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Da har sommeren kommet i år også, og jeg håper de fleste får tid til litt ute aktivitet
utenom kontortid. Norge er jo ikke mest kjent for lange somre, ei heller for sur-
febølger av god kvalitet. Surfing er imidlertid i sterk vekst her i landet, og flere og

flere har oppdaget at kysten vår faktisk har mye bra bølger å by på. Det er likevel et stykke
igjen til Tahiti som forsidebildet er hentet fra, men litt inspirasjon er ikke å forakte.

Dersom det mot formodning ikke skulle være fint vær, eller fine bølger der du befinner
deg, kan jeg minne om at frist for innsendelse av abstracts til årets Idrettsmedisinske
Høstkongress er 1 September. NIMF- og FFI medlemmer som har publisert artikler eller
utført forskning det siste året kan i år sende inn sine bidrag og være med å konkurrere om
både NIMI pris, Nycomed pris, og Norsk Tippings idrettsmedisinske pris. Høstkongressen
arrangeres i Oslo 8-11 november, og kan som vanlig by på et spennende faglig og sosialt
program. 

Jeg håper også at dere finner dette nummeret av Norsk Idrettsmedisin faglig spennende.
I denne utgaven har Heidi Holmlund og Truls Raastad skrevet en artikkel om kostholdets
betydning for tretthet og restitusjon i fotball. Les mer om hvordan kostholdet kan påvirke
prestasjonene, og hvordan du enkelt kan ta de nødvendige forhåndsreglene for å optimali-
sere dette. Nasjonalt korsbåndsregister ble etablert i juni 2004. Kristoffer Solumshengslet
har sammen med medforfattere sett på registreringsgraden i dette korsbåndsregisteret.
Videre kan du lese om unexplained underperformance syndrome. Årsaken og fysiologien
bak denne diagnosen er ofte diffus, og tilstanden krever ofte tålmodighet både fra utøver
og terapeut. Kirsti Krohn Garnæs, masterstudent ved NTNU har sett på nedsatt muskel-
funksjon hos utholdenhetsutøvere med denne diagnosen.

Klinisk resonnering er kanskje den viktigste egenskapen vi har som kliniker. Chris
Drummond har skrevet en bra artikkel om dette viktige emnet, et must for enhver tera-
peut eller lege som jobber med pasienter.
I tillegg til dette har som vanlig med klinikerens hjørne, anmeldelser, oppdateringer fra
Antidoping Norge og annen viktig informasjon.

God lesning, og nyt sommeren

Erik Iversen
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Trenger man å gifte seg selv om man ligger
sammen?

På siste Generalforsamling i NIMF på Hamar kom
det forslag om å gjenforenes med fysioterapeutene
til en forening. Styret fikk mandat til å utrede dette.
Historisk var dette en forening fram til 1980. Blant
annet gjorde regler i DNLF at foreningene skilte lag.
Både FFI og NIMF har imidlertid fortsatt å jobbe tett
sammen etter skilsmissen. Vi har fortsatt våre
Fellesstyremøter, felles Høstkongress, Forskningsfond
og Lokalfora. Spesielt framheves samarbeidet rundt
Høstkongressene som forbilledlig. 

Etter skilsmissen har begge foreninger utviklet seg videre med egne oppegående styrer, egne autori-
sasjoner, kurs og videreutdanningstilbud. NIMF har på grunn av prinsipiell uenighet med DNLF, gradvis
fått mindre å gjøre med moderforeningen. Vi har valgt å prioritere det mangeårig gode samarbeidet med
våre sponsorer som vi har større nytte av enn samarbeidet med DNLF. Dette valget har ikke medført
at antall leger har økt litt på våre kongresser. At noen på grunn av dette ikke lenger får tellende timer er
selvsagt beklagelig. 

Fysioterapeutene har i motsetning til oss knyttet seg stadig sterkere til sin moderforening og blitt en
sterk forening innad i Fysioterapiforbundet. Legeforeningen har på sin side inngått avtaler som sier at det
er forbudt for en fysioterapeut å oppholde seg i samme lokale som en legemiddelkonsulent som for eks.
selger antiflogistika. Dette er ikke med på å bedre samarbeidsklima mellom våre foreninger.
Legeforeningen har også uttalt at de ikke kan akseptere at andre yrkesgrupper enn leger kan ha stem-
merett eller styreverv i en spesialforening i DNLF. Fysioterapeutene har en lignende utredning på gang,
men signaliserer vel allerede nå at de ikke ser tilstrekkelige fordeler med en fusjon til at de kan anbefa-
le å gjennomføre dette. Dette er et syn som Styret i NIMF nå deler. Vi har likevel en klar agenda om at
vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet vi i mange år har hatt med FFI. Så, det eventuelle bryllupet
får vel vente.

Forberedelsene til Høstkongressen i Oslo er allerede godt i gang. For hver enkelt av dere er tiden inne
til å planlegge deltagelse i våre vitenskapelige kongress konkurranser. Fra før har vi Nycomed og NIMI pris.
Nytt av året er Norsk Tippings Idrettsmedisinske pris som annonseres i disse dager. Send inn arbeider!

Noen av oss var på Svensk Idrottmedicinsk Vårmøte i Uppsala 19.-21. april. Svenskenes arrangement
forbedres stadig både faglig og sosialt. Det er fortsatt litt igjen før de når norsk Høstkongress nivå.

Jeg vil ønske skaren av Idrettsmedisinere i Norge en god og aktiv sommerferie!

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

Jon Olav Drogset
leder NIMF

2007og 2008 vil for FFI stå i sam-
arbeidets tegn. Vår hovedsamarbeidspartner er nå
som tidligere idrettslegene, og dette samarbeidet
ønsker vi ikke å rokke ved. Men når det gjelder den
øvrige seminarvirksomheten vår er vi nå inne i en
periode med utprøvning av samarbeidsprosjekter
med andre fag- og interessegrupper, med fagsek-
sjonen i NFF og ikke minst gjennom en stor tverr-
faglig ryggkongress med både andre faggrupper,
legegrupper og kiropraktorer. Dette gjør vi fordi vi
har sett en tydelig nedgang i interessen for de tra-

disjonelle FFI-seminarene. Vi har forsøkt å finne interessante temaer, vi har avholdt rene ”hands-on” rela-
terte seminarer og vi har byttet arrangørsteder for å få redusert hotellkostnadene for deltakerne og
gjøre reiseveien ”mer spiselig” for flere. Men resultatet har hele tida vært nedslående med hensyn til
utviklingen i deltakerantall. Ut fra vår nye seminarplan er vi nå blitt advart mot å miste det typiske
Idrettsfysioterapeutiske preget. Og det kan jeg forsikre dere om at vi ikke skal. FFI vil absolutt sette sitt
tydelige preg på de seminarene og kongressene vi er med på å arrangere. Vi vil nok neste år igjen arran-
gere et ”typisk og tradisjonelt” FFI seminar, men er helt avhengig av respons fra dere som ønsker disse
seminarene. Kom med innspill både til innhold og med forslag til hvor seminaret skal arrangeres. Vi
ønsker absolutt å møte våre medlemmers behov, men føler ikke at vi kan fortsette å bruke penger på
seminarer som få synes å ha behov for. 

De fleste av dere har antakelig nå fått med dere FFIs siste storsatsning, nemlig den utsendte CD’en
om barn og fysisk aktivitet (se for øvrig omtale seinere i bladet). Dette er et prosjekt vi er stolte av, både
fordi produktet i seg selv er meget bra. Men også fordi FFI-medlemmene ved å bruke innholdet på
CD’en i foredrags-sammenheng eller i diskusjoner og møter med lokalpolitikere, skolemyndigheter,
idrettsledere og ikke minst lærere og foreldre i skolen, vil ha en unik sjanse til å påvirke barn og unges
muligheter til daglig fysisk aktivitet. Vi har de seinere årene vært gjennom et paradigmeskifte når det gjel-
der trening og fysisk aktivitet.  Tidligere trente vi for å komme i god fysisk form, mens vi nå er fysisk akti-
ve for å holde oss friske. Idrettsfysioterapeuter vet hvordan dette helserelaterte arbeidet kan og bør
utføres. Derfor er det både viktig og riktig at vi idrettsfysioterapeuter påtar oss denne viktige samfunns-
oppgaven. Derved blir vi også en mulig og viktig samarbeidspartner for myndighetene i kampen mot
den økte forekomsten av livsstilssykdommer, noe vi vil kunne dra nytte av i andre sammenhenger. 

Det første masterstudentkullet skal nå til høsten starte opp sin veiledete praksisperiode, samtidig som
kull nummer to starter opp undervisningen ved Norges idrettshøgskole. FFI-styret jobber fortsatt for en
offentlig godkjent idrettsfysioterapi- spesialitet som skal bygge på masterutdanningen. Og videre arbei-
der vi for at disse spesialistene skal få muligheter til å oppnå primærkontaktstatus på linje med det manu-
ell-terapeutene har fått til. 

I mellomtiden får dere alle ha en aktiv, batteriladende og GOD sommer, - nyt den!

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI

Bjørn Fossan
leder FFI
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Under både trening og kamp utvikles
tretthet og dette kan vi observere som
en gradvis dårligere prestasjonsevne
(målt som redusert muskelfunksjon,
utholdenhet, koordinasjon og konsentra-
sjonsevne). Trettheten er forårsaket av
metabolske forstyrrelser i de arbeidende
muskler, små ødeleggelser i muskulatur,
reduserte energilagre og generell mental
tretthet. De metabolske forstyrrelsene i
musklene restituerer raskt (i løpet av
noen minutter), mens små strukturen-
dringer i muskler, energilagre og mental
tretthet kan ta dager og restituere. I peri-
oder med tett kampprogram (tre kam-
per på én uke) kan det derfor være et
problem å oppnå fullstendig restitusjon
mellom kampene. 

Det er utviklet ulike restitusjonstiltak
som søker å påskynde restitusjonspro-
sessene mellom trening og kamper, men
det er kun et fåtall restitusjonstiltak med
dokumentert effekt. Generelt vet vi dag
mye om kostholdets betydning for resti-
tusjon av glykogenlagre, men vi vet min-
dre om gode og effektive tiltak for å
påskynde restitusjonen av andre proses-
ser. Hovedfokus i denne artikkelen er
hvordan optimalisering av kostholdet kan
påvirke restitusjonen til fotballspillere.

Tretthet og restitusjon i fotball 
Tretthet kan blant annet måles som
redusert prestasjon i fysiske tester. Etter

fotballkamper på elitenivå er det obser-
vert at muskelstyrken i beina er redusert
med 5-15%, hopphøyde er redusert med
5-10% og løpshurtighet er redusert med
2-3% (10-15 hundredeler på 40 m)
(Raastad et al., 2002,Reilly and Rigby,
2002,Mohr et al., 2004). Tretthets -
utviklingen sees også under spillet som
redusert antall høyintensive løp mot slut-
ten av en kamp (Mohr et al., 2005,Mohr
et al., 2003).  Ved hjelp av muskelbiopsier
kan man måle størrelsen på glykogenla-
grene i muskulatur og det er observert
en kraftig reduksjon i glykogenlagrene i
lårmuskulatur etter kamp (Saltin, 1973,
Krustrup et al., 2006). Konse kven sene av
dette er at spillere som starter kamper
med fulle glykogenlagre ”står” kampene

mye bedre enn spillere som startet kam-
per med reduserte glykogenlagre.

I en studie gjort på norske 1. divisjons-
spillere så man at viktige egenskaper som
hurtighet, spenst og styrke, tok 2-3 dager
å restituere i gjennomsnitt etter en ordi-
nær fotballkamp og etter en høyintensiv
treningsøkt som bestod av fire five-a-side
kamper á 12 minutter (figur 1).  Resul ta -
tene viste store individuelle variasjoner i
restitusjonsforløpet. Noen spillere var fult
restituert etter én dag, mens flere spillere
fortsatt var langt fra restituert etter tre
dager. Dette viser at det er viktig å ta
individuelle hensyn når man legger opp
strategier for restitusjon, og at man bør
prøve å identifisere de spillerne som er
mest sårbare (trenger lengst restitusjon).
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Tretthet og restitusjon i fotball
- fokus på kostholdets betydning

HEIDI HOLMLUND, KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG, OLYMPIATOPPEN

TRULS RAASTAD, FØRSTEAMANUENSIS, NORGES IDRETTSHØGSKOLE
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Figur 1. Endring i knestrekkernes evne til å utvikle kraft i en kne-ekstensjon (venstre) og endring i hopp-
høyde i et spensthopp (høyre). Verdiene er gitt som % av resultatet de oppnådde rett før kamp. Hentet fra
(Raastad et al. 2002. Theting 2002).
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To viktige faktorer som påvirker restitu-
sjonsforløpet til en spiller er hvilket
arbeid spilleren har lagt ned i en kamp og
hvilken treningsstatus spilleren har. I til-
legg vil ytre faktorer som høy temperatur
være med på å øke påkjenningen under
kampen og dermed bidra til å forlenge
restitusjonen. Det er derfor viktig å ta
spesielle hensyn til ”arbeidsmaurene” i
laget og spillere som nettopp er kommet
tilbake etter et lengre skade- eller syk-
domsavbrekk. I tillegg til belastningen spil-
lerne utsettes for i trening og kamp, vil
også andre faktorer være med på å
bestemme totalbelastningen. Det må
derfor også taes hensyn til spesielle for-
hold i livssituasjonen til enkeltspillere som

kan påvirke restitusjonsevnen.
Lignende restitusjonskurver kan man

finne for glykogenlagrene i muskulaturen
og det er ikke uvanlig at det tar 2-4 dager
før disse lagrene er 100 % restituert
(figur 2). Forløpet av denne restitusjonen
er imidlertid helt avhengig av kostholdet.

