør vil foreningen gjøre
seg avhengig av en privat bedrift og dens prioriteringer, for
at kravene til en offentlig godkjent autorisasjon skal kunne
oppfylles.

5.To kurssteder vil gi alle muligheten til å ta kursene.

Strøtanker omkring kurslokalisering.
- Så langt har fysioterapeutkursene vært fulltegnet både i Oslo

og på Oppdal. Argumentet om at kostnadene er store for
fysioterapeuter er selvsagt viktig, men har så langt ikke vært
relevant.

- Samarbeidet med fakultetene er viktig, dette er avhengig av
antall deltakende leger og dette har vært begrensningen for
arrangørene på Oppdal.For at kursene på Oppdal skal kunne
opprettholdes må det rekrutteres flere leger, her må NIMF
utfordres.

- Hvis det er viktig å opprettholde Oppdal som kurssted kan
det gjøres ved å:
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- legge begrensninger på andre arrangører av trinn 2.
- arrangere trinn 2 bare på Oppdal og bare hvert tredje år. Da

kan Oslo arrangere trinn 1 årlig evt. unntatt det året Oppdal
har trinn 1+2.

- komprimere kursene med en dag for å kutte kostnader.
- akseptere et underskudd og søke dette dekket fra sponsor-

er (evt fra antidoping Norge som får betydelig statlig støtte
og er helt avhengige av den kompetansespredingen disse 
kursene representerer).

Man tok derfor utgangspunkt i dette brevet ved diskusjonen
under møtet på Toppidrettsenteret.

Det var enighet om at de forhold som her var satt opp var 
argumenter alle kunne stå inne for.

I tillegg ble følgende bemerket:
- Det er et ønske at universitetskursene skal bestå fordi man 

ønsker å gi alle idrettsinteresserte leger og fysioterapeuter et
godt grunnlag for idrettsmedisinsk/ -fysioterapeutisk arbeid.

- Fra fysioterapihold ønsker vi fortatt kursene som en obligator-
isk del av vårt krav til tittelen autorisert idrettsfysioterapeut FFI,
som vi regner med vil bestå i overskuelig fremtid.
Denne tittelen ønsker man skal være et absolutt krav for å
arbeide som idrettsfysioterapeut/-lege for særforbund.
I tillegg utreder vi for tiden muligheten for en master i idretts-
fysioterapi. Universitetskursene er tenkt innlemmet i denne
masterutdanningen. Da er det også et viktig poeng at kursene
arrangeres av et universitet, hvor studentene kan få studie-
poeng for kursene. Dette er i seg selv viktig, nå som  høyskole-
utdanningene legges om for å tilpasses internasjonale krav (ba-
chelor/master).

- Oppdal er mer interessant for sponsorer som kommer i bedre
kontakt med deltakerne der enn for eksempel i Oslo.
Imidlertid er denne betydningen muligens i ferd med å "bli
borte" fordi det er gitt signaler om at legemiddelfirmaene vil
se seg om etter helt andre og mer allment aksepterte måter
å bruke sponsormidlene sine på.

I tillegg ble det bemerket følgende:
- Legene har ikke meldt seg på i tilstrekkelig grad til Oppdals-

kurset. I tillegg til at påmeldingen har vært for lav forverres 
situasjonen ytterligere når de påmeldte heller ikke dukker opp.
Det er blitt merkbart dårligere interesse nå som legeforeningen
ikke dekker kursavgiftene. De dekker kun reise- og oppholds-
utgifter i forbindelse med obligatoriske kurs.

- NIMI har klart å ha fulle kurs på trinn 1 og 2 for fysioterapeu-
ter og leger. De første 2 årene ble kursene markedsført, men 
senere er de bare utlyst.

Oppdalskomiteen har vært litt frustrert over at ikke fellesstyre-
møtet har greidd å ta stilling til dette spørsmålet tidligere.De har
sendt mange signaler om at de ønsker en avklaring. Komiteen
understreket imidlertid at dette ikke er et prestisjespørsmål for
dem. Om Oppdal skal bestå som arrangørsted må Oppdals-
komiteen sørge for at økonomien rundt kursene blir slik at 
Universitetet i Trondheim fortsatt vil stå som arrangør.

Under møtet fremkom det helt tydelig at komiteen ikke har
noen tro på at Oppdalskursene vil kunne fylles opp ved at de er
alene om arrangementet av trinn 2 kursene. De tror heller ikke

det ville hjelpe om man arrangerer trinn 2 kursene kun hvert 3.
år og i tillegg får arrangere trinn 1 kurs bare på Oppdal samme
året.

Av erfaring vet man at selv om Oppdal har stått som 
eneste arrangør et bestemt år har likevel ikke kursene blitt 
fulltegnet, antakelig fordi man heller venter til året etter hvor 
kurset arrangeres i Oslo igjen, med lavere kostnader for delta-
kerne.

Dermed vil ikke Universitet i Trondheim stå som arrangør av
disse kursene lengre.
Det ble også foreslått å hoppe over et helt år, slik at det skulle
kunne bygge seg opp et behov for nye kurs:
- Oslo skulle så arrangere trinn 1, to år på rad. Deretter skulle

det ikke arrangeres kurs noe sted det påfølgende året, for så
å arrangere både trinn 1 og 2 på Oppdal det 4. året. Dette ville
imidlertid gi lite kontinuitet og etter Oppdalskomiteens mening
sannsynligvis heller ikke gi ønsket uttelling.

-  Ved kun å arrangere trinn 2 kurs på Oppdal, ser man heller
ikke at økonomien rundt kursene ville bedres fordi man ikke
ville rekruttere flere deltakere til disse kursene.

På bakgrunn av alle usikkerhetsmomentene og den sannsynlige
negative forventede effekt på deltakerantallet ved fremtidige
Oppdalskurs ønsker ikke komiteen å nedlegge mye arbeid i noe
som likevel ikke har stor sjanse for å lykkes. Kursene vil i alle fall
forsvinne med like dårlig deltakerantall som ved siste kurs.

Å la arrangørstedene gå på omgang vil også være en dårlig 
løsning. Siden man ønsker å selge en merkevare vil det også da
være vanskelig å få ett universitet til å arrangere kursene.

De reelle valgene fellestyremøtet stod overfor var altså:
1. Hvis fellestyremøtet ønsker at man skal bidra til å få flest 
mulig fysioterapeuter og leger gjennom kursene på kortest 
mulig tid, vil Oslo-kursene være det naturlige valg fordi:
a. Oslo er lettere tilgjengelig enn Oppdal
b. Kursene er rimeligere fordi utgifter til reise og overnatting for

foreleserne er mindre
c. De fleste deltakerne kan bo gratis hos familie, venner eller

kjente i Oslo

2. Hvis man ønsker å vektlegge at det oppnås uformell kontakt
mellom deltakere og forelesere og ikke minst mer sosial aktivitet
i tillegg til det faglige, velger man selvsagt Oppdal som arrangør-
sted. Samtidig får man da et kurs som er litt eksklusivt, et kurs
deltakerne må strekke seg etter, noe som også var intensjonen
med Oppdalskursene.

Spørsmålet er om noen av beliggenhetsmessige grunner og
pris, vil la være å ta kursene. Trolig vil alle som ønsker å ta 
kursene likevel kunne gjøre det, selv om det vil ta lengre tid å få
samme antall fysioterapeuter og leger gjennom systemet.

Referat fra fellesstyremøtets behandling av saken 01.04.04:
På bakgrunn av Oppdalskomiteens henvendelse for å få til en 
avklaring rundt de fremtidige kursene i idrettsmedisin gikk 
fellesstyremøtet den 1. april 2004 etter en lang debatt til skrift-
lig avstemning rundt følgende problemstilling:

Ønsker fellesstyremøtet at Oppdalskomiteen sammen med 
NTNU skal ha enerett på å arrangere universitetskursene i
idrettsmedisin i framtida?

UNIVERSITETSKURS
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ÅRSRAPPORT

Østfold Idrettsmedisinske Forum
Årsrapport 2003

1. Styrets sammensetning
Åge Norman Hansen, leder
Tor Moksnes
Tommy Aasli
Trygve Kase
Ivar Udnæs
Reidar Sannes, kasserer

2. Møter i styret
Styrets møter har bestått i planleggingsarbeide i forhold til medlemsmøtene.

3. Medlemsmøtene
Tradisjonen tro har der vært ett vårmøte og ett jule-seminar.
Både vårmøtet og juleseminaret hadde god medlemsoppslutning, men styret ser gjerne at antall
fremmøtte øker.
• Vårmøtet 29/4 hadde to hovedforedrag:

a) Radiologisk billeddiagnostikk ved idrettskader
b) Praktisk demonstrasjon av ankel-taping

• Juleseminaret 5/12 ga legene 6 timer tellende kurstimer for spesialiteten allmennmedisin, og er
ØIMF`s årlige stor-satsning. Årets temaer var reflex-dystrofi, rygg-operasjoner, hjemmetrening av
pasienter, trening av eldre, hjertesvikt og trening, samt kasuistikk-presentasjoner med vekt på
interaktiv diskusjon mellom foredragsholder og seminardeltakerne. Humørfylt seminaravslutning
med julebord etterfulgt av dans til orkester samlet i år over 100 gjester!

4. Medlemstallet
Medlemstallet er langsomt stigende, og styret arbeider kontinuerlig med å få ØIMF mer kjent både
blant leger og fysioterapeuter i fylket.

5. Sekretariat
Sekretariat har NOVARTIS tatt seg av på en utmerket måte.

Fredrikstad, 6. april 2004 
Åge Norman Hansen, leder ØIMF

Vi var 13 stemmeberettige etter at Terje Halvorsen  erklærte seg
selv inhabil, og avsto fra å stemme i begge voteringene.
Prøveavstemning: 3 ja, 9 nei, 1 blank
Endelig avstemning: 1 ja, 9 nei, 3 blank

Vedtak:
Fellesstyremøtet ønsker ikke at Oppdal sammen med NTNU
skal ha enerett på å arrangere universitetskursene i idretts-
medisin i framtida.

Lederne i de to foreningene formulerte et brev med vedtaket
tilbake til Oppdalskomiteen.

Fellesstyremøtet fant ikke å kunne imøtekomme ønsket om at

Oppdal står som enearrangør av fremtidige universitetskurs i
idrettsmedisin.

Fellesstyret påpeker i tillegg at det er helt opp til arrange-
mentskomiteen for Oppdalskursene om de i fremtiden likevel 
ønsker å arrangere flere kurs.

11. mai 2004
På vegne av fellesstyremøtet

Jon Olav Drogset Bjørn Fossan
Leder NIMF Leder FFI
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Søknadsfrist 15. september hvert år

Fond til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge
(nedenfor kalt fondet) lyser med dette ut midler. Søknads-
berettigede må være medlem i NIMF eller FFI (og ha sitt dag-
lige virke i Norge).

Midler blir tildelt etter følgende kriterier1:
• Midler gis først og fremst til forskningsprosjekter.
• Prosjektet skal være klinisk relevant og ha til hensikt å styrke

fagutøvelsen innenfor områdene idrettsmedisin og idretts-
fysioterapi.

• Midler kan tildeles prosjekter som tar sikte på å
o utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, be-

handlings- og forebyggingsprosedyrer og metoder
o utvikle/bedre teorigrunnlaget for fagutøvelsen

• Midler kan gis til lege eller fysioterapeut – eller grupper av
samme – som medvirker til å fremme fagområdene idretts-
medisin og idrettsfysioterapi i Norge.

I vurderingene vil det bli lagt vekt på:
• Prosjektets kvalitet både hva gjelder innhold og gjennom-

føring. Søknaden skal utformes som en full søknad om forsk-
ningsstøtte med teoretisk bakgrunn og formål, metode-
beskrivelse, budsjett-/finansieringsplan og fremdriftsplan. For
ytterligere spesifisering av søknadens utforming, se senere.

• Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i.
• Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet, even-

tuelt avtale om kvalifisert veiledning.
• Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
• Planer for formidling av resultater fra prosjektet nasjonalt

og/eller internasjonalt.

Andre opplysninger 
Tildeling forplikter mottaker til å avgi rapport med regnskap
om midlenes anvendelse og oppnådde resultater. Tildelte 
midler som ikke er brukt innen den frist som er fastsatt i det
enkelte tilfelle, faller tilbake til fondet.

Innsending av søknad
Fondet lyser ut midler en gang i året. Søknaden sendes til fon-
dets styre i brevs form i tre eksemplar med nødvendige 
vedlegg.Avslag kan ikke ankes,men ny søknad kan fremmes ved
fremtidig utlysning. Større og langsiktige prosjekter kan tilgode-
sees flere ganger, men i ny søknad for hvert år.

Søknaden må være poststemplet senest 15. september.

Spesifisering av hvordan søknaden utformes
• Innledning / prosjektets formål: teoretisk bakgrunn for hvorfor

det er viktig å gjøre dette prosjektet og hvilken relevans 
prosjektet har til områdene idrettsmedisin eller idrettsfysio-
terapi. Det må henvises til relevante referanser.