Kostholdets betydning for
restitusjon 
Utilstrekkelig restitusjon og refylling av
energi- og glykogenlagre kan føre til
utmattelse, ineffektiv trening og risiko for
skade. Fotballspillernes kosthold kan ha
effekt på treningsadaptasjon og restitu-
sjon og kan sikre god kvalitet i trenings-
arbeidet (Burke et al, 2006). 

Som tidligere nevnt kan enkelte mus-
kelfibre være fullstendig tappet for glyko-
gen etter en fotballkamp (Saltin, 1973,
Krustrup et al., 2006). Glykogen konsen -
trasjonen i muskel kan fortsatt være
redusert med 50 % to dager etter kamp
hos enkelte spillere (figur 2), noe som
kan bidra til at spillere føler en trøtthet
og ”tung” muskulatur i dagene etter
kamp. Dette kan få negativ effekt på tre-
ningsintensiteten og prestasjon hvis det
eventuelt skulle komme en ny kamp på
dag tre (Bangsbo et al., 2006).

Evnen til å refylle muskelglykogen er en
av de viktigste faktorene som påvirker
restitusjonstiden til en spiller. Tomme gly-
kogenlagre i muskel kan ikke refylles
innen få timer eller på et kosthold med
lavt karbohydratinnhold. Dette betyr at
det er viktig å ha gode retningslinjer og
rutiner for kostholdet og spesielt karbo-
hydratinntaket i timene og dagene etter
harde økter og kamper (Jentjens and
Jeukendrup, 2003,Burke et al., 2006). 

Ideelt bør det første restitusjonsinnta-
ket etter trening og kamp komme innen
30 minutt og inneholde 1 g karbohydrat
per kg kroppsvekt og 10-20 g protein
(tabell 1). Hensikten med restitusjonsinn-
taket er å starte resyntesen av glykogen
og protein, samt erstatte væske- og elek-
trolytttap (Jentjens and Jeukendrup, 2003,
Burke et al., 2006). Den høyeste hastig-
heten på syntesen av muskelglykogen er
den første timen etter trening/kamp. Den
første restitusjonsfasen er derfor svært
viktig (figur 3). Manglende inntak umid-
delbart etter trening/kamp kan forsinke
restitusjonsprosessen, noe som igjen kan
påvirke prestasjonen. Et raskt restitusjon-
inntak er spesielt viktig ved to treninger
om dagen. En spiller bør ha ekstra fokus
på et raskt og tilstrekkelig inntak etter den
første økten for å ha mest mulig energi til-
gjengelig og dermed få best mulig utbytte
av den andre økten. Her møter mange
spillere utfordringer, spesielt unge spillere
som samtidig med klubbspill går på
idrettsgymnas bør lære seg god restitu-
sjonstiltak tidlig for å ikke risikere redusert
energitilgjengelighet i ei treningsuke.

Siden glykogenlagring er påvirket av
både insulin og rask tilgang til blodglukose,
er karbohydratrike matvarer med mode-
rat til høy glykemisk indeks å foretrekke i
den tidlige restitusjonfasen (Burke &
Deakin, 2006). Det er ikke dokumentert
at karbohydrater i flytende form fører til
raskere glykogenlagring, men spillerne

I D R E T T S M E D I S I N  2 • 2 0 0 74

KOSTHOLDETS BETYDNING

0

20

40

60

80

100

120

før kamp etter kamp 24 t 48t ny kamp

G
ly
ko
ge
n
in
nh
ol
d
(%
av
fø
r
ka
m
p)

Figur 2: Reduksjon i glykogenlagrene i lårmuskulatur etter en fotballkamp og den påfølgende restitusjonen
de neste tre dager (data fra (Bangsbo et al., 2006)).
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Figur 3. Resyntese av glykogen etter en fotballkamp hvor man inntar første karbohydratrike måltid enten
rett etter kamp eller venter i 2 timer etter kamp. (Kurvene er skjematisk fremstilt). CHO=karbohydrat.
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anbefales ofte å bruke karbohydrater i
væskeform, f.eks sportdrikk for samtidig å
starte rehydreringsprosesser etter harde
treningsbelastninger (Jentjens and Jeu -
kendrup, 2003). Det anbefales å rehydrere
med 150 % av væsketapet under tre-
ning/kamp, dvs hvis en spiller i en kamp
har tapt 2 liter væske bør han/hun innta 3
liter innen 3 timer etter kamp for å være i
væskebalanse (Sawka et al., 2007). I tillegg
til godt væskeinntak bør timene og dagene
etter en kamp inneholde et kosthold med
høyt karbohydratinnhold (7-12 g/kg
kroppsvekt) for å sikre maksimal glykogen-
lagring (Burke et al., 2006) (tabell 2).

Et kosthold som imøtekommer det økte
karbohydrat- og væskebehovet til en fot-
ballspiller krever gode rutiner og en
gjennomtenkt kostholdsplan. Dette fordi
harde treningsbelastninger kan redusere
både appetitten og tørstfølelsen, i tillegg
til at et generelt norsk kosthold kan tilfø-
re for lavt innhold av karbohydrater.
Kostholdsregistreringer gjort på norske
elite- og toppseriespillere viste at mange
spillere har problemer med å imøtekom-
me både energi- og karbohydratbehovet,
mens protein- og fettinntaket var tilstrek-
kelig (Holmlund, 2006). Det var store
individuelle variasjoner i næringsinntak og

kostholdstiltak bør av den grunn indivi-
dualiseres spesielt mot de spillerne som
er i en sårbar gruppe (unge spillere,
hybelboere, spillere med store behov
etc). I tillegg opplever flere spillere prak-
tiske utfordringer som dårlig tilgjengelig-
het av mat og drikke på banen, i garde-
roben eller på transport/hjemreise.
Andre spillere opplever at avtaler med
f.eks media og andre kan utsette
næringsinntaket slik at det ikke blir opti-
malt. Rutiner rundt restitusjonsinntak bør
standardiseres og vi har erfart at dette
først blir tilfredsstillende når en i støtte-
appratet har dette som ansvarsoppgave
både med hensyn til teoretisk kunnskap
og praktisk tilrettelegging. 

Samtidig som et umiddelbart restitu-
sjoninntak etter kamp er viktig er også
matinntaket på restitusjonsdagen etter
kamp av betydning. En tippeligaspiller
som spiller sen kamp søndag kveld møter
spesielle utfordringer. Apettitten kan
være redusert etter kamp og kan føre til
et utilstrekkelig matinntak på senkvelden.
Dagen etter kan spilleren sove lenge, noe
som fører til at frokosten uteblir. Hvis
ikke klubben har tilrettelagt et måltid før
trening kan enkelte spillere stille på resti-
tusjonstrening uten å ha startet refylling-
en av energilagrene. Dette kan påvirke
prestasjonen, helsen og overskuddet til
spillerne i flere dager etter kamp. Hvis et
lag har flere kamper på en uke, bør spil-
lerne ha retningslinjer og mål med kost-
holdet slik at ikke prestasjonene i kamp
kan påvirkes negativt av ernæringsstatu-
sen til spillerne. Her kan tiltak være å inn-
føre fellesmåltid etter kamp og på resti-
tusjonsdag eller indiviudelle kostplaner
der spillerne får retningslinjer om antall
måltider per dag og innhold.

Alkohol
En annen komponent i kostholdet som
påvirker restitusjonsprosessen etter tre-
ning og kamp er alkohol. Alkohol påvirker
både metabolismen, hjerte- og kar syste-
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Tabell 1. Eksempel på restitusjonsinntak som gir tilstrekkelig karbohydratinntak for en 60 og 80 kg spiller.

60 kg spiller 80 kg spiller
3 bananer 4 bananer
5 dl juice 5 dl juice og 1 banan
1 banan og 1 go`morgen yoghurt 2 bananer og 1 go`morgen yoghurt
80 g rosiner 100 g rosiner
7,5 dl sportsdrikk 12 dl sportsdrikk
5 dl sjokolademelk 5 dl sjokolademelk og 1 banan
5 dl sportdrikk og 1 banan 8 dl sportsdrikk og 1 banan
5 dl sportsdrikk og 1 recoverybar 8 dl sportsdrikk og 1 recoverybar
½ energibar og 5 dl sportsdrikk 1 energibar og 5 dl sportsdrikk
2 brødskiver (80g) m/nugatti og 2,5 dl melk 3 brødskiver m/nugatti (120g) og 2,5 dl melk

Tabell 2. Eksempel på kostplan som gir 8 g karbohydrater per kg kroppsvekt for en spiller på 75 kg.

Frokost: (kl 07-09.00) 3-4 brødskiver med varierende pålegg, 3 dl juice/melk
evt 1,5 dl havregryn og 3-5 dl melk + banan

Trening: (kl 10-12.00) 7,5 dl sportsdrikk/svak saft + 7,5 dl vann
Restitusjonsinntak: 1 banan + 5 dl sjokolademelk
Lunsj: (kl 13.00) Pasta bolognese med salat (200g kokt pasta)

1 grovt rundstykke (50 g) og 3 dl juice
Mellommåltid: (kl 16.00) 1 baguette (ca 80g) med ost og skinke, 3 dl melk, 1 eple
Middag: (kl 19.00) Ris (200g), kyllingfilet (100g), salat/grønnsker evt saus, vann
Senkvelds: (kl 22.30) Kornblanding (100g), 2 ss syltetøy, 3-4 dl melk, 3 dl juice

Kostholdstips for å øke karbohydratinntaket i kostholdet:
-  Tykkere brødskiver
-  To varme måltider om dagen
-  Rikelig med pasta/ris/poteter til varmmat
-  Brød ved siden av varmmat
-  Karbohydratrik drikke, f.eks juice til måltider
-  Korn- og brød til mellommåltider
-  Sportsprodukter og karbohydratrike restitusjonsinntak 

www.siam.no

info@siam.no , 22 72 02 40

“ Aktivitet er grunnen til god helse”
Visste du at Siam AS selger bånd, slange, exertube, expander,

produkter for balanse og motorikk, matter, ABS Gymballer,

såler, håndtreningsprodukter, ortoser mm.?!
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met, termoreguleringen og nevromusku-
lære faktorer. Det er ofte et dose-respons
forhold mellom alkohol og prestasjon. Til
tross for direkte effekt på restitusjonen er
ofte det største problemet med et stort

alkoholinntak etter kamp at spillerne sam-
tidig gjør valg som kan påvirke restitu-
sjonsposessen negativt. Dette er f.eks dår-
lige matvarevalg, lite drikke som
vann/sportsdrikk og mindre søvn og hvile.

Man kan blant annet se at alkoholet for-
trenger karbohydratenes plass i kosthol-
det og dermed forsinkes glykogenresynte-
sen etter kamp. Dette vil påvirke restitu-
sjonstiden til en spiller (Maughan, 2006).
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Nasjonalt Korsbåndsregister ble etablert
7.6.2004, og er bygd opp som et prose-
dyreregister for korsbåndskirurgiske ope-
rasjoner etter modell av Nasjonalt Regis -
ter for Leddproteser (1,2). Registeret eies
av Norsk ortopedisk forening, og driftes
av Nasjonalt Register for Ledd pro teser
med midler fra Senter for idrettsskade-
forskning. Rapporteringen er frivillig. 

Registerets formål er å medvirke til en
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i
behandlingen av pasienter med kors-

båndsskader gjennom å kunne utelukke
kirurgiske metoder som gir et åpenbart
dårlig resultat på et tidlig tidspunkt, vur-
dere resultatene etter kirurgisk behand-
ling med ulike metoder og kartlegge
prognostiske faktorer. 

Validiteten til resultatene fra Nasjonalt
Korsbåndsregister avhenger av kvaliteten
på registrerte data og registreringsgra-
den av korsbåndskirurgisk virksomhet.
Studiens formål var å undersøke registre-
ringsgrad i Nasjonalt Korsbåndsregister i

forhold til operasjonsprotokoller og
Norsk pasientregister (NPR), i løpet av
fem måneder av det første driftsåret. 

Materiale og metode
I denne studien sammenlignes registre-
ringer av primære fremre korsbåndski-
rurgiske inngrep i Nasjonalt Kors bånd -
sregister med sykehusenes  operasjons-
protokoller og NPR. Studien omfatter
femmånedersperioden 01.10.2004 til
28.02.2005. Registreringsgraden ble kal-

Registreringsgrad i Nasjonalt
Korsbåndsregister
AV KRISTOFFER SOLUMSHENGSLET1, LARS-PETTER GRANAN1, KJERSTI STEINDAL2, OVE NORD FURNES3, LARS ENGEBRETSEN4, 
1SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE, OSLO OG NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER OG NASJONALT REGISTER

FOR LEDDPROTESER, ORTOPEDISK KLINIKK, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, BERGEN. 2NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER OG NASJONALT

REGISTER FOR LEDDPROTESER, ORTOPEDISK KLINIKK, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, BERGEN. 3NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER OG

NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER, ORTOPEDISK KLINIKK, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, BERGEN OG INSTITUTT FOR KIRURGISKE

FAG, UNIVERSITETET I BERGEN. 4SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING, NORGES IDRETTSHØGSKOLE, OSLO OG NASJONALT

KORSBÅNDSREGISTER OG NASJONALT REGISTER FOR LEDDPROTESER, ORTOPEDISK KLINIKK, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, BERGEN OG

ORTOPEDISK SENTER, ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS, OSLO.