• Problemstilling / hypotese: formuleres eksplisitt.
• Metode: bør inneholde design for studien, utvalg / hvem som

skal inkluderes (beskrives gjerne med inklusjons- og eksklu-
sjonskriterier), hvor mange man planlegger å inkludere, hvilke
målemetoder som skal brukes, og eventuelt hvilke statistiske
metoder man vil bruke. I intervensjonsprosjekter må også
intervensjonen(e) beskrives. I noen studier må tillatelse fra
etisk komité og datatilsynet foreligge før prosjektet kan starte
opp.Angi i tilfelle om prosjektet det søkes støtte for faller inn
under dette og om det eventuelt er søkt / planlegges å søke
om slik tillatelse.

• Plan for rapportering / publisering av resultater fra prosjektet.
Dette kan være nasjonalt og / eller internasjonalt, i fore-
dragsform og / eller artikkelform.

• Finansieringsplan: angi finansieringsplan for hele prosjektet.
Planlegges en samfinansiering med andre miljøer, oppgi even-
tuelle andre finansieringskilder det er søkt, innvilget eller plan-
lagt å søke midler fra. Beløp som søkes fondet må eksplisitt
angis.

• Fremdriftsplan for prosjektet (tidspunkt for start og avslutning
på prosjektet, i store prosjekter eventuelt når ulike faser av
prosjektet planlegges gjennomført).

1 Fondets statutter : kontakt fondsstyreleder.

Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet 
innsendes i tre eksemplarer. Søknaden skal utformes som en
full søknad om forskningsstøtte med prosjektmål, prosjekt-
beskrivelse og budsjett-/finansieringsplan.

Søknadsberettigede skal være medlemmer av NIMF eller FFI.

Søknaden sendes 
innen 15. september 2004 til:

Fondsstyreleder Fredrik S. Bendiksen
Valumsveien 48
2319 Hamar.

Veiledning for søknad av forskningsmidler
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Kunngjøring av NIMI PRISEN
NIMI ønsker å stimulere til vitenskapelig arbeid i det idrettsmedisinske miljøet i Norge.Vi har besluttet å opprette en 
pris som gis i form av et kontantbeløp pålydende kr.20.000,- tyvetusenkroner. Prisen gis til førsteforfatter av den beste 
publikasjonen i et internasjonalt tidsskrift.

Kriteriene for prisen er som følger:
Artikkelen må være publisert, dvs trykket og utgitt i perioden 1. september 2003 til 1. september 2004.
Prisen kan kun gis til medlemmer av Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) eller Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI).
Beløpet er på kr.20.000- tyvetusenkroner.
Prisen/beløpet kan ikke deles.
Prisen gis til førsteforfatteren i publikasjonen.

Bedømmelseskomiteen vil være den samme som vurderer Nycomed og VITAL prisene.

Utdeling/bekjentgjørelse av vinner: Prisen deles ut på Idrettsmedisinsk høstkongress 2004 av representant fra NIMI.
Prisvinner bekjentgjøres også i de nedenstående tidsskrifter.

Begrensninger: Samme person kan ikke vinne prisen mer enn to ganger, og samme person kan ikke vinne prisen to år på rad.

Utlysning: Norsk Idrettsmedisin,Tidsskrift for Den norske Lægeforening, Fysioterapeuten.

Søknadsfrist: 1. september 2004. Søknaden, sammen med tre eksemplarer av publikasjonen, sendes professor Inger
Holm, Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo.

Opprettelsen av prisen er godkjent av styrene i NIMF og FFI. Prisen deles ut årlig.

Norsk Idrettsmedisin ønsker alle sine lesere

en riktig god, fysisk aktiv og skadefri sommer.

Lykke til med abstractskrivingen!

Vi sees på høstkongressen!



www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no

IDRETTSMEDISINSK
H Ø S T K O N G R E S S
Harstad 4.-7. november 2004
Prekongress på hurtigruta fra Bodø 3. november



Vi har den store glede å invitere leger, fysioterapeuter og alle andre idrettsmedisinske interesserte til høstkongress i Harstad.
Harstad ligger i Sør-Troms, nærmeste flyplass Harstad/Narvik, Evenes 4,5 mil utenfor byen. Byen ligger ved Vågsfjorden med ut-
sikt mot Senja og sagaøya Bjarkøy som nærmeste nabo.

Kongressen arrangeres på vanlig måte fra torsdag til søndag, 041104 - 071104. I tillegg arrangeres prekongress fra Bodø med
Hurtigruta M/S Nordkapp onsdag 031104 kl 1400. Der vil det bli et 5 timers kurs med rygg som tema. Her er det imidlertid
bare 100 plasser (først til mølla osv).Vi avvikler da 5 kurstimer i løpet av ettermiddagen på tur fra Bodø og over Vestfjorden,
seiler gjennom Lofoten og Vesterålen (Stamsund - Svolvær - Raftsundet (Trollfjorden) - Stokmarknes - Sortland - Risøyhamn)
om natta og kommer til Harstad 041104 kl 0700 - 0800.Vi vil da være klar til å starte kongressen kl 1400.
Kongressen arrangeres på Harstad kulturhus som er i samme bygg som Hotell Arcticus. Kulturhuset har storsal med plass til
1000 personer og lillesal 150 personer. Innkvartering vil være på Quality Hotel Arcticus + Rainbow Hotel Harstad + Viking 
Nordic Hotel + Grand Nordic Hotel. Alle hotell innen ca. 5 min gange, altså alt i sentrum av byen, nærmest på kaikanten. Det
faglige er på plass. Hovedtema blir skulder og geriatri og idrett med bl.a. internasjonale kjente kapasiteter. I tillegg lokale kapa-
siteter på lungesykdom og idrettskader. Det er som vanlig satt av god plass til frie foredrag, og som vanlig Nycomed Pharmas
priser samt Vitalprisen.Tilsammen blir det også10 Work-shops.
De sosiale arrangementer er tradisjonelle "Kom i hop" ("get together") på torsdag, "Ramsalt aften" fredagskvelden blir tilknyttet
gamle fisketradisjoner på Grøtavær brygge m/"Kaikameratene" og "Festkvelden" (banketten) på lørdag i Nordic Hall.
Det er ønskelig at flest mulig melder seg på via vår heimeside www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no.
Altså: Ingen tvil, sett av disse dagene i november -04 og få et faglig og sosialt uforglemmelig opphold i Harstad. Vi har bestilt 
0-føre, ikke garantert snø på bakken, max klarvær med en fantastisk stjernehimmel og selvfølgelig et fantastisk nordlys.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til noen flotte dager i Harstad! 