KONTAKTFORFATTER:
KRISTOFFER SOLUMSHENGSLET, KRISTOFFER.SOLUMSHENGSLET@STUDMED.UIO.NO

Nøkkelord: Epidemiologi, kirurgi, ortopedi, kvalitet og evaluering

Bakgrunn: 7. Juni 2004 ble Nasjonalt Korsbåndsregister etablert.
Registerets validitet avhenger av kvaliteten på registrerte data
og registreringsgrad av korsbåndskirurgisk aktivitet i Norge. 
Studiens formål var å undersøke registreringsgrad i Nasjonalt
Korsbåndsregister i forhold til Norsk pasientregister og ope-
rasjonsprotokoller ved sykehusene, i første driftsår. 
Materiale og metode: Antallet registreringer av primære fremre
korsbåndsoperasjoner i  Nasjonalt Korsbåndsregister, Norsk
pasientregister og operasjonsprotokoller ble sammenlignet for
perioden 01.10.2004 - 28.02.2005. Ti sykehus ble valgt ut til å

delta basert på kriteriene helseregioner, private og offentlige,
operasjonsvolum og tilknytningsgrad i etableringen av registeret. 
Resultater : Registreringsgrad i studieperioden var 84,1% (95%
KI 79,1%- 89,1%) sammenlignet med Norsk pasientregister. I
samme periode var det 85,8 % (95% KI 80,8%- 90,8%) regis-
teringsgrad sammenlignet med operasjonsprotokollene. 
Fortolkning: Tallene viser en høy registreringsgrad allerede før-
ste driftsår. Dette tyder på at Nasjonalt Korsbåndsregister aller-
ede i en tidlig fase kan medvirke til kvalitetssikring og kvalitets-
utvikling i behandlingen av pasienter med korsbåndsskader.
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De senere år har avdekket et bredt spektrum av skulderpatologier og
det kan være vanskelig å skille mellom diverse vanlig forekommende
naturlige varianter og viktige eller uviktige avvik.

Dette gir oss mange dilemmaer og utfordringer. Noen ganger kan
det være vanskelig å se sammenheng mellom klinikk og tolkningen
av billedfunn.

I mange land er ultralyd etablert som en rask og kostnadseffektiv
første videreundersøkelse etter klinikken. I de fleste tilfeller, forutsatt
tilstrekkelig erfaring, gir dette nok informasjon for videre råd -
givninger. På noen områder er ultralyd den beste billedmetoden.

DR. PER SUNDE har lengst erfaring i Norge innen diagnostisk skulderultralyd og kan tilby

1) ONE-STEP dynamisk bilat. klinisk-sonografisk skulderundersøkelse med videre rådgivning.

2) ULTRALYDGUIDEDE PROSEDYRER i form av forskjellige slags injeksjoner og aspirasjoner.

• Hyppigst gjelder dette for Bursaer. Det er essensielt at steroidinjeksjoner ikke settes i f.eks.
del-rupturerte sener. 

• Aspirasjon av kalk. MR egner seg dårlig til å avdekke cuff-kalk. Rtg. er som oftest meget bra.
Den beste metoden er ultralyd, og da spesielt til å detaljangi hvor - subscapularis, supraspinatus,
infraspinatus- kalken er og til å gi informasjon om den er fast eller mer bløt. Ved særlig sist-
nevnte type, som kan være svært smertefull, kan man forsøke sonoguidet aspirasjon, og iallfall
needling med tørr nål, - det hele kombinert med sonoguidede intrabursale injeksjoner. Ved den
faste kalken forsøkes evt. sjokkbølgebehandling.

• Noen av disse prosedyrene kan med fordel forsøkes før man beslutter å foreta acromionreseksjon
og/eller kalkfjerning.

NOEN PROBLEMOMRÅDER

1) DD Impingement/Frozen shoulder. Den mest nyttige undersøkelsen i tidlige impingementstadier
er en kombinert klinisk og dynamisk sonografisk u.s.

2) AD CUFFRUPTUR: Ultralyd og MR er omtrent likeverdige til avdekking, hver med sine fordeler og
ulemper. Hvis det er spm. om se ne sutur, eller bare acromionreseksjon, feks. ved uttalt impinge-
ment generelt, behøver man MR.

3) Intraartikulær patologi av betydning?? Små hyperlaxiteter? Instabiliteter? SLAP mvid.?
4) Det er for tiden mye oppmerksomhet rundt høye anteriøre skulderproblemer, såkalte slynge-

pulleyskader, hvor mange komplekse strukturer kan være 
involvert, og hvor bl.a. den lange bicepssenen kan være ustabil. 

Hvis indikasjon vil pasienten henvises for MR, evt. MRartrografi
særlig hos yngre dersom man mistenker vesentlige intraartiku -
lære avvik.
Noen ggr. henvises pasienten til ortoped direkte. Det er viktig å
presisere at de fleste pasienter når tilstrekkelig gode resultater
ved konservativ rehabilitering.

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

Rev. III/sept. 2006
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kulert som forholdet mellom antall regis-
treringer i Nasjonalt Korsbåndsregister
og antallet registreringer i henholdvis
operasjonsprotokoller og NPR. Ti av de
46 sykehusene som rapporterte til
Nasjonalt Korsbåndsregister ved studi-
estart, ble valgt ut til å inngå i studien
basert på kriteriene; helseregioner, ope-
rasjonsvolum, private og offentlige syke-
hus, og hvorvidt personell ved sykehu-
sene hadde vært sentrale i etableringen
av registeret eller ikke. Basert på data fra
en spørreundersøkelse om fremre kors-
båndskirurgi i Norge i 2002 (3), ble det
estimert at disse ti sykehusene ville utfø-
re ca 260 primære fremre korsbåndski-
rurgiske inngrep i studieperioden. Totalt
sett ble det utført 1876 fremre kors-
båndskirurgiske inngrep i 2002 (3).
Dataene fra operasjonsprotokollene ble
innhentet ved å reise rundt til de ulike
sykehus og telle antallet primære fremre
korsbåndsoperasjoner utført i aktuell
periode.  

NPR bruker en Norsk versjon av
NOMESCO klassifikasjon av kirurgiske
prosedyrer, N-NCSP for å registrere
kirurgiske prosedyrer. 

Datasøket i NPR var basert på antall
registreringer av prosedyrekodene NGE
21, NGE 41 og NGE 45 for sykehusene
inkludert i studien.

Statistikk
Studiepopulasjonen ble beregnet å måtte
være over 256 basert på en forventet
registreringsgrad på 80 %, og et signifi-
kansnivå på 5 %. Utvalgsstørrelsen ble
beregnet med formelen for utvalgsststør-
relse, som baserer seg på at en propor-
sjon har en usikkerhet som med god til-
nærming kan beskrives som en normal-
fordeling. Registreringsgrad i Nasjonalt
Korsbåndsregister ble kalkulert som brø-
ken av andel operasjoner rapportert til
Nasjonalt Korsbåndsregister (i teller) og
antallet registreringer i respektive NPR
og operasjonsprotokollene (i nevner). Til
hypotesetestingen ble formelen for
sammenligning av to Possionvariabler
brukt.

Resultater  
I studieperioden utførte 56 sykehus i
Norge fremre korsbåndskirurgi. Av disse
rapporterte 46 til Nasjonalt Korsbånd -
sregister. Disse 46 sykehusene rappor-
terte 775 fremre korsbåndsoperasjoner,
primære og revisjoner, til Nasjonalt

Korsbåndsregister i studieperioden. 
Utvalget på 10 sykehus rapporterte i

samme periode 285 primære fremre kors-
båndsoperasjoner til Nasjonalt Kors -
bånds register. 

Registreringsgrad for Nasjonalt Kors -
båndsregister, n = 285, var 85,8 % (95%
KI 80,8%- 90,8%) i forhold til  opera-
sjonsprotokollene, n = 332. I forhold til
NPR, n = 339, var registreringsgraden for
Nasjonalt Korsbåndsregister 84,1% (95%
KI 79,1%- 89,1%).

Med valgt signifikans nivå 5% og tosidig
hypotesetest, kunne vi fastslå at det eksis-
terte en statistisk signifikant forskjell
mellom antallet registreringer i Nasjonalt
Korsbåndsregister og NPR (p=0.03). Det
fantes ingen statistisk signifikant forskjell
mellom antall registreringer i Nasjonalt
Korsbåndsregister og operasjonsproto-
kollene (p=0.06). Antallet registreringer i
NPR og operasjonsprotokollene viste
heller ingen statistisk signifikant diskre-
pans (p=0.79). 

Det var stor variasjon i rutinene for når
og hvor ofte de ulike sykehusene rap-
porterte til Nasjonalt Korsbåndsregister. I
tabell 1 vises fordeling i rapporterings-
grad for de ulike sykehusene.

Diskusjon
Vi fant en høy rapporteringsgrad til
Nasjonalt Korsbåndsregister etter under
ett års drift. 

Nasjonalt Register for Leddproteser,
som tjente som modell for dannelsen av
Nasjonalt Korsbåndsregister, utviklet  en
tilsvarende høy registreringsgrad i løpet
av de første driftsårene (2, 4, 5).  Det for-
ventes en økende registreringsgrad de
neste driftsårene av Nasjonalt Kors bånds-
register jamnfør utviklingen av registre-
ringsgrad i Nasjonalt Register for Ledd -
proteser (2, 4, 5). Innarbeidelse av institu-
sjonen Nasjonalt Korsbåndsregis ter i det
ortopediske miljø og at rutiner for rap-
portering til registeret forbedres og kon-
solideres over tid, ligger bak våre for-
ventninger om økt registreringsgrad de
nærmeste år.  Operasjonsproto kol lene blir
ansett som "gullstandard", der alle pasien-
ters diagnoser og utførte kirurgiske pro-
sedyrer registreres (6, 7). Allikevel kan
små diskrepanser oppstå også her ved at
operasjonsprotokollene ikke fylles ut av
den opererende kirurg. Uklar håndskrift
kan også gi rom for feil tolkning av hvil-
ken prosedyre som er utført. Det er
imidlertid ressurskrevende å gjennomgå

operasjonsprotokoller rutinemessig, og
det vil derfor være ressursbesparende
om NPR kan brukes som referansemar-
kør i fremtiden. 

For hoftefrakturer er det vist en over-
estimering i NPR i forhold til operasjons-
protokoller ved sykehus i Oslo på 19 %
(8). I en studie som sammenlignet data
fra Stavanger Universitetssjukehus med
data fra NPR, ble 0.4 % av primære hof-
teproteseoperasjoner og 16 % av revi-
sjonene ikke rapportert til NPR. (6). I
denne studien har vi sammenlignet pri-
mære fremre korsbåndsoperasjoner, og
siden det er en entydig prosedyre på
samme måte som primære hofteprote-
ser, er det sannsynlig at det er godt sam-
svar mellom hva som i realiteten er
utført, og hva som er rapportert til NPR.
Vår studie støtter også dette. Usikker -
heten er trolig større når det gjelder revi-
sjonsoperasjoner siden operasjonsko-
dene der er mindre tydelige. Siden data-
registreringer i NPR i studieperioden ikke
inneholdt pasientidentifikasjon, kan dupli-
kater ha forekommet (en pasient, flere
prosedyrer). Spesielt vil dette trolig være
tilfelle ved lårhalsbrudd, der det kan fore-
komme flere innleggelser samme år og
påfølgende år for samme lårhalsbrudd.
Våre data avdekket ingen statistisk signifi-
kant diskrepans mellom antallet registre-
ringer i NPR og operasjonsprotokollene,
men siden data fra NPR i studieperioden
ikke inneholdt pasientidentifikasjon, var
en sammenligning mellom registreringer i
NPR og operasjonsprotokollene på pasi-
entnivå ikke mulig. Det ble  lovfestet i
februar 2007 at NPR blir personentydig.
Et personentydig NPR vil være en fordel
for fremtidig forskning også på andre
områder enn studier av registreringsgrad,
da NPR også  inneholder data om
komorbiditet, ventetid, dagkirurgi, og lig-
getid. 

Våre tall tyder på at forskjellen i antall
registreringer mellom NPR og opera-
sjonsprotokollene, for primære fremre
korsbåndsoperasjoners vedkommende,
er liten og at NPR kan være aktuell som
standard ved fremtidige studier av regis-
treringsgrad. Dette samsvarer også med
en studie av registreringsgrad utført på
leddproteser rapportert til Nasjonalt
Register for Leddproteser og NPR (5).
Dette vil kunne gjøre studier av registre-
ringsgrad mindre ressurskrevende, og
legge til rette for hyppigere studier. 

En svakhet ved denne studien er at
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utvalget av de 10 sykehusene, basert på
inklusjonskriteriene, ikke er randomisert.
Dette svekker generaliserbarheten i for-
hold til den totale populasjonen. Utvalget

på 10 sykehus utgjør et representativt
utvalg hva angår antall registreringer i for-
hold til totalt antall registreringer i
Nasjonalt Korsbåndsregister i studieperi-

oden, men er ikke representativt i for-
hold til inklusjonskriteriene. 

Tabell1 viser at registreringsgraden
varierer mellom 50-100% for de ulike
sykehus. Dette skyldes i liten grad at skje-
maer innlevert til Nasjonalt Korsbånds -
register har vært mangelfult utfylt.
Nasjonalt Korsbåndsregister søker aktivt
å komplementere manglende informa-
sjon, ved å henvende seg til innsender.
Mottas ikke utfyllende informasjon etter
henvendelse, blir den innrapporterte
operasjonen alikevel registrert i registe-
ret, slik at det ikke vil ha innvirkning på
antallet registrerte operasjoner. Nasjonalt
Korsbåndsregister er en nystartet institu-
sjon og det er nærliggende å tro at det
trengs tid for å utvikle og konsolidere
rutiner for innrapportering til registeret.
Forglemmelser kan ligge bak manglende
innrapporteringer. Videre kan manglende
innrapportering også bero på mangelfull
informasjon fra Nasjonalt Korsbånds -
registers side. Samlet sett har innrappor-
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teringen og responsen, fra sykehusene
inkludert i studien, vært svært god. 