På vegne av kongresskomitéen,
Leif Røssås, leder
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Velkommen til Idrettsmedisinsk Høstkongress i
Harstad 2004

Kongresskomité
Leder: Leif Røssås
Sekretær: Jostein Ellingsen
Fagkomité: Cecilie P. Schrøder (leder), Fredrik S. Bendiksen,
Roald Bahr,Torbjørn Grøntvedt og Terje Larsen Toften

Teknisk komité: Knut Ødven (leder) og Ove Hellevang
Sosial komité: Alf-Magne Irrgård (leder), Jostein Ellingsen, og
Torfinn Ingebrigtsen
Økonomiansvarlig: Hilmar Auran

Viktig informasjon:
Kongressenter: Harstad Kulturhus/Hotell Arcticus
Påmelding: På www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no. Et påmeldingsskjema er vedlagt dette preliminærprogram-

met, men deltakerne oppfordres til å melde seg på via internett.
Det vil bli trukket en spennende premie blant dem som benytter internett!

Påmeldingsfrist: 1. september 2004 til redusert pris, ellers fram til kongress-start.
Frist for abstracts: 1. september 2004.
Priser: Se påmeldingsskjema.
Utstilling: Firma vil ha produktutstilling under kongressen.
Kongressbyrå: Via Flyspesialisten Gruppeavd. v/Nina Christiansen, 9480 Harstad.

Tlf. 77012273, e-mail: nina.christiansen@via.no  
Kongressekretariat: Nycomed Pharma.
For legene: Det er søkt om godkjenning av kongressen som utdanningskurs i allmennmedisin, fysikalsk medisin og 

rehabilitering, generell kirurgi, idrettsmedisin, indremedisin og ortopedi. For allmennmedisin blir det i 
tillegg søkt om godkjenning for klinisk emnekurs i fysikalsk medisin. Ved søknad om dekning av utgifter må
Lægeforeningens reiseopplegg benyttes.



Maria Fiatarone Singh
Professor Maria Fiatarone Singh leder School of Exercise & Sport Science ved University of Sydney i Australia. Professor Fiatarone
Singh kombinerer i klinikk, forskning og undervisning sine interesser for fysisk aktivitet og ernæring som verktøy for å fremme helse
og livskvalitet for eldre. Hun har, etter at hun publiserte sin banebrytende undersøkelse om effekten av styrketrening blant eldre i
New England Journal of Medicine i 1993, utført en rekke større kliniske studier med deltakere opp mot 100 år. Hun har publisert
mer enn 65 originalarbeider, tallrike andre publikasjoner, og mottatt en rekke forskningspriser. Professor Fiatarone Singh er kjent som
en engasjerende foreleser og formidler.

Michael Kjær
Michael Kjær er professor i Idrettsmedisin ved Københavns universitet, og leder av Idrettsmedisinsk Forskningsenhet ved Bispebjerg
Hospital med 34 ansatte. Han har publisert over 100 internasjonale vitenskapelige foredrag herav 44 inviterte kongress-foredrag
innenfor områdene arbeidsfysiologi, kost – idrett og muskelfysiologi. Har mottatt 2 internasjonale og 3 nasjonale priser for idretts-
medisinsk forskning. Hovedredaktør for "Textbook og Sports Medicine" (2003) og er for tiden president for European College of
Sports Science.

Pascal Boileau
Pascal Boileau er ortoped og sjef for ortopedisk avdeling ved det største sykehuset i Nice. Er utdannet i Franrike og USA. Har 
arrangert flere kurs i skulderkirurgi i Nice de siste årene og har drevet mye forskning. En av de ledende ortopeder i verden innen
artroskopisk kirurgi.

John Conway 
John Conway er ortoped på et privat sykehus i Forth Worth,Texas. Har interessert seg mye for kastere og er ansvarlig lege for 
baseball-lag og amerikansk-fotballag. Driver mye med praktisk håndtering av idrettsutøvere i tillegg til operativ behandling. Skrevet
og interessert seg for kirurgisk teknikk ved behandling av labrumskader.

Knut Øvreberg
Knut Øvreberg er spesialist i lungemedisin. Han har hatt sitt virke ved Diagnosestasjonen i Harstad frem til han ble pensjonist. I dag
er han engasjert i arbeide mot tuberkulose internasjonalt. Han er kjent som en fremtredende lungemedisiner nasjonalt og interna-
sjonalt. Han har i mange år arbeidet med pasienter med "låste" thoraxer og skal formidle dette til oss.
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Inviterte gjesteforelesere

Torsdag 4/11 klokken 2000: Gammelbrygga – Kom i hop!
Denne torsdagen er første kvelden i Harstad under høstkongressen. Da åpner Gammelbrygga sine dører og ønsker velkommen
inn. Stedet ligger sentralt til i Harstad sentrum. Og joda; brygga er gammel. Men tross sin respektable alder, tar den seg godt ut der
den ligger nesten ute på kaikanten og beskuer Vågsfjorden og innseilinga til Harstad havn. Gammelbrygga består av Pianobaren i 1.
etg., en moderne bar med profesjonelle pianister.
I 2. etg. ligger Restauranten; "moderne stil i gammelt miljø". På toppen, i 3. etg. troner Nattklubben med sitt dansegulv og intime at-
mosfære.

Fredag 5/11 klokken 1930: Grøtavær Brygge – Ramsalt aften!
Grøtavær Brygge ligger i det tradisjonsrike og naturskjønne fiskeværet Grøtavær, på vestsiden av Grytøya. Dette er den nordligste
bebyggelsen i Harstad kommune.Vi tar en av TFDS sine komfortable hurtigbåter utover, en tur på ca. 20 min. Grøtavær Brygge be-
står av to unike bryggeloft.Ved ankomst står sanggruppen "Kaikameratene" på brygga og tar oss imot, det synges og sløyes, og vi får
smakebiter av havets delikatesser. Friskt og rent nord-norsk hav gir oss ferske råvarer som tilberedes og serveres inne i bryggeloka-
lene. Alle rettigheter. Velkommen til ramsalt, maritim mat på et ekte nord-norsk fiskebruk.