Konklusjon
Vi fant en høy rapporteringsgrad i løpet
av det første driftsåret, noe som viser at
norske ortopeder slutter godt opp om
kvalitetsregistre. Dette indikerer at
Nasjonalt Korsbåndsregister allerede i en
tidlig fase kan medvirke til kvalitetsikring
og kvalitetsutvikling i behandlingen av
pasienter med korsbåndsskader.
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Hovedbudskap

• Nasjonalt Korsbåndsregister viste høy registrerings-
grad i studieperioden.

• Norske ortopediske kirurger slutter godt opp om
registeret, og registeret vil derfor allerede i en tidlig
fase kunne medvirke til kvalitetssikring og kvalitets-
utvikling av korsbåndskirurgien.
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En fotballkeepers dilemma… 
Ung fotballkeeper og tømmermann
kommer til opptrening av en delruptur av
et bakre korsbånd høyre kne. Skaden
oppstod under landing etter en redning i
midten av februar. Fikk påfølgende smerte
og hevelse. Føler at han ikke stoler på
kneet og at det svikter på ujevnt underlag. 

Under anamnesen begynner han også
å beskrive at han har en betydelig redu-
sert koordinasjon, styrke og rekkevidde i
høyre skulder. Dette kom rundt nyttårsti-
der etter et knyttneveslag i ett tak. Han
opplevde en akutt smerte rundt skulder-
buen i en ukes tid, og var sykemeldt i to
dager før han returnerte til jobb. Han
klarte ikke å lokalisere smerten til ett
punkt. En uke etter slaget normaliserte
smertene imidlertid seg til dagens nivå.
Han har måttet redusere arbeidsmeng-
den betydelig og tar nå kun lettere
arbeidsoppgaver. Dette plager ham og
han ville gjerne at jeg skulle sjekke ut
skulderen. Han forklarer at han sliter med
bruk av spikerpistol, hamring og løfting
over brysthøyde. Han har for øvrig ingen
smerter under eller etter bruk av høyre
skulder. Under inspeksjonen er det van-

skelig å unngå å se en tydelig hypertrofi
av nedre m. trapesius.  Under aktiv tes-
ting av skulderen greier han ved hjelp av
en betydelig kompensasjonsskoliose,
blandet med en svært fremtredende
vinging av scapula, ca 130° fleksjon og
abduksjon. Denne kompenseringen er
tydelig ved alle skulderbevegelser når han
nærmer seg sin aktive sluttposisjon.
Passivt har han full smertefri bevegelig-
het. Når vi ”hjelper” scapula ut i en late-
ral rotasjon for å greie full fleksjon og
abduksjon, tar det ikke lang tid før scapu-
la mister stabiliteten og ender i en vinget
posisjon. Da mister han sluttposisjonen
omgående. Vi kan notere at alle nevrolo-
gisk orienterende prøver og Spurling’s
prøve er negative. Isometrisk abduksjon
gir ham smerter over m. Serratus anteri-
or-området, mer spesifikt der muskelen
går inn under m. pectoralis major/minor.
Leddspill, skuffetester og traksjon av gle-
nohumeralleddet er ellers uten anmerk-
ning. Palpasjon avslører en total mangel
på kontraksjon av m. serratus anterior. Vi
vurderte kort om det kunne være en
sekundær inhibering, grunnet en ruptur
av m. serratus anterior. Den teorien kan

vanskelig forsvares grunnet bredden på
muskelen. En ville da også mistenkt et økt
smertebilde og andre sekundære skader.
Den andre teorien vi syntes ble tydeli-
gere, var en lesjon av nervus thoracics
longus.  Han henvises til nevrolog ved
UUS for nevrografi/EMG, der nevrologen
rapporterer tilbake og sier at klinikken til-
sier en total ruptur av n. thoracics longus
og at disse testene ville være unødvendi-
ge da de bare vil bekrefte klinikken.
Prognosene er dermed svært dårlige for
å få funksjonen tilbake til m. serratus
anterior. Vi har diskutert på klinikken ska-
deforløpet og kan vanskelig forklare
hvordan denne nerveskaden kan ha
skjedd. 

Det jeg ønsker å formidle med dette
eksempelet, er at vi som fysioterapeuter
ved fokus på helhetlige undersøkelser
kan avdekke omfattende skader som
pasienten ikke selv anser som hovedpro-
blemstilling. I dette tilfellet, en meget
omfattende skade som er avgjørende for
hans fremtidige idrettskarriere og arbeids-
situasjon. 

Ha en riktig god sommer!

Klinikeren´s hjørne
Geir Talgø ble ferdig utdannet som fysioterapeut ved University og Manchester 1999.
Tar for tiden master i manuellterapi gjennom UiB og har praksisplass ved Hans &
Olaf Fysioterapi AS. Jobber som fysioterapeut for Vålerenga Ishockey og har siden
nyttår vært en del av Next. Gen. Helseteam gjennom Olympiatoppen.

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. Tidsskriftet forbeholder seg retten til å lagre og utgi alt
stoff i tidsskriftet i elektronisk form. Artikler i tidsskriftet representerer ikke nødvendigvis redaksjonens holdninger. 
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The unexplained under -
performance syndrome
Definitions
The unexplained underperformance
syndrome is not precisely defined in the
literature and the diagnostic criteria are
unclear (Budgett et al., 2000). The terms
"overtraining syndrome", "staleness",
"chronic fatigue in athletes", and "sports
fatigue syndrome" have been used
(Budgett et al., 2000). Many researchers
now use the term “underperformance
syndrome” instead of overtraining synd-
rome because the causes of this problem

are still not clear, and too much training
may not always be the problem for these
athletes (Robson, 2003). 

The overtraining syndrome (OTS) is
an often used term, and McArdle, Catch,
and Catch (2007) define this term as
untreated overreaching that produces
long-term decreased performance and
impaired ability to train. Budgett (1998)
defines the overtraining syndrome (often
divided in parasympathetic and sympat-
hetic) as a condition of fatigue and
underperformance, often associated with
frequent infections and depression occu-

ring following hard training andwhich
persists after two weeks of adequate
rest, and there is no other identifiable
medical cause. This contrasts with the
definition of chronic fatigue that lasts at
least six months (Budgett, 1998). In prac-
tice, it is very difficult to distinguish bet-
ween overreaching and the OTS/UPS
(Budgett, 1998), but the term overrea-
ching is often used with planned over-
training that normally lasts up to two
weeks (Budgett et al., 2000 when more
than 3 co-authors use et al.)). OTS/UPS
also shows similarities with chronic fati-

Decreased muscle function in endurance athletes
with the unexplained underperformance syndrome

Exercise and physical activity present specific stresses to the
muscle. Skeletal muscle displays an impressive capability to
adapt to various stimuli (Kraemer & Spiering, 2006).
Sometimes the muscles will not adapt to the training stimuli
as expected, and the athlete may experience a long-term
decrease in muscle function and performance, in the absence
of any medical cause. This state is called the unexplained
underperformance syndrome (UPS), also called the overtrai-
ning syndrome (OTS), and may be defined as a persistent
decrement in athletic performance capacity despite two
weeks of relative rest (Robson, 2003). 

This long-term decrement in performance capcity may be
induced by an accumulation of training and non-training stress
(Kreider, Fry, & O`Toole, 1998), but the exact cause and pat-
hophysiology is not known (Budgett, 1998). Endurance athle-
tes with this syndrome often complain about the feeling of
having "heavy legs", and report staleness and stiffness in their
leg muscles (Varlet-Marie, Gaudard, Mercier, Bressolle, & Brun,
2003). Other symptoms include changes in the profile of
mood state (POMS), depleted muscle glycogen stores, incre-
ased resting heart rate, higher cortisol levels and microscopic
damage in the muscle (Budgett, 1998). 

What is the cause of the muscle symptoms associated with
the UPS? Because of the ethical and practical problems regar-
ding deliberate overtraining of athletes, there are few good
clinical studies regarding muscle responses to long-lasting

chronic stress (Varlet-Marie, Gaudard, Mercier, Bressolle, &
Brun, 2003). However Li et al. (2002) investigated the effects
of fatigue and training on sarcoplasmatic reticulum (SR) Ca2+
regulation in human skeletal muscle, and found depressive
effects of muscle SR Ca2+ release. Both Finaud, Lac, and Filaire
(2001, 2006) (2001 not in reference list) have presented the-
ories about oxidative stress in the muscles. They asserted that
oxidative stress is a contributor to the symptoms in UPS,
König, Wagner, Elmadfa, and Berg (2001) claimed there is no
scientific proof for this theory.  On the basis of a clinical study,
Varlet-Marie et al. (2003) claimed that the feeling of “heavy
feet” may come from hemorheologic disturbances. Smith
(2004) argued that repetitive tissue trauma over time may
lead to a chronic inflammation in the muscles. Nevertheless,
Garrande, Colson, Pensini, Seynnes, and Legros (2007) report
finding that these muscle symptoms depend on the individual
neuromuscular profile. (unclear sentence) 

This essay will review articles about muscle responses of an
overtrained endurance athlete. First, different definitions of of
the overtraining syndrome will be considered. Then a short
account of the main symptoms and main causes for UPS will
be given. Subsequently, training adaptations will be briefly dis-
cussed, followed by a more thorough discussion concerning
what may be the situation in the muscles of endurance trai-
ned athletes with this syndrome.    

KIRSTI KROHN GARNÆS

FYSIOTERAPEUT OG MSC STUD, PROGRAM FOR BEVEGELSESVITENSKAP, NTNU.
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gue syndrome and with major depressi-
on. Psychomotor slowness is consistent-
ly present in both syndromes (Nederhof
et al., 2006). 

In this essay, I will use the term unex-
plained underperformance syndrome,
defined as a persistent decrement in
athletic performance capacity despite
two weeks of relative rest (Robson,
2003). A wide term and definition are
chosen since there seem to be few clear
statements on this topic.

Symptoms 
The main complaint from athletes suffe-
ring from UPS is about underperforman-
ce. Athletes will often ignore fatigue,
heavy muscles, and depression until per-
formance is chronically affected (Budgett,
1998). The reaction to this underperfor-
mance is often an increase in training,
thereby often making this situation
worse (Budgett, 1998). 

Many endurance athletes with different
degrees of UPS complain about muscle
soreness and stiffness/staleness (Varlet-
Marie, Gaudard, Mercier, Bressolle, &
Brun, 2003). They often report the fee-
ling of constantly “heavy legs” (Varlet-
Marie et al., 2003).

Muscle glycogen stores are depleted
and resting heart rate often rises. The
testosterone:cortisol ratio is reduced as
the result of lower testosterone and hig-
her cortisol levels. Microscopic damage
in the muscles also leads to raised creati-
ne kinase levels (Budgett, 1998). 

Studies have shown that the lactate
curve shifts to the right both during opti-
mal training and overtraining McArdle,
Katch, & Katch 2007). Bosquet, Lèger, and
Legros (2001) claim that this is because
of an increase in endurance capacity
during optimal training, but in the state of
overtraining this shift is caused by delay-
ed glycogen resynthesis that decreases
the capacity of the muscle both to pro-
duce and eliminate lactate.

Athletes with UPS often shows chang-
es in the profile of mood state question-
naire involving reduced vigour and incre-
ased tension, depression, anger, fatigue,
and confusion (Budgett et al., 2000).
Overtrained athletes regularly report
symptoms such as concentration pro-
blems, cognitive complaints and memory
problems (Nederhof et al. 2006).
Nederhof et al. (2006) also found that
UPS/OTS shows similarities with chronic

fatigue syndrome and with major depres-
sion. Psychomotor slowness is consi-
stently present in both syndromes. 

All these changes are physiological and
normal if recovery occurs within two
weeks. Overreaching is a vital part of
training for improved performance, but
not if it lasts over two weeks (Budgett,
1998).

Causes
The causes of the unexplained under-
performance syndrome are not quite
clear, and it may not be just one factor
contributing to this health state (Budgett
1998). Differential diagnoses are very
important to check for in athletes with
an unexpected decrease in performance
(Budgett et al., 2000).

Foster (1998) contends that overtrai-
ning is primarily related to sustained
high-load training, often coupled with
other stressors. Animal models have sug-
gested that unremittingly heavy training
(monotonous training) may increase the
likelihood of developing overtraining
syndrome (UPS). 

When athletes fail to recover from trai-
ning, as resting, sleep and nutrition, this may
lead to less optimal adaptations in the
muscles (Budgett, 1998). Insufficient reco-
very and negative physical or psychical
stress may lead to progressive fatigue and
underperformance (Budgett 1998). 

Petibois, Cazorla, Poortmans, and
Deleris (2003) reported that UPS also
could result from successive and cumula-
tive alterations in metabolism, which
become chronic during training. This pro-
cess is a biochemical alteration in carbo-
hydrate (saccharide) metabolism that
involves a shift from the main energetic
stores of exercise, carbohydrates and
lipids towards molecular pools (pools?)
like proteins that are normally not sub-
stantially used for the energetic supply of
skeletal muscles. 

Smith (2004) put forward another
reason as to why UPS occurs. He propo-
sed that excessive training/competing
causes repetitive tissue trauma, either to
muscle and/or connective tissue and/or
to bony structures, and that this results in
chronic inflammation. Smith proposes
that traumatized tissue synthesizes a
group of inflammatory molecules, cytoki-
nes. Cytokines have been shown to
coordinate the different systems of the
body to promote recovery. 