Lørdag 6/11 klokken 1900: Grand Nordic Hall – Festkveld!
Denne kvelden stivpynter vi oss og skrider til Grand Nordic Hotel. Også dette i sentrum av Harstad. Vi møtes til en velkomst-ape-
ritiff i Grandsalen. Når appetitten er høvelig skjerpet, skrider vi inn i Nordic Hall som byr på kveldens festmeny. Maten står duftende
klar,og tilhørende drikke dekanteres for ditt velbefinnende.Kvelden krydres også med innslag av ulik karakter. I spenningsfeltet mellom
kulinarisk nytelse og ro ved bordet, og "full hændel" på dansegulvet, til musikk av Nord-Norges eget danseorkester Sakarina, vil denne
kvelden gjøre alt for å behage deg.

Sosialt program



14.00 - 19.00 Emnekurs om rygglidelser

14.00 - 14.05 Velkommen, Introduksjon. Ivar Rossvoll
14.05 - 14.20 Undersøkelse/utredning. Ivar Rossvoll
14.20 - 14.45 Prolaps/ischias, spinal stenose. Øystein Nygaard
14.45 - 14.55 Spørsmål og diskusjon
14.55 - 15.20 Spondylolisthese, skoliose, degenerativ skive, infeksjon, malign sykdom. Ivar Rossvoll
15.20 - 15.25 Spørsmål og diskusjon
15.25 - 15.50 Uspesifikke ryggsmerter, "degenerativ rygg". Fysikalsk medisiner
15.50 - 15.55 Spørsmål og diskusjon
15.55 - 16.20 Fysioterapi og manuell terapi. Kjersti Storheim
16.20 - 16.30 Spørsmål og diskusjon

17.00 - 17.25 Kliniske retningslinjer for praktisk håndtering av pasienter med ryggsmerter i allmennpraksis. Even Lærum
17.25 - 17.30 Spørsmål og diskusjon
17.30 - 17.55 "Den gode ryggsamtalen" - mer enn bare prat? Even Lærum
17.55 - 18.00 Spørsmål og diskusjon
18.00 - 18.50 Kroniske ryggsmerter. Alle

Utredning og behandlingsalternativer 
Pasienteksempler, vurdering og diskusjon 

18.50 - 19.00 Spørsmål og diskusjon

Foredragsholdere
Fysikalsk medisiner (Ikke bekreftet)
Even Lærum Professor dr.med./spesialist i allmennmedisin, leder Nasjonalt ryggnettverk – Formidlingsenheten, Oslo
Øystein Nygaard Dr.med./overlege/spesialist i nevrokirurgi, leder Nasjonalt senter for spinale lidelser, nevrokirurgisk avdeling St.Olavs Hospital, Trondheim 
Kjersti Storheim PhD/Fysioterapeut. NIMI/Ortopedisk senter Ullevål Universitetssykehus, Oslo
Ivar Rossvoll Dr.med./overlege/spesialist i generell og ortopedisk kirurgi, ortopedisk avdeling St.Olavs Hospital, Trondheim

Onsdag 03.11 Pre-kongress på hurtigruta fra Bodø

Pause16.30 - 17.00

Registrering

Åpningsseremoni

Gjesteforelesning
Counteracting muscle loss in the aging

Michael Kjær

Gjesteforelesning
Problems in the overhead athlete's shoulder

John Conway

16.30 - 18.30 Skulder I 16.30 - 18.30 Idrettsskader

16.30 - 17.15 Pascal Boileau: Shoulder arthroscopy: Tips and tricks 16.30 - 17.15 Børge Ytterstad: 18 år med idrettsskader i Harstad

17.15 - 18.30 Pascal Boileau: Anterior instability - role and 17.15 - 18.30 Michael Kjær: Trainability of tendon tissue and risk of 
place of shoulder arthroscopy overuse injuries

11.00 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.15

15.15 - 16.00

Torsdag 4.11 Sesjon A Sesjon B Sesjon C
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Idrettsmedisinsk høstkongress 2004
Harstad 4.-7. november
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Gjesteforelesning

Strength training of the elderly - clinical effects

Maria Fiatarone Singh

08.30 - 09.15

Skulder II 09.45 - 11.15 Eldre

Øystein Skare: Rehabilitering etter artroskopisk 09.45 - 10.30 Maria Fiatarone Singh: Active aging - how to achieve it?
skulderkirurgi

Knut Jæger Hansen: Konservativ behandling av 10.30 - 11.15 Knut Øvreberg: Eldre, trening og lungefunksjon
kastskulder

Gisle Uppheim: Subacromialt impingement

09.45 - 11.15

09.45 - 10.15

10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

Work-shop 1   Work-shop 2

Fredag 5.11 Sesjon A Sesjon B Sesjon C

Pause09.15 - 09.45

16.00 - 16.30 Kaffe/utstillere
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14.00 - 16.00 Frie foredrag 14.00 - 16.00 Frie foredrag

11.45 - 13.00 Skulder III 11.45 - 13.00 Frie foredrag

11.45 - 12.15 John Conway: Labrum injuries - arthroscopic repair

12.15 - 12.40 Pascal Boileau: Biceps pathology - arthroscopic 
biceps tenodesis

12.40 - 13.00 Torbjørn Grøntvedt: AC-leddsluksasjoner og artrose

Work-shop 3   Work-shop 4

16.30 - 19.00 Frie foredrag 16.30 - 19.00 Frie foredrag Work-shop 7  Work-shop 8

Work-shop 5   Work-shop 6
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09.30 - 11.00 Skulder IV 09.30 - 11.00 Lungesykdom

09.30 - 09.55 John Conway: Treatment of partial rotator cuff tears 09.30 - 10.00 Leif Bjermer: Fører utholdenhetstrening til astma?

09.55 - 10.30 Pascal Boileau: Arthroscopic cuff repair. 10.00 - 10.30 Kai-Håkon Carlsen: Astmamedisiner og doping 
Does the tendon really heal? - en kaotisk historie

10.30 - 11.00 Cecilie Piene Schrøder: Os acromiale og 10.30 - 11.00 Leif Bjermer: Behandling av anstrengelsesutløst astma
skuldernære cyster

Work-shop 9   Work-shop10

08.30 - 09.15 Gjesteforelesning
Stram nakke og tung pust - Respirasjon og anspenthet

Knut Øvreberg

11.30 - 13.00 Frie foredrag

Presentasjon av kandidatene til Nycomed Pharmas priser

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 16.15

Athen-OL med idrettsmedisinske øyne (NIF)

Siste nytt på dopingfronten (Antidoping Norge)

Utdeling av Vitalprisen og Nycomed Pharmas priser

Vitalprisforedrag
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11.00 - 12.30 Nasjonal dugnad for fysisk aktivitet