Other factors that may contribute to
the UPS are the subject's training back-
ground and the contraction modes used
to assess fatigue, depending on the indi-
vidual neuromuscular profile (Garrandes,
Colson, Pensini,  Seynnes, & Legros, 2007).
Training at high altitude, for example, cre-
ates a considerable neuromuscular and
cardiovascular stress, and may be a factor
in developing UPS for some athletes
(Rusko, Tikkanen, & Peltonen, 2004).

Understanding the muscles in the
unexplained underperformance
syndrome
The overload principle
Depending on the exact nature of the
stress, the muscle may adapt to training
by increasing size, improving neuromus-
cular performance, or enhancing endu-
rance capabilities (Kraemer & Spiering,
2006). The major objective of exercise
training is based on the overload princi-
ple: to stimulate structural and functional
adaptations to improve performance in a
specific physical task (McArdle, Katch, &
Katch, 2007). That means that exercising
at intensities greater than normal stimu-
lates adaptations so the body after reco-
very functions more efficiently (McArdle,
Katch, & Katch, 2007). These adaptations
require adherence to individually planned
programs for training and restitution
(McArdle et al., 2007). Initial hard training
causes underperformance, but if recove-
ry is allowed there is supercompensation
and improvement in performance.
(Budgett, 1998). During the training/
overload period, overreaching or transi-
ent symptoms and signs and changes in
diagnostic tests may occur. Overreaching
is a planned, necessary and vital part of
training for improved performance
(Budgett, 1998). 

What happens with the muscles when
the athlete repeatedly fails to adapt to the
training loads? Psychological, endocrinolo-
gical, physiological, and immunological fac-
tors may all play a role in the failure to
recover from exercise (Budgett, 1998).

What may lead to reduced 
muscle function in the unexplained
underperformance syndrome? 
Ion transport
Li et al. (2002) the effects of fatigue and
training on sarcoplasmatic (SR) reticulum
Ca2+ regulation in human skeletal mus-
cle in eight untrained controls (UT), eight
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endurance-trained (ET), and eight resistan-
ce-trained athletes (RT). (repetition) They
found that the SR function was markedly
depressed with fatigue in both controls and
athletes, the grade was dependent on fibre
type, but it appeared to be minimally affec-
ted by chronic training status. The resistant
trained athletes with a high portion of type
II fibres had the biggest reduction in SR func-
tion. These findings indicate that impaired SR
function is an obligatory response to fati-
guing contractions, and that chronic training
does not prevent or even significantly atte-
nuate the depressive effects of fatiguing
exercise on muscle SR Ca2+ release.
According to Li et al. (2002), there may be a
positive link between SR dysfunction and
fatigue in contracting human muscle, but
conclude that reduced in vitro SR function
clearly cannot fully ex plain the reduction in
muscle torque with fatigue. The endurance
trained athletes showed generally lower SR
function compared to the resistance trained
athletes, and may not be that much affected
by the ion transport in fatiguing exercise.

Oxidative stress
Many studies have demonstrated that inten-
se muscular work generates considerable
amounts of reactive oxygen species (ROS)
(König et al., 2001). Finaud, Lac and Filaire
(2006), and König, et.al (2001) considered
oxidative stress in the muscles as a contri-
butor to the symptoms in UPS. In the case
of oxidative stress, an accumulation of free
radicals increases the cellular damage to
many important substances through a pro-
cess that adds oxygen to cellular compo-
nents (McArdle et al., 2007). Physical exerci-
se increases oxidative stress and causes dis-
ruptions of the homeostasis, and may have a
positive or negative effect depending on
training load, training specificity and the basal
level of training (Finaudet al., 2006). 

Finaud et al. (2006), claim that oxidative
stress can disrupt muscular functions and
lead to the overtraining syndrome. Free
radicals produced during exercise play an
important role in the induction of muscular
lesions. Effects on the production of free
radicals seems to be specific to oxidative
muscular fibres This overtraining increase if
the efficiency of the antioxidant system
syndrome is characterised by excessive fati-
gue, drops in performance, physical changes
and moodiness during exercise. 

König et al. (2001) also say in their review
that oxidative stress can lead to damage or
destruction of cellular macromolecules such
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as lipids, proteins, and nucleic acids. But they stress that
it has only been hypothesised that the body's physiolo-
gical amount of antioxidants is not sufficient to prevent
exercise-induced oxidative stress. Not all investigations
have demonstrated oxidative stress following physical
exercise, and findings concerning the role of antioxi-
dants in reducing oxidative stress are equivocal. König et
al. (2001) hold that there is no scientific evidence to
recommend increased quantities of antioxidants to phy-
sically active people exceeding the amount provided by
a healthy, balanced nutrition.

Haemorheologic disturbances
Varlet-Marie et al. (2003) studied whether the feeling of
heavy legs in overtrained athletes (FHL) is associated
with a haemorheologic profile. Thirty-seven athletes
trained 13.05-0.97 hr/week, completed the French
questionnaire of Overtraining (mean score: 11.66-1.96),
and underwent a medical check-up, including haemor-
heological measurements. Fourteen of them, well mat-
ched with the 23 others for age and body composition,
who reported "I have the FHL" had higher plasma vis-
cosity. Thus, this study suggests that that FHL is related
to UPS-related haemorheologic disturbances, namely,
mild plasma hyperviscosity and mild erythrocyte hyper-
aggregability.  

Chronic inflammation 
The hypothesis proposed by Smith (2004) suggests that
excessive training/competing causes repetitive tissue
trauma, either to the muscles or the ligaments, and that
this results in chronic inflammation. Traumatized tissue
may synthesize a group of inflammatory molecules,
cytokines. Cytokines have been shown to coordinate
the different systems of the body to promote recovery.
A disturbance in this system may promote the UPS.

Neuromuscular profile
Garrandeet al. (2007) required 14 endurance-trained
men, 7 triathletes men, and 7 explosive power-trained
men to perform 31 isokinetic concentric knee ex -
tensions at 60 degrees. Before and after three sets, elec-
trically induced contractions were recorded. They found
that for the endurance trained athletes with fatigue the
coactivation level of the nerves was decreased special-
ly during eccentric and isometric contraction, in con-
trast to the explosive power-trained athletes. These dif-
ferences in coactivation level between explosive- and
endurance-trained athletes could reflect a central adap-
tation induced by individual neuromuscular profile trai-
ning background in response to the fatiguing exercise.

Generally, studies considered in this review have small
numbers of participants, therefore making it difficult to
draw exact conclusions about what is happening in the
muscles of athletes with UPS. There is also reason to
believe that the reaction in the muscles  depend on the
athletes training background, individual neuromuscular
profile and the contraction modes used to assess fati-
gue (Garrandes et al., 2007). In studies of underperfor-
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mance and overtraining, we are confron-
ted with ethical problems. It is hard to get
permission to over train people over a
long time, and you will hardly get any
volunteers among highly trained athletes
(Varlet-Marie et al., 2003). So, an impor-
tant weakness in current thinking in exer-
cise physiology is that we lack certain
knowledge of the precise factors that
determine fatigue and hence limit per-
formance in different types of exercise
under a range of environmental conditi-
ons (Noakes, 2000).

CONCLUSION 
The unexplained underperformance
syndrome is a complex state that invol-
ves a large variety of signs and symptoms
(McArdle, Katch, & Katch, 2007). There
may be several reasons for the complaint
made by athletes with UPS about muscle
soreness and stiffness/staleness and of
constantly “heavy legs” (Varlet-Marie et
al., , 2003). 

The present review revealed that that
Li et al. (2002) explained the symptoms
by reduced ion transport, and that
Finaud et al., (2006) and König et al.
(2001) agreed that oxidative stress may
led to muscle damage. König et al.
(2001), however, were sceptical that this
may lead to UPS. According to Varlet-
Marie et al. (2003) haemorheologic dis-
turbances in the muscle constitutes a
reason for the feeling of heavy legs, and
Smith (2004) claimed that chronic
inflammation from tissue stress may be a
reason for reduced function in the athle-
tes. In the end, Garrande et al. (2007)
pointed out that different neurological
profiles may determine how fatigue
affects a muscle.

The main weekness of the studies
concidered is the lack of clinical eviden-
ce based on on a large enough number
of athletes. Researchers point out many
different causes and reactions regarding
the unexplained underperformance

syndrome, but they do not mention if
physical or psychical factors may differ
between males and females.

The UPS may be a major threat to
performance and health in athletes
(Nederhof et al., 2006), and impairment
of athletic performance are in many
cases prolonged (Shephard, 2001).
Athletes tolerate different levels of trai-
ning, competition, and stress at different
times, depending on their level of health
and fitness through the season. The trai-
ning load must therefore be individuali-
sed and reduced or increased, depending
on the response of the athlete (Budgett,
1998).

Future research on this topic should
look more at the adaptation mechanisms
with different physical and psychical stress
factors. Clinical studies of UPS should
include more subjects to improve the
generalisation of findings.
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Nye antidopingregler på høring
WADA har sendt ut et nytt forslag til internasjonalt antidopingregelverk (World Anti-Doping
Code) og internasjonal standard for kontrollvirksomheten (International Standard for Testing.
Blir endringene vedtatt i november, kan det gi store konsekvenser i forhold til straffeutmå-
lingen i dopingsaker. Toppidrettsutøvere rapporteringsplikt vil også innskjerpes.

Av Hilde Bjerkholt Jenssen, Antidoping Norge

Først litt om de foreslåtte endringene i World Anti-Doping Code (WADC) og Antidoping Norges høringssvar. Merk at dette
er foreslåtte endringer som ennå ikke er vedtatt!

Minimumsstraff for brudd på utøverinformajons-reglene
WADA har forslått å øke minimumsrammen for denne typen forseelser fra tre måneder til ett år. Maksimal straff skal frem-
deles være 2 år. Antidoping Norge mener dette er for strengt, også sett i sammenheng med at utøvere i andre tilfeller kan slip-
pe unna med en advarsel. Uansett vil man ha mulighet for å gi to års utestengelse i de tilfellene der utøveren bevisst har unn-
dratt seg dopingkontroll.

Advarsel eller straff?
WADA utvider listen over stoffer med ”særskilte bestemmelser” som kan gi grunnlag for redusert straff. De åpner også for
muligheten for bare å gi en advarsel dersom man tester positivt på noen av disse stoffene. Antidoping Norge mener at slike
brudd på dopingbestemmelsene skal resultere i en utestengelse og foreslår at dagens tre måneders minimumsstraff opprett-
holdes.

Økt straff i alvorlige dopingsaker
WADA foreslår å øke utestengelsestiden i alvorlige dopingsaker. Ved særlige alvorlige tilfeller vil utøveren kunne bli utestengt i
4 år. Det er saker hvor det dreier seg om systematisk doping. Det er doping med stoffer som anabole steroider, veksthormon
og EPO eller dopingmetoder (eks. bloddoping)som vil kunne bli hardere straffet.

Mulighet for frifinnelse
I tilfeller der utøver ikke er skyld i sin positive prøve, og heller ikke har handlet uaktsomt, ønsker Antidoping Norge at det skal
være mulig å bli frikjent. Dette synes som den mest rettferdige løsningen, og utøveren vil på den måten ha mulighet til å bli
renvasket.

Uavhengige domsinstanser
Antidoping Norge mener at det bør nedfelles i regelverket at de som er domsinstans i dopingsaker må være uavhengig. En
dopingsak kan få store økonomiske konsekvenser både for utøver, sponsorer og nasjonalt- og internasjonalt særforbund. Da er
det viktig at domsinstansens uavhengighet ikke kan trekkes i tvil. 

Medisinske fritak - gjensidig anerkjennelse av vedtak
Antidoping Norge ønsker at regelverket skal klargjøre spørsmål knyttet til innvilging av fritak. Antidoping Norge mener at både
nasjonale antidopingorganisasjoner og internasjonale særforbund må kunne innvilge fritak, og at man gjensidig må informere
om og anerkjenne hverandres vedtak. En utøver skal ikke være i tvil om fritaket han har fått er gyldig, og skal heller ikke være
tvunget til å søke flere steder.

Profiler som bevis
I det nye regelverket står det i en kommentar at man kan benytte utøvers urin- og eller blodprofil for å bevise at doping har
funnet sted. Det trenger med andre ord ikke å foreligge en positiv prøve. Antidoping Norge støtter at man i antidopingarbei-
det skal kunne benytte blod- og urinprofiler til å avsløre doping, forutsatt at metodene som benyttes er standardiserte og juri-
disk akseptable. Dette vil være et helt nytt skritt i antidopingarbeidet.

IM_2_07:IM_1_05  14-06-07  14:51  Side 18



I D R E T T S M E D I S I N  2 • 2 0 0 7 19

Samarbeid med toll og politi
Antidoping Norge oppfordrer WADA til å styrke grunnlaget for samarbeid mellom nasjonale antido-
pingorganisasjoner og offentlige myndigheter som toll og politi. Etterforskning av dopingsaker har blitt
viktigere. Politi og toll har i de fleste land bedre rammevilkår for å etterforske og avsløre brudd på
dopingbestemmelsene som besittelse, salg og smugling av dopingmidler. 

Strengere regler for utøverinformasjon  

Så litt om det nye forslaget til standard for kontrollvirksomheten: International Standard for Testing (IST). IST er en stan-
dard som er obligatorisk for alle som har vedtatt WADC, dermed også Norge og norske idrettsutøvere.

Det nye forslaget som er sendt på høring gir en detaljert beskrivelse av meldepliktsreglene for topputøvere. Forslaget kan bidra
til en etterlengtet harmonisering av regelverket på internasjonalt nivå.  