11.00 - 11.30 Sigmund Andersen: Nye nordiske anbefalinger for fysisk aktivitet

11.30 - 11.50 Jan I. Pedersen: Nye nordiske ernæringsanbefalinger

11.50 - 12.30 Gunn Elin Bjørnebo: Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet

12.30 - 12.45 Avslutning  

Årsmøte FFI

Generalforsamling NIMF

16.45

11.15 - 11.45 Kaffe/utstillere

13.00 - 14.00 Lunsj

16.00 - 16.30 Kaffe/utstillere

Lørdag 6.11 Sesjon A Sesjon B Sesjon C

09.15 - 09.30 Pause

11.00 - 11.30 Kaffe/utstillere

13.00 - 14.00 Lunsj

16.15 - 16.45 Kaffe/utstillere

Søndag 7.11 Fellesforelesninger 

10.30 - 11.00 Kaffe

13.00 - 14.00 Lunsj og hjemreise

09.00 - 10.30 Canada på tvers
Lars Monsen 
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Sammendraget skal inneholde følgende punkter:

1.Tittel og forfattere inkludert arbeidssted
Tittelen skrives med store bokstaver. Tittelen skal være presis og 
begrenset til høyst 15 ord. På neste linje skrives forfatterens navn,
arbeidsstedets navn og stedsadresse (ikke gateadresse), samt land 
forskjellig fra Norge.Navnet på den som skal presentere undersøkelsen
understrekes. Dersom det er forfattere fra flere arbeidssteder 
markeres dette med hevede arabertall før navn og arbeidssted.

Eksempel på tittelhode:
HVORDAN UTARBEIDE ET SAMMENDRAG TIL HØSTKONGRESSEN
Hansen AA, Nilsen BB, Larsen CC, 2Jensen DD jr.
Idrettsmedisinsk avdeling, Sportssykehuset, Helseland.
2Idrettsfysikalsk avdeling, Stadionklinikken,Trimbyen, Sverige.

2. Undersøkelsens formål-innledning
I innledningen settes problemet i fokus med et par setninger.
Eksempel: Knesmerter er svært vanlig blant norske barn. Hver fjerde
elev vil i løpet av ungdomsskolen være plaget av knesmerter.
Innledningen avsluttes alltid med en kortfattet og presis beskrivelse av
formålet med undersøkelsen, for eksempel: Formålet med studien var
å undersøke effekten av et forebyggende treningsprogram på
forekomst av knesmerter hos ungdomsskoleelever.

3. Kort metodebeskrivelse
I metodebeskrivelsen omtales kortfattet de metoder som er benyttet
for å besvare spørsmålet i innledningen.Dersom undersøkelsen dreier
seg om pasientgrupper eller forsøkspersoner, må disse beskrives med
relevante data. Velkjente tester trenger ingen beskrivelse, men nye 
målemetoder må beskrives kortfattet og nøyaktig. Avsnittet avsluttes
med beskrivelse av de statistiske metoder som er benyttet.

4. Sammendrag av resultatene
I resultatdelen presenteres de viktigste resultatene.Dersom det er stilt
flere spørsmål i innledningen, beskrives disse fortløpende. Det er ikke
nødvendig å presentere samtlige resultater. Konsentrer deg om 
hovedproblemstillingene.

5. Diskusjon og konklusjon
I diskusjonen skal funnene relateres til litteraturen for øvrig (uten at du
tar med referanser). Stadfest dine funn og pek på betydningen av dem.
Sammendraget avsluttes med en konklusjon som besvarer spørsmå-
let i innledningen.

Layout
Sammendraget skal skrives på norsk og ikke overstige 300 ord. Skriv
teksten i ett sammenhengende avsnitt med rett venstre marg og en-
kel linjeavstand i Mikrosoft Word,Times New Roman 12 punkt, ikke
bruk stiler (styles), kun normal tekst. Benytt standard forkortelser,
terminologi, symboler og rettskrivning i henhold til veiledning i ordliste
for Tidsskriftet for Den norske Lægeforening. Spesielle forkortelser må
skrives fullt ut med forkortelsen i parentes ved første gangs bruk.
Benytt SIsystemet for måleenheter. Tabeller og figurer kan benyttes 
dersom de arealmessig erstatter tilsvarende tekst.

Innsending og vurdering
Sammendraget sendes på e-post som tilheftet word-fil til:
Marianne Olsen, Nycomed Pharma AS, Pb 205, 1372 Asker.
mols@nycomed.com.Telefon 66 76 36 45.

Innsendelsesfrist: 1. september 2004

Aksepterte sammendrag presenteres som frie foredrag (10 minutter
+ 5 minutter til diskusjon) på Høstkongressen. Videoprojektor for 
Powerpoint-presentasjoner vil være tilgjengelig.

Nycomed Pharmas priser for beste
frie foredrag 2004

Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Idrettsmedisinsk
Forening (NIMF) har også i år gleden av å annonsere Nycomed-
prisene for beste frie foredrag for 2004. Det utdeles to priser, et
reisestipend på kr. 15.000 og et stipend på kr. 5.000. Prisene ut-
deles under Idrettsmedisinsk Høstkongress. Reisestipendet skal
benyttes til deltagelse på årsmøtet til American College of Sports
Medicine (ACSM) påfølgende år, hvor prisvinnerforedraget vil bli
presentert som "The Nycomed Pharma Norwegian Sport Me-
dicine Award".ACSM vil dessuten dekke kongressavgiften for pris-
vinneren. Prisene utdeles til de to beste foredrag. Foredraget kan
presenteres som et vanlig foredrag, poster eller som en video
med fastsatt tidsramme. Innsendte videoer må også presenteres
med et sammendrag. Forskningsrådene i FFI og NIMF innstiller
hver de fem beste arbeidene på grunnlag av innsendte sammen-
drag, uavhengig av fagområde. En priskomité bestående av to
medlemmer fra hvert av forskningsrådene samt en representant
fra kongresskomiteen velger ut prisvinnerne blant de innstilte et-
ter at de er presentert på Høstkongressen.
Alle sammendrag som sendes inn til Høstkongressen vil delta i
konkurransen med mindre man reserverer seg fra deltagelse ved
innsending.

Vitalprisen 2004

Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Idrettsmedisinsk
Forening (NIMF) har i samarbeid med Vital igjen gleden av å in-
vitere til konkurranse om Vital idrettsmedisinske priser, to priser
på kr. 20.000. En pris utdeles for beste arbeid innen fagområdet
idrettsmedisin utført av et medlem av NIMF; den andre til med-
lem av FFI.
Prisen utdeles på grunnlag av eget forskningsarbeid innen disse
fagområdene. Prisoppgavene utformes som et fullstendig manu-
skript til et 20 minutters langt foredrag; inkludert de figurer og
tabeller prisvinneren vil presentere i foredraget. Besvarelsen skal
utformes på norsk og dessuten inneholde en komplett referan-
seliste. Prisvinnerne velges ut på grunnlag av innsendte oppgaver.
De to prisvinnerne skal presentere sitt foredrag under prisutde-
lingen på årets Høstkongress og vil få dekket utgiftene til reise,
opphold og kongressavgift av Vital.