WADAs forslag innebærer at topputøvere må oppgi et daglig treffpunkt på en time. I tillegg skal informasjon om bosted, tre-
ning, og konkurranser oppgis. Informasjonen skal gis for tre måneder av gangen. 

– Forslaget om et daglig treffpunkt på en time er i tråd med den norske praktiseringen av regelverket, mens det obligatoriske
kravet til informasjon tre måneder på forhånd er strengere, sier daglig leder Anders Solheim.

– Forslaget om ytterligere skjerping av reglene fører til en større belastning for topputøverne. Vi må hele tiden vurdere om
belastningen ved tiltakene står i forhold til hva vi kan oppnå. Topputøvernes støtte til antidopingarbeidet har vært av stor betyd-
ning, noe som også bør tillegges vekt når forslaget skal vurderes, sier Solheim.

Utøvere som får tre advarsler i løpet av atten måneder kan straffes.
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Barn og unge sitter for mye stille. Fedme -
epidemien sprer seg i Norge. Vekt -
økningen skyldes ikke hovedsakelig at vi
spiser for mye. Overvekten er følge av at
både voksne og barn rører for lite på seg.

Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI)
bevæpner nå sine medlemmer med et
foredrag som inneholder harde fakta om
fysisk aktivitet og helse blant barn og
unge. Idrettsfysioterapeutene skal ta med
seg dette ut i sitt lokalmiljø, for å drive
kampanje for mer aktivitet i barn og
unges hverdag.

Faktagrunnlaget som gir fysioterapeu-
tene skyts i kampen for mer fysisk fost-
ring, er utarbeidet av professor Roald
Bahr ved Norges idrettshøgskole. Bahr er
også leder av Statens råd for fysisk akti-
vitet, og han er en av dem med aller størst
kompetanse på dette feltet i Norge.

Professor Bahr viser blant annet til at i
løpet av en generasjon er :
• Leken gått fra ute til inne
• Aktiviteter er flyttet fra løkker til baner

til haller
• Barna blir kjørt i bil i stedet for å gå og

sykle
• Leken har gått fra egenstyrt vilter lek til

voksenstyrt kontroll
• fra selvorganisering til andres organisering
• fra foreldreansvar til institusjonalisering
• fra selvaktivisering til passivisering - TV,

dataspill og video
Fysioterapeutene vet mye om hva som
trengs for å få bukt med fedmeepidemi
og stillesittende barndom. Nå skal de
altså reise rundt til politikere, skoleledere,
lærere og foreldre og fortelle om betyd-
ningen av en aktiv satsing på barn og
unge. Fysioterapeutene peker blant annet
på følgende tiltak:

•Aktiv skolevei. For mange blir kjørt
til skolen. Myndighetene må ta ansvar
for trafikksikkerheten, foreldrene må
legge til rette for at barna går selv.

• Aktive skoledager. Daglig kroppsø-
ving – som gir mestringsfølelse til alle
barn. Aktive friminutt – midttime.
Uteaktiviteter i samtlige fag.

• Arenaer for aktivitet i nærmiljøet.
Slett ikke alle skolegårder innbyr til
aktivitet. Men - med enkle midler – kan
man skape utemiljø som engasjerer og
aktiviserer barna. Arealer som også
benyttes på ettermiddager og i helger.

• Idrett & friluftsliv for alle – hele
ungdomstiden. Klar utfordring til
alle landets idrettslag om å utvikle min-
dre forpliktende aktivitetstilbud for
ungdommene som av ulike grunner
ikke ønsker å drive konkurranseidrett.
Idretten fanger de aller fleste i 8-10-
årsalderen. Men sliter ofte med å
beholde barna i idrettsaktivitet
gjennom ungdomstiden.

• Begrens skjermpassivitet. Voksne
må sette grenser for barnas skjermpas-
sivitet.
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Kampanje:

Aktiv hverdag for barn og unge
Fysioterapeuter er eksperter på fysisk aktivitet. Nå oppfordres fysioterapeuter landet rundt til å
ta turen til lokalpolitikere, skoleledere, lærere og foreldre for å åpne deres øyne for betydning
av mer aktivitet i barnas hverdag.
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Flere vitenskapelige studier har vist at det
er mulig å forebygge kne og ankelskader
innen ballidrettene, og de fleste elitela-
gene har etter hvert begynt å legge dette
inn i treningen. Likevel ser det ut til at
forebyggende trening ikke er vanlig i de
lavere divisjonene. Skadefri vil være et
viktig medium for å spre informasjon og
kunnskap om hvordan en praktisk gjen-
nomfører skadeforebyggende trening.

Filmen er spesielt rettet mot forebyg-
ging av skader innen ballidretter, spesielt
håndball og fotball. Øvelsene er imidler-
tid overførbare til andre idretter, som for
eksempel alpint, snowboard, basketball
og volleyball. Treningsprogrammene
består av oppvarmingsprogrammer som

er spesielt rettet mot å unngå skader i
ankel, kne, lyske og lår. DVDen inneholder
også en øvelsesbank med øvelser i forhold
til balanse/koordinasjon-, styrke-, spenst-
og teknikkøvelser. I tillegg er det også en
kort seksjon som omhandler sikkerhet i
hall, sikkerhetsutstyr for håndball/fotball, og
enkel akutt skadebehandling.

Målgruppen er trenere på alle nivå,
idrettslærere, treningsinstruktører, forel-
dre og utøvere. Fysioterapeuter og annet
helsepersonell vil også ha glede av
DVD'en da mange av øvelsene er nyttige
i rehabilitering av idrettsskader.

Ansvarlig for utarbeidelsen av innholdet
har vært førsteamanuensis og spesialist i

idrettsfysioterapi Grethe Myklebust, dr.
Scient. Programmene er basert på
forskning fra Senter for Idretts skade for -
skning, og andre ledende forskergrupper
i utlandet.

Prooduksjon/opplegg/idè:
Grethe Myklebust, Norsk tipping

Spilletid: 70 minutter

Pris: Kr 150,- for én DVD, kr 50 per DVD
ut over én (dvs. kr. 600 for 10 DVD'er) +
porto.

DVDen kan bestilles på:
www.klokeavskade.no
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DVD ANMELDELSE

Skadefri
Ny DVD om skadeforebygging
Senter for Idrettskadeforskning har med støtte fra Norsk tipping laget en ny DVD
om skadeforebygging innen idrett. ”Skadefri” erstatter ”Achilles” DVDen som ble
lansert for 2 år siden av samme gruppe, og inneholder et større utvalg øvelser,
programmer, screening tester osv.

Norsk Idrettsmedisin ønsker alle sine lesere
en riktig god, fysisk aktiv og skadefri sommer.

Lykke til med abstractskrivingen!
Vi sees på høstkongressen!
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Hva er klinisk resonnering?
Klinisk resonnering er hele den prosessen
som ligger til grunn for  hva vi velger å gjøre,
hvorfor og hvordan. Prosessen omfatter alle
faser av den kliniske situasjonen fra anamne-
sen og undersøkelsen til behandlingen med
de (re)vurderinger og evt endringer en gjør
underveis i undersøkelses – og behandlings-
forløpet inkludert vurdering av ”outcome”
(Jones 1995, Butler 2000, Jones&Rivett 2004).

Higgs & Jones (2000) definerer klinisk reson-
nering som: 
”… a process in which the therapist, interacting
with the patient and significant others (e.g. fami-
ly and other health –care team members),
structures meaning, goals and health manage-
ment strategies based on clinical data, client
choices and professional judgment and know-
ledge.”

Klinisk resonnering /  ”Wise action”
Den kliniske resonnerings prosessen har
mange navn som ”clinical decision making” og
”clinical judgement”. 

”Wise action” kan ofte være et nyttig
begrep om klinisk resonnering. Er det vi gjør
og sier til denne pasienten ”wise action”? Er
det ”fornuftig”? Butler (2000) beskriver klinisk
resonnering eller  ”wise action” som en vari-
erende interaksjon mellom mange forskjellige
faktorer han kategoriserer som; ”The best of
science”, ”The best of current therapies” og
”The best of the patient/therapist relationship”
(se figur 1). (Butler 2000).

The best of science
Med ”The best of science” menes alt som er
”evidence-based-medicine” (EBM) og ”evi-
dence-based-practice” (EBP). Dette inklude-
rer basisforskning og klinisk forskning relatert
til bl.a. bevegelsesvitenskap, rehabilitering,
diagnostiske tester, smertebiologi og motorisk
(dys)funksjon og (re)læring, CNS funksjon og
plastisitet, vevstilheling, patoanatomi / - fysio-
logi, patobiologiske mekanismer og klinisk
resonnering.

The best of current therapies
Finnes det èn suveren behandlingsmetode
eller behandlingstilnærming som er løsningen
for alle pasienter med plager i muskel – og
skjelettsystemet? Pasienten, den kliniske situa-
sjonen og problemstillingen bestemmer hva
som kreves av tiltak. Alle metoder og tilnær-
mingsprinsipper har sine styrker og svakheter.
Utfordringen er kanskje å selektere hvilke pasi-
enter som skal ha hvilke tiltak til hvilken tid?

The best of the patient / therapist relationship
Med “The best of patient/therapist relations-
hip” mener man at undersøkelses – og
behandlingsforløpet tilpasses den enkelte
pasienten. Med basis i blant annet nyere smer-
tebiologi (Gifford 1998, Main et al 2000,
Vlaeyen&Linton 2000, Leew et al 2007) for-
drer det en aktiv inkludering av pasienten i
hele resonneringsprosessen, og det legges
vekt på betydningen av pasientens opplevelse,
forståelse og delaktighet. Dette stiller krav til
terapeutens både kommunikative ferdigheter,
grad av empati og evne til refleksjon. 

Klinisk resonnering – en kontinuerlig
prosess
Mange modeller brukes for å beskrive den kli-
niske resonneringen som en interaktiv og
kontinuerlig prosess (Christensen et al 2004).
Figur 2 viser en nyere modell (Jones&Rivett
2004), basert på blant annet nyere forskning
innen smertebiologi (Vlaeyen&Linton 2000,
Leew et al 2007). Her vektlegges i større grad
enn tidligere viktigheten av pasientens invol-
vering, og interaksjonen mellom terapeuten
og pasienten. Hensikten med å vise modellen
er ikke å beskrive alle detaljer, men poengtere
pasientens delaktighet i alle nivåer og hvordan
man som terapeut i vesentlig grad kan påvir-
ke hele prosessen. 

Selv om modellen i utgangspunktet kan
virke ”tung” og teoretisk, gjenspeiler den
egentlig akkurat det vi alle gjør i klinisk praksis
både i undersøkelse og behandling. Gjennom
undersøkelse og kommunikasjon med pasien-

Refleksjon over egen praksis
– hvor godt resonnerer du klinisk?

CHRIS J. DRUMMOND

FYSIOTERAPEUT, MENSENDIECK KLINIKKEN FYSIOTERAPI AS

I vårt daglige kliniske arbeid undersøker og behandler vi pasienter med skader / smerter og
endret funksjon i nerve-muskel-skjelettapparatet. Vi vurderer funn og symptomer og iverksetter
det vi mener er relevante behandlingsiltak. Mer eller mindre bevisst resonnerer vi klinisk i varie-
rende grad hver eneste dag med hver eneste pasient. Men, hvor godt resonnerer vi klinisk og
hvilke faktorer kan påvirke vår resonnering?
Hensikten med artikkelen er å formidle viktigheten av klinisk resonnering og refleksjon over
egen praksis.

Figur 1.
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ten samler vi inn og vurderer forskjellige funn
og symptomer. Vi iverksetter fornuftige behand-
lingstiltak basert på en formening om hva som
er problemet, og hvordan det best mulig bør
adresseres i samarbeid med pasienten. Faglig
kunnskap innen EBM og EBP, refleksjon og erfa-
ringsbaserte kunnskap integreres i hele under-
søkelses – og behandlingsforløpet, og tilnær-
mingen justeres basert på din vurdering av
respons og nye funn og symptomer underveis.

Vi erfarer alle at den kliniske situasjonen
varierer. Ingen kliniske situasjoner eller pro-
blemstillinger er like og de vil kreve forskjellig
type tilnærming og grad av ressurser. En pasi-
ent med kroniske korsryggsmerter vil kreve
en annen tilnærming enn en pasient med
akutte kastrelaterte skulderplager. To pasien-
ter med kroniske korsryggsmerter vil også
ofte kreve forskjellig tilnærming avhengig av
bl.a. pasientens behov, målsetting, smerteopp-
levelse, funksjon, forståelse og for eksempel
tidligere erfaringer. Samtidig kan to forskjellige
fysioterapeuter ha forskjellig tilnærming til
samme pasient avhengig av terapeutens kunn-
skaps – og erfaringsbase, kommunikative og
manuelle ferdigheter, og grad av empati. Den
kliniske resonneringsprosessen er dynamisk
og kravene til omfang og kompleksitet vil vari-
ere innenfor en ”evidenced-based-physiothe-
rapy” – ramme (Herbert et al 2005).

Hvis klinisk resonnering er akkurat det vi
gjør hver dag med alle pasientene våre, hvor-
for skal vi da tilegne oss ytterligere kunnskap
om klinisk resonnering? 

Trenger vi kunnskap om klinisk
resonnering?
Det motsatte av en praksis basert på god kli-
nisk resonnering, er ”oppskrifts” - behandling
(”recipe management”). Her blir de samme
behandlingstiltakene anvendt uavhengig av
den kliniske situasjonen og/eller de patobiolo-
giske prosessene. Skal det for eksempel foku-
seres på isolert rekruttering av m. transversus
abdominis hos alle korsryggpasienter? Skal
alle pasienter med plager i korsryggen, nakken
og skuldre drive slyngetrening? Uansett

arbeidsområde innen fysioterapi og uansett
type klinisk problemstilling, fortar vi alltid en
vurdering av hva som sannsynligvis er galt og
hva vi skal iverksette av tiltak. Klinisk resonne-
ring er hele grunnlaget for vår praksis og
bidrar til at vi sammen med pasienten gjør de
beste kliniske valgene tilpasset pasienten i den
aktuelle situasjonen (Butler 2000, Jones 1992,
1995, 2000, Jones&Rivett 2004). God klinisk
resonnering med en reflekterende ”open-
minded” holdning kan også bidra til at vi ikke
ukritisk endrer praksis basert på nye teorier

som ikke kan dokumenteres gjennom basis-
forskning eller klinisk forskning  (Jones 1995,
Jones&Rivett 2004).

Med kunnskap om at praksis er et direkte
resultat av resonneringen, er det grunn til å
stille spørsmålet; ”Er min resonneringsprosess
god nok og hva kan påvirke hvordan jeg reson-
nerer? Hva kan påvirke min praksis?”

Hva kan påvirke den 
kliniske resonneringsprosessen?
Mange faktorer kan påvirke resonneringspro-
sessen. Vi kan skille mellom indre faktorer
(forhold relatert til terapeuten) og ytre fakto-
rer (pasienten, kliniske situasjonen, sosiale for-
hold) (Jones 1995, Higgs&Jones 2000, Jones&
Rivett 2004). Da det her ikke  er anledning til
å komme inn på alle mulige faktorer, har jeg
valgt kort å diskutere forhold relatert til tera-
peuten; kunnskap, hypotesedannelse og reflek-
sjon / tid.  Videre kan følgende lesning spesiellt
anbefales: Jones 1995, Gifford 1998, Butler
2000, Higgs& Jones 2000 og Jones&Rivett 2004,
se referanseliste for fullstendig referanse.
Kunnskap og organisering av kunnskap
I litteraturen om klinisk resonnering angis
mangel på teoretisk og praktisk kunnskap
som noen av de viktigste faktorene som kan
påvirke vår resonnering (Jones 1995,  Butler
2000, Higgs&Jones 2000 , Jones & Rivett
2004). Betydningen av å tilegne seg relevant
oppdatert kunnskap for adekvat resonnering
som grunnlag for praksis, er naturligvis innly-

Figur 2.

Figur 3.
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sende. I litteraturen om klinisk resonnering
vektlegges forskningsbasert kunnskap (basis-
forskning og klinisk forskning) men også i
vesentlig grad erfaringsbasert (praktisk) kunn-
skap. Kunnskap deles derfor inn i ”knowing –
what – knowledge” og ”knowing – how –
knowledge” som gjensidig påvirker hverandre
(Jones&Rivett 2004).

Det stilles stadig økende krav til såkalt ”evi-
dence-based physiotherapy practice” ved alle
aspekter av undersøkelsen og behandlingsfor-
løpet (Herbert et al 2005). Det setter krav til
kontinuerlig videreutvikling og oppdatering av
våre teoretiske og praktiske kunnskaper og
ferdigheter. ”Evidence-based-physiotherapy-
practice” betyr i følge Herbert et al (2005) at
din praksis ikke alene skal baseres kun på
vitenskapelig forskning, men være en kombi-
nasjon av forskningsbasert kunnskap og din
praktiske erfaringsbaserte kunnskap som klini-
ker, med en aktiv inkludering av pasienten.
Like viktig som forskningsbasert kunnskap
(basisforskning og klinisk forskning), er din vur-
dering av kvaliteten og den kliniske relevansen
på dette og om og hvordan denne kunnskapen
og resultatene kan anvendes på dine pasienter
i den aktuelle kliniske situasjonen 

Like viktig som mengde relevant oppdatert
kunnskap og hvordan kunnskapen integreres i
klinisk praksis, er hvordan vår kunnskap og
våre kliniske data systematiseres / organiseres
for best mulig anvendelse (Jones 1992, 1995,
Jones&Rivett 2004). Mangel på systematise-
ring av kunnskap kan resultere i mangelfull
bruk av kunnskapen i resonneringsprosessen

(Jones 1995, Jones&Rivett 2004). De siste
årenes forskning innen blant annet smertebi-
ologi har gitt økt kunnskap om smerte som
en subjektiv, multidimensjonell sanseopple-
velse (Vlaeyen&Linton 2000, Leew et al
2007). Vi har fått økt innsikt i ulike (smer-
te)mekanismer som underliggende årsak til
endret funksjon i muskel – skjelettsystemet
(Vlaeyen&Linton 2000, Leew et al 2007). Det
kan av og til være vanskelig å systematisere
kunnskap om smertebiologi for klinisk anven-
delse, og se hvordan forskjellige mekanismer
og dimensjoner av smerte kan påvirke hver-
andre. Mange forskjellige modeller er blitt
utviklet for å øke denne nytteverdien. To av
disse modellene er ”The Mature Organism
Model” (figur 3) (Gifford 1998) og Main’s
”Disability” / ”Biopsychosocial Model” (figur
4) (Main & Spanswick 2000). Disse fungerer
bra både for systematisering av kunnskap,
men også som del av den pedagogiske tilnær-
mingen. (Se referansene for ytterligere infor-
masjon om de forskjellige modellene).

Din kliniske resonnering kan også påvirkes
av hvordan du systematiserer funn, sympto-
mer og annen informasjon gjennom undersø-
kelses – og behandlingsforløpet (Jones 1995,
Butler 2000). Selv om kravene til klinisk
resonnering kan variere avhengig av problem-
stillingen og den kliniske situasjonen, er det
ofte mye informasjon som skal håndteres.
Jones (1995) og Butler (2000)  presenterer
en modell (figur 5) som kan anbefales som en
kvalitetssikring.  (Se referansene for ytterligere
beskrivelse av modellen).

Hypotesedannelse
Klinisk resonnering handler om å lage mer
eller mindre velbegrunnede hypoteser om de
forskjellige delene av den kliniske situasjonen
(Jones 1995, 1992, Jones&Rivett 2004).
Overfokusering på en ”favoritt-hypotese” er i
følge litteraturen en veldig vanlig feil og kan
påvirke din behandling (Jones 1995,
Jones&Rivett 2004)). Det kan alltid være en
fare for en overfokusering på en bestemt
diagnose, vevsstruktur, patobiologisk prosess
eller en bestemt behandlingstilnærming /
behandlingsmetode som er ”inn i tiden”.
Dette kan påvirke hvilke funn og symptomer
som vektlegges og ikke minst hvordan disse
tolkes. Konsekvensen er at funn og sympto-
mer kan tolkes ut i fra ditt ønske om å bekref-
te din hypotese om diagnose, patobiologiske
prosess eller behandlingstilnærming / -metode.  

Refleksjon og tid
Refleksjon kan i seg selv sees på som en kva-
litetssikring av eget arbeid. Schön (1983,
1987) beskriver refleksjon som todelt:
”Reflection – in – action” og ”Reflection –
about – action”. 

Tar  jeg meg tid til refleksjon over egen
praksis? Er jeg bevisst sentrale faktorer som
kan påvirke mine kliniske valg? Er min kliniske
resonneringsprosess god nok? Overfokuserer
jeg ofte på en favoritt – hypotese? Er min
kunnskapsbase oppdatert? Bruker jeg tid på å
oppdatere mine teoretiske og praktiske kunn-
skaper? Er kvaliteten på min refleksjon over
egen praksis god nok?

Figur 4.
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HAMSTRINGS-KURS
Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm

Fredagen den 2 november, 2007

Kurset tar ett ”helhetsgrep” på hamstringsmuskulaturen og belyser alt fra den seneste forskningen til konkret trening.

Gjesteforelesere:
Jenny Jacobsen, leg sjukgymnast: sammenheng mellom funksjonsforstyrrelser i korsrygg/bekken og hamstrings-
problematik?

Kjartan Halvorsen, biomekaniker: bevegelses analyse og aktivitetsmønster ved noen interessante hamstringsøvelser. 

Kursdato/tid: fredag  2 november 2007, kl 09.00 – 17.00 
Sted: Gymnastik och Idrottshögskolan, Lidingövägen 1, Stockholm 
Pris: 2.400:- eks. moms (kaffe, lunch og kursmateriell er inkludert) 
Påmelding: bindende via e-post, caputbrevis@yahoo.se
Påmeldingsfrist er 1. oktober, det er begrenset antall plasser

Kursansvarig (spørsmål stilles til): 
Carl Askling, Anders Reimers väg 10, 117 50 Stockholm. E-post: caputbrevis@yahoo.se

Vi erfarer alle hvordan mangel på tid kan
påvirke vår praksis. Her er uttalelsen til Joy
Higgs (1997) er ganske treffende: 
”The less time I have for reflection, the more I
need to make reflection a top priority”

Konklusjon
Klinisk resonnering som en multidimensjonell
reflekterende interaktiv prosess er grunnlaget
for vår kliniske praksis. Klinisk resonnering kan
påvirkes av mange både indre og ytre fakto-
rer og spesielt kan nevnes mangel på oppda-

tert kunnskap (EBM, EBP, erfaringsbasert
praktisk kunnskap), overfokusering på en favo-
ritt-hypotese og mangel på tid til refleksjon
som viktige indre faktorer. En kritisk, men kon-
struktiv reflekterende holdning til egen prak-
sis og kunnskap kan ha en avgjørende faktor
for faglig kvalitet, utvikling og ikke minst pasi-
ent ”outcome”.

Figur 5.
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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 ska-
der, å sette legen i stand til å veilede om idrettsskadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse 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, helsere-
latert 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-/nakke-
smerter, skader i skulder, kneskader, legg-/ankel-/fotskader. Barn og idrett. Kvinner og idrett – spiseforstyrrelser,
menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.

Idrettsmedisin for leger – trinn 2
Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i idrettsmedisin trinn 1. Det skal gi en grundi-
gere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger med særlig vekt på belastningsskader og forhold knyttet til
idrettsutøvelse på høyt nivå. Legen skal etter kurset kunne være ansvarlig for den idrettsmedisinske service for
utøvere og lag på alle nivå. 

Faglig innhold: Idrettsfysiologi, testing og trening av utholdenhet, stryke, spenst og hurtighet. Temperaturregulering
og væskebalanse, høydefysiologi og høydetrening, reisemedisin og akklimatisering. Kosthold og prestasjonsevne,
restitusjon og overtrening, doping. Indremedisinske tilstander og trening. Idrettstraumatologi med vekt på diag-
nostikk og rehabilitering av belastningsskader. Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved belastningsskader, ska-
deforebyggende tiltak, bruk av tape/ortoser, kroniske rygg- og nakkesmerter, skade i albue/hånd, bekken-/lyske-
/hofteskade, kneskader, legg/ankel/fotskade. Kvinner og idrett – graviditet og trening. Idrettspsykologi.

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 idrettens krav til funk-
sjon og utøverens forutsetninger som alder, kjønn og treningstilstand, og a sette fysioterapeuten i stand til å stille
funksjonsdiagnose og behandle de vanligste akutte idrettsskader. Med idrett menes i denne sammenheng alle for-
mer for fysisk aktivitet, både på konkurranse- og mosjonsplan. 

Treningslære: Kosthold hos idrettsutøvere, doping, idrett og helse, helserelatert tre-
ning. Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte ska-
der, 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, menstruasjonsforstyr-
relser og osteoporose.

Universitetet i Oslo og Norsk Idrettsmedisinsk Institutt arrangerer

Grunnkurs i idrettsmedisin 
trinn 1 og trinn 2

for leger og fysioterapeuter
8. – 13. oktober 2007 i Oslo. 
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Idrettsmedisin for fysioterapeuter – trinn 2 
Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i idrettsfysioterapi trinn 1. Det skal gi en grun-
digere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger med særlig vekt på belastningsskader og forhold knyttet til
idrettsutøvelse på høyt nivå. Fysioterapeuten skal etter kurset kunne utføre fysioterapi for utøvere og lag på alle nivå. 

Faglig innhold: Idrettsfysiologi, testing og trening av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Temperaturregulering
og væskebalanse, høydefysiologi og høydetrening, reisemedisin og akklimatisering, kosthold og prestasjonsevne,
restitusjon og overtrening, doping. Indremedisinske tilstander og trening. Idrettstraumatologi med vekt på diag-
nostikk og rehabilitering av belastningsskader. Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved belastningsskader, ska-
deforebyggende tiltak, bruk av tape/ortoser, kroniske rygg- og nakkesmerter, skade i albue/hånd, bekken-/lyske-
/hofteskader, kneskader, legg-/ankel-/fotskade. Kvinner og idrett – graviditet og trening. Idrettspsykologi.

Kurstimer: 40, inkludert kursprøve. Timene søkes godkjent av Den norske Lægeforening. 
Kurset søkes godkjent som tellende timer til Idrettsfysioterapeut FFI. 
Kurskoordinator: Overlege Terje M. Halvorsen, NIMI. 
Kurssted: Opplev Norsk Fotball (tidl. UBC) Ullevål Stadion.
Kursavgift m/kursmateriell: Kr. 4.800,- 
Bevertning: Kr. 1.750,- (obligatorisk)

Søknadsfrist: 20. august 2007.
Påmelding: Skriftlig til NIMI v/Ann-Kristin Bjerke Haugen, Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805 Oslo. 
Telefon 23 26 56 84, telefaks 23 26 56 66, mail: ann-kristin.haugen@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.
Søknadsskjema på www.nimi.no
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Bakgrunn
Bruk av lokalanestesi er tillatt brukt som injeksjonsform, og står ikke lenger på listen over forbudte legemidler hos Antidoping
Norge eller WADA. 