Besvarelsen sendes i fem kopier til:
NIMF v/ Marianne Olsen, Nycomed Pharma A/S,
Postboks 205, 1372 Asker.
E-post: mols@nycomed.com
Innen 1. september 2004.

Sammendrag til Høstkongressen
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Idrettsmedisin for leger – trinn 1
Læringsmål: Kursets formål er å gi legen forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger, å sette 
legen i stand til å diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de hyppigste idrettsskader med 
vekt på akutte skader, å sette legen i stand til å veilede om idrettsskadeprofylakse og almen sykdomspro-
fylakse i forbindelse med idrett, å sette legen i stand til å veilede vedrørende doping og farmakologiske
problemer i forbindelse med idrett.

Faglig innhold: Basal idrettsfysiologi, treningslære, kosthold hos idrettsutøvere, doping, idrett og helse,
helserelatert trening, idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader.
Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved akutte idrettsskader, taping/ortose, rygg/nakkeskader og
akutte rygg-/nakkesmerter, skader i skulder, kneskader, legg-/ankel-/fotskader. Barn og idrett. Kvinner og
idrett – spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.

Idrettsmedisin for fysioterapeuter – trinn 1 
Læringsmål: Kursets formål er å gi fysioterapeuten forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger og
skape interesse for fordypning i fagfeltet, sette fysioterapeuten i stand til å se sammenheng mellom idret-
tens krav til funksjon og utøverens forutsetninger som alder, kjønn og treningstilstand, og å sette fysio-
terapeuten i stand til å stille funksjonsdiagnose og behandle de vanligste akutte idrettsskader. Med idrett
menes i denne sammenheng alle former for fysisk aktivitet, både på konkurranse- og mosjonsplan.

Faglig innhold: Kosthold hos idrettsutøvere, doping, idrett og helse, helserelatert trening. Idrettstrau-
matologi med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader, Patofysiologi, behandling og 
rehabilitering ved akutte idrettsskader, taping/ortoser, rygg/nakkeskader og akutte rygg/nakkesmerter,
skader i skulder, kneskader, legg-/ankel-/fotskader. Barn og idrett. Kvinner og idrett – spiseforstyrrelser,
menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.

Kurstimer (alle kursene): 40, inkludert kursprøve.Timene er søkt godkjent av Den norske Læge-
forening. Kurset er godkjent som tellende timer til Idrettsfysioterapeut FFI.
Kursledere: Lege Rafn Lindal Bjørnsson/Manuellterapeut Petter Bogsti.
Kurssted: Opplev Norsk Fotball (tidl. UBC) Ullevål Stadion.
Kursavgift: Kr. 4.800,- inkludert kursmateriell og bevertning alle dager.
Søknadsfrist: 20. august 2004.
Påmelding: NIMI v/kurssekretær Kari Helstad, Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805 Oslo.
Telefon 2326 5656, telefax 2326 5667, nimi@nimi.no.

Alle søkere må opplyse om: Utdanning med evt. spesialitet, eksamensår, tidligere idrettsmedisinske
kurs, evt. avslag på tidligere søknad om kursdeltakelse, idrettsmedisinsk praksis/engasjement i klubb/-
landslag.

Universitetet i Oslo og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt arrangerer

Grunnkurs i idrettsmedisin 
trinn 1

for leger og fysioterapeuter
i perioden 4. – 8. oktober 2004 i Oslo.

KURS
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KURS

Invitation

The Danish Society for Arthroscopic Surgery and Sport-
straumatology invites you to an international symposi-
um on Patellofemoral Joint Surgery.
The symposium will be held november 11-12, 2004 at
Hotel Comwell Roskilde. This hotel and conference cen-
tre is beautifully situated in the Northern part of Roskil-
de and offers great views of Roskilde Fjord. The confe-
rence centre is within 30 km from the center of Copen-
hagen. Coming from Malmö, Sweden or Copenhagen
Airport it will take less than an hour by train to come to
Roskilde Station. From the station the conference centre
is easily accessible by bus or taxi.
The preliminary announcement presents information
about the scientific topics, the invited faculty and the so-
cial programme.
Although the Society has basically intended the sympo-
sium for the members, we have announced the sympo-
sium in other Scandinavian countries and would be
pleased to welcome both orthopaedic surgeons and
others with interest in Patellofemoral Joint Disorders.
We have invited speakers from different countries with
great experience in treatment of Patellofemoral Joint
Disorders. Current knowledge and future trends will be
presented and the educational value should be high for
both young doctors in developing their surgical skills
and more experienced practitioners who wish to update
themselves with new topics.
We are looking forward to seeing you in November
2004.

Congress Information

Time:
Thursday November 11th from 9:00 a.m. till
Friday November 12th at 17:00 p.m.

Place:
Hotel Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12
Himmelev, DK-4000 Roskilde, Denmark
hotel.roskilde@comwell.com • www.comwell.com

Language:
English

Registration:
Registration is possible on-line. The on-line registration
is found on www.saks.nu

Main topics

Patellofemoral Pain Syndrome
• anatomy and biomechanics
• aetiology, diagnosis and scoring systems
• conservative treatment and surgical options
• new trends in treatment

Patellofemoral instability
• evaluation of acute and chronic types
• treatment – conservative, open and arthroscopic met-
hods
• distal realignment, proximal realignment or recon-
struction of MPFL
• new techniques

Cartilage lesions and degeneration
• OCD and other cartilage lesion – surgical treatment
• chondromalacia and arthrosis

Patella tendon problems

Invited Faculty

Dr. Pekka Kannus, Tampere, Finland
Dr. John P. Fulkerson, Connecticut, USA
Dr. Svend Erik Christiansen, Aarhus, Denmark
Dr. Lars Engebretsen, Oslo, Norway
Phys. Suzanne Werner, Stockholm, Sweden
Dr. Andreas Imhoff, Munich, Germany
Phys. John Verner, Copenhagen, Denmark
Dr. Søren Harving, Ålborg, Denmark

Secretary of the Symposium

Dr. Allan Buhl
Orthopaedic dept.
Horsens Hospital, Denmark
Phone. +45 79274539
e-mail: abn@hs.vejleamt.dk • buhl-bersang@stofanet.dk

First Announcement

Symposium on Patellofemoral Joint Surgery
November 11-12, 2004 Hotel Comwell Roskilde

organised by
Danish Society for Arthroscopic Surgery and Sportstraumatology
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Innmelding
i FFI / NIMF
Navn:...............................................................................................

Adresse:.........................................................................................

Postnr. og postadresse:..........................................................

Student:..........................................................................................

Ferdig (år):....................................................................................

Melding om innmelding eller ny adresse sendes til:

FYSIOTERAPEUTER:
NFF v/Kristin Stormo
Pb. 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
kristin.stormo@fysio.no
__________________________________

LEGER:
Marianne Olsen
Nycomed Pharma a/s, Pb. 205, 1372 Asker
mols@nycomed.com

Den redaksjonelle linje
Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre på overskif-
ter, lage mellomskrifter samt skrive ingresser der vi mener
det er behov for det. Dersom stoffet påvirkes i særlig grad
av endringer vil disse diskuteres med forfatteren og/eller
merkes med «red.s.anmerkning».Vi må også forbeholde
oss retten til å forkorte innlegg som er for lange. Dersom
ikke annet er anmerket står artikkelforfatterne ansvarlig for
artiklenes innhold.

ANNONSEPRISER  2004
Side Sort/hvitt 4-farger
1/1 5.500,- 7.000,-
2/3 4.200,- 5.500,-
1/2 3.000,- 4.000,-
1/3 2.200,- 3.000,-
1/4 1.800,- 2.500,-
1/8 1.500,- 2.000,-

STILLINGSANN.: UTGIVELSESPLAN 2004
1/4-1/2 side: 1.000,- Utgave Matr.frist Utgivelse
1/8-1/4 side: 500,- Nr. 3 01.09.04 15.10.04
Prisene er eks. MVA Nr. 4 01.11.04 15.12.04

Artikler og stoff
Norsk Idrettsmedisin ønsker velkommen artikler og stoff i form av fagartikler, reportasjer, bokanmeldelser, leserinnlegg,
sammendrag doktorgradsavhandlinger, referater fra kongresser, seminar og kurs etc. relatert til idrettsmedisin og idretts-
fysioterapi. Oversetting av internasjonale publiserte artikler, der man forkorter artikkelen er også aktuelt. Skriv på norsk,
og unngå begreper som bare er kjent for spesielt interesserte. Manuskriptveiledning kan fåes hos redaksjonssekretæren.
Tidsskriftet forbeholder seg retten til å lagre og utgi alt stoff i tidsskriftet i elektronisk form.
Artikler i tidsskriftet representerer ikke nødvendigvis redaksjonens holdninger.

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter

Annonsér i Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi sitt tidsskrift, Norsk Idrettsmed-
isin, er nå inne i sitt 19. utgivelsesår. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter
og annonsører. Vi kommer ut med fire nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.

Opplaget er på 2200 eksemplarer, og tidsskriftet sendes, i tillegg til leger og fysioterapeuter, også til
sykehus og høgskoler, samt sykepleiere innen aktivitets- og idrettsmedisin.

Vår redaksjonskomite har knyttet til seg en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innen-
for viktige felt innen idrettsmedisin, noe som sørger for et innhold med høy kvalitet og aktualitet.

Høres det interessant? Kontakt tidsskriftets annonseansvarlig:
Hilde Fredriksen, Toppidrettsenteret, Pb. 4004 Ullevål Stadion, 0806 Oslo, 
tlf. 22025745, fax. 22025750, e-post: Hilde.Fredriksen@nif.idrett.no
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Utlysning av Årsmøte i
NFFs Faggruppe for Idrettsfysioterapi 2004

Årsmøtet i FFI avholdes lørdag 6. november kl. 16.00 

Sted: Harstad Kulturhus/Hotell Arcticus 

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må leveres til styret innen 30. september 2004 

Saker som skal fattes vedtak på, skal konkludere med «Forslag til vedtak».

Saker sendes til: Bjørn Fossan 
Langerudsvingen 17 
1187 Oslo 
eller e-post:
bjorn.fossan@olympiatoppen.no 

Norsk Idrettsmedisin 
på internett
Norsk Idrettsmedisin er lagt ut på Faggruppen for 
idrettsfysioterapi sin hjemmeside:

www.idrettsfysioterapi.no

Ved å gå inn på FFIs hjemmeside og klikke på "Tidsskriftet",
vil du få tilgang til Norsk Idrettsmedisin i fulltekst med aktuelle 
artikler og referanser publisert i tidsskriftet fra nummer 2 2002.
FFIs side inneholder for øvrig oppdatert informasjon om 
kurs/seminar og faglige artikler knyttet til forestående seminar og 
aktuelle temaer. I tillegg vil det være mulig for brukerne å foreta 
gode faglige søk direkte via forskjellige databaser og finne linker til 
aktuelle tidsskrifter og institusjoner /organisasjoner.

Klikk deg inn på siden og se mulighetene!



KONGRESS KALENDER

JULI
3 – 6: Clermond-Ferrand, Frankrike

9th Annual Congress of the European
College of Sport Science (ECSS)
Info: www.ecss2004.com

24 – 27: Quebec City, Canada
30th Annual Meeting of the American
Orthopedic Society of Sports Medicine
(AOSSM)
Info: www.sportsmed.org

NOVEMBER
4 – 7: Idrettsmedisinsk høstkongress,

Harstad 2004
Se annonse side 27.

2005
FEBRUAR
23 – 27: Washington DC, USA

Annual Meeting of the American
Academy of Orthopeadic Surgeons
(AAOS)
Info: www.aaos.org

APRIL
5 – 9: Hollywood, FL, USA

8th Biannual Meeting of the ISAKOS
Info: www.isakos.com

JUNI
1 – 4: Nashville,Tennessee, USA

52nd Annual Meeting of the American
College of Sports Medicine (ACSM)
Info: www.acsm.org

23 – 25: Oslo, Norge
1th World Congress on Sports 
Injury Prevention
Info: www.ostrc.no

JULI
14 – 17: Keystone, CO, USA

31st Annual Meeting of the American
Orthopedic Society of Sports Medicine
(AOSSM)
Info: www.sportsmed.or

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre.Tips oss om kongresser og seminar som kan være
av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan planlegge sin deltakelse i god tid.



B Returadresse:
Marianne Olsen
Nycomed Pharma a/s
Pb. 205, 1372 Asker

-BLAD

Vi ønsker alle en skadefri sommer!