Det har vært enkelte tilfeller hvor leger tilknyttet idretten har satt injeksjoner med lokalanestesi for å dempe en lokalisert
smerte, og injeksjon av lokalanestesi har medført at idrettsutøveren har kunnet delta i trening og konkurranse. 
Andre leger har reagert på denne praksisen, og gitt uttrykk for at dette er etisk betenkelig. Bakgrunnen for dette er at
legens/helseteamets primæroppgave er medisinsk forebygging-utredning-behandling-rehabilitering, og å ivareta helsa til
idrettsutøveren best mulig. Det å sette injeksjon med lokalanestesi vil fjerne smerten som er et signal på et patologisk for-
hold, og vil medføre at idrettsutøveren kan delta i en aktivitet samtidig som det patologiske forholdet forverres. 

Juridiske forhold
Rent juridisk fremkommer det i WADA sin lovgivning, og dermed Antidoping Norge sine regler, at det er tillatt å sette injek-
sjoner med lokalanestesi. 

En lege kan motsette seg å sette en injeksjon med lokalanestesi på en idrettsutøver.
En lege kan ikke påtvinges å gjøre en medisinsk intervensjon som vedkommende er uenig i. Legen har autonomi til å velge
type behandling som vedkommende mener er til det beste for pasienten, så lenge dette ikke anses å være en uforsvarlig
handling/valg av behandling. 

En lege kan ikke stilles juridisk til rette for å ikke gjennomføre en behandling selv om behandlingen juridisk ikke er ulovlig. 

Den norske Lægeforening/etisk komite
Dnlf Etiske komite har diskutert saken, men har ikke noen konkrete tilbakemeldinger eller anbefalinger i saken. 

NIMF sin holdning ved bruk av injeksjoner med lokalanestesi
Legens og helseteamet primære oppgave er å ivareta idrettsutøverens/pasientens helse på en optimal måte og følge
Helsepersonell loven. 

Juridisk kan en lege sette en injeksjon med lokalanestesi på en idrettsutøver/pasient iht. til WADA og Antidoping Norge sitt
regelverk. 

Legen må vurdere om det er medisinsk indikasjon for å sette en slik injeksjon med lokalanestesi hos den aktuelle idrettsut-
øveren/pasienten i den aktuelle situasjonen. 

Hvis legen vurderer at det foreligger en medisinsk indikasjon for å sette en injeksjon med lokalanestesi og at dette er etisk
forsvarlig definert som å ivareta utøverens/pasienten helse, kan injeksjonen settes. 

Hvis legen vurderer at det foreligger en medisinsk indikasjon for å sette en injeksjon med lokalanestesi, men at dette ikke er
etisk forsvarlig definert som at det ikke ivaretar utøverens/pasienten helse, bør injeksjonen ikke settes. 

Hvis legen vurderer at det ikke foreligger en medisinsk indikasjon for å sette en injeksjon med lokalanestesi, skal injeksjonen
ikke settes. 

Jon Olav Drogset Terje Halvorsen
Leder NIMF Styremedlem

BRUK AV LOKALANESTESI I INJEKSJONSFORM
Anbefaling fra NIMFNORSK IDRETTS-

MEDISINSK FORENING
NORSK IDRETTS-

MEDISINSK FORENING
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Du møter blant andre:

- Steven Blair

- Mike Hurley

- Steven Linton

- Klaus Bak

- Per Renstrøm

- Lars Engebretsen

- Hilde Fredriksen
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VELKOMMEN TIL
IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS

8.-11. NOVEMBER 2007 I OSLO

Kongresskomiteen består av svært erfarne og aktive kollegaer i vårt fagmiljø, men også av nytenkende unge kollegaer som ønsker
å ta del i dette arbeidet og å videreføre våre tradisjoner når enkelte andre ”pensjoneres”. Den røde tråden i kongressen er noen
av de store utfordringene vi vil få fremover innen muskel- og skjelettlidelser og helse-og livsstilsproblemer. Men også ”tradisjonel-
le” idrettsmedisinske problemstillinger vil bli godt ivaretatt. 

Det vil bli en grundig gjennomgang innen fagområdet bruskskader, artrosefeltet, skulder- og ryggproblemer, hvor disse fagområ-
dene knyttes opp mot idrett og aktivitet. Innen alle disse feltene vil vi ha fokus på at klinikerne skal ta med seg hjem et verktøy de
kan arbeide med. Derfor oppfordres dere til å ta del i hovedforelesningene, men også work shops der man vil gå i gjennom både
tester og behandlingstiltak. 

Et sentralt tema er utviklingen av helse- og livsstilsproblemer rettet mot fysisk aktivitet og enkelte sykdomsgrupper. Det idretts-
medisinske miljøet har en stor kompetanse og fokus på de positive effektene fysisk aktivitet har for individets helse. Miljøet vårt
bør bidra med å komme med forslag til hva som bør gjøres i samfunnet for å redusere denne utviklingen. Hovedforeleser innen
temaet helse- og livsstilsproblemer vil være den fremste eksperten i verden i dag, Steven Blair. 

Vi ønsker å være med å rekruttere nye fagpersoner inn i det idrettsmedisinske miljøet og til våre foreninger. Således tilbyr vi work
shops både for den erfarne kliniker og for den mindre erfarne. Vi vil også ha en sesjon med spennende kasuistikker.   

I 2007 legger vi opp til et sosialt program der vi mener at det olympiske uttrykket ”best ever” vil få en ny dimensjon. 

Kongressen vil i år bli arrangert én uke senere enn vanlig. Da vil den ikke tidsmessig kollidere med andre kongresser eller ligge for
nært opp til andre arrangementer for våre faggrupper. 

Jeg håper at DU kan være med å markedsføre kongressen ved å fortelle dine kollegaer om vårt gode faglige og sosiale miljø, og å
oppfordre de til å melde seg på kongressen. 

Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til Oslo 8.-11. november. 

Terje M. Halvorsen
Komiteleder

Kongresskomité
Leder: Terje M. Halvorsen
Økonomiansv.: Hilmar Auran
Fagkomité: May Arna Risberg (leder)

Knut Jæger Hansen
Kjersti Storheim
Sverre Mæhlum

Sosialkomité: Bjørn Fossan (leder)
Lars Kolsrud
Anne Froholdt

Teknisk komité: Christian Mørdre (leder)
Celine Tryggestad (IMF Oslo/Akershus)
Tone Grønmo

Presseansv.: Andreas Høistad

Viktig informasjon:
Kongressenter: Holmenkollen Park Hotell, Kongeveien 26, 0787 OSLO 

Påmelding: Påmelding via internett:  www.idrettsmedisinsk-kongress2007.no, 

Påmeldingsfrist: 1. september 2007

Frist for abstracts: 1. september 2007

Deltakeravgift etc: Se påmeldingskjema på internett

Kongressbyrå: Thue & Selvaag Forum as, Lille Grensen 5, 0159 Oslo
Tlf +47 22 40 50 05 - E-post: post@tsforum.no

Kursbevis: Det blir utstedt kursbevis til alle deltakerne. Det vil ikke bli søkt Den norske Legeforening om 
godkjenning for tellende timer da kongressen vil motta økonomisk støtte fra utstillerne.

Høstkongressen 2007
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Workshops Høstkongressen 2007

Torsdag - Get Together
Vi lager sammenkomst-fest i ”hotellgarasjen” i skikkelig ”mingle-stil”. Her vil vi selv være hovedattraksjonen, bare avbrutt av et par
eleverte musikalske innslag. Det vil også være anledning for dem som tør, med bidrag fra vår eminente huspianist,  å delta i kvel-
dens ”Idol” – solo eller i samsang.

Fredag 
Lunsj: 
Lever du som du lærer? For å markere at du er på idrettsmedisinsk høstkongress må vi selv være i fysisk aktivitet. Vi sendes derfor
ut i en rundløype i grupper for å illustrere et kjent idrettslig tema ved hjelp av 5-6 bilder tatt med et mobiltelefonkamera. Underveis
i løypa vil du treffe kjente ”hjelpere”. Den beste oppgaveløsningen premieres.  

Middag:
Denne kvelden vil stimulere den ungdommelige siden ved dere. Vi forlater 
hotellet for noen timer, men drar ikke lenger unna enn at vi skal finne greit til bake
igjen! Ditt unge sinn vil bli tilfredsstilt både i valg av meny og i valg av musikk og
underholdning.

Lørdag
Lunsj:
I dag blir det skikkelig aktivitetslunsj. Du vil får valget mellom selvbestemt egen -
aktivitet eller forskjellige former for veiledet og instruert aktivitet og trening i
grupper. Instruktørene er heller ikke hvem som helst! Ta med treningstøy!

Banketten:
Banketten avholdes i tradisjonell stil i hotellets store festsal. 
Men merk dere programmet! Underholdningen besørges av bandet Ett Fett
Storband i samspill med stjernevokalisten Odd René Andersen. Her blir det
garantert hæla i taket for alle som har antydning til rytme i kroppen og oppover.
Og hva med kveldens toastmaster? - Ikke bli sjokkert, men du vet garantert hvem
vedkommende er!

Sosialt program

• Diagnostisering av skulderlidelser med vekt på kastskulder Klaus Bak og Hilde Fredriksen

• Diagnostisering og behandling av senelidelser ultralydveiledet Thomas Torgalsen

• Hvordan skille skulderproblemer fra nakkeproblemer Hilde Fredriksen og Erik Iversen

• Teiping av ankler for den som ikke er erfaren Jan Løken og Lars Håvard Sæbø

• Screening ved ryggsmerter Margrethe Grotle og Steven Linton

• The ESCAPE program – artrose treningsprogram Mike Hurley og Linda Fernandes

• HIP-REHAB - et aktivt rehabiliteringsprogram for pasienter Karin Rydevik og Linda Fernandes
med hofteartrose

Høstkongressen 2007
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Idrettsmedisinsk høstkongress 2007
Oslo 8.-11. november

Torsdag 8.11.                          Sesjon A                                                                             Sesjon B

11.00 - 14.00 Registrering

14.00 - 14.40 Åpningsseremoni

14.40 - 15.20 Gjesteforelesning

Møteleder: May Arna Risberg

Per Renstrøm: Idrettsmedisinens fremtid i et internasjonalt perspektiv

15.20 - 16.00 Gjesteforelesning

Steven  N. Blair: Randomized clinical trials of exercise in adults

16.00 - 16.30 Kaffe/utstillere Kaffe/utstillere

16.30 - 18.30 Bruskskader hos idrettsutøvere 16.30 - 18.30 Physical activity and Health

Møteleder: Lars Engebretsen Chairman: Sverre Mæhlum

16.30 - 16.50 Case presentasjon - Tilbake til idrett? 16.30-17.00 Physical activity / fitness and brain health.

Steven N. Blair

16.50 - 17.10 Nye behandlingsmetoder for bruskskader hos 17.00-17.20 Physical activity and mental disorders.

idrettsutøvere. Asbjørn Årøen Egil Martinsen

17.10 - 17.30 Ny consensus om rehabilitering av brusk- 17.20-17.50 Physical activity as prevention for dementia.

skader. Håvard Moksnes Astrid Bergland

1730 - 17.50 Hva er konsekvensene av bruskskader for

idrettsutøvere? Sverre Løken

17.50 - 18.00 Diskusjon 17.50-18.00 Discussion

Fredag 9.11. Sesjon C

08.30 - 09.15 Gjesteforelesning

Møteleder: May Arna Risberg

Mike Hurley: Risk factors for development of OA - muscle dysfunction, body weight, inactivity, psychosocial aspects

09.15 - 09.45 Pause

Sesjon A                                                                             Sesjon B 09.30 - 10.30

09.45 - 11.00 Møteleder: May Arna Risberg 09.45 - 11.15 Chairman: Lena Klasson Heggebø Workshop 1 Workshop 2

Artrose og rehabilitering Metabolic syndrome/Diabetes type 2

09.45 - 10.15 Evidence based practice for management 09.45 - 10.15 Should the metabolic syndrome be called the

of OA - the ESCAPE program. Mike Hurley physical inactivity syndrome? Steven N. Blair

10.15 - 10.30 Rehabilitering av pasienter med hofteartrose 10.15 - 10.30 Physical activity in prevention and treatment

- effekt av trening? Linda Fernandes of type 2 diabetes. Kåre Birkeland

10.30 - 10.45 Hvordan rehabiliterer vi våre artrose pasienter 10.30-10.45 Dose-response issues concerning physical activity

- er praksis kunnskapsbasert? Gro Jamtvedt and the metabolic syndrome. Sigmund Andersen

10.45 - 11.00 Diskusjon 10.45 - 11.00 Discussion / Take home message

11.00 - 11.30 Kaffe/utstillere 11.15 - 11.45 Kaffe/utstillere

11.30 - 12.15 Gjesteforelesning

Steven Linton:Symptomer og smerte:- utvikling av kroniske helseproblemer - kan noe gjøres forebyggende?

12.15 - 13.30 Lunsj med aktivitet Lunsj aktivitet 13.15 - 14.15

13.30 - 14.45 Møteleder : Knut Jæger Hansen 13-30 - 14.45 Møteleder: Kjersti Storheim Workshop 3 Workshop 4

Artrose og Idrett Smerte og Fear-avoidance

13.30 - 13.45 Forekomst av artrose i idretten 13.30 - 14.10 Smerte på godt og vondt: hva du trenger å vite

- en oversikt. Jon Olav Drogset om frykt og unnvikelsesatferd. Steven Linton

13.45 - 14.00 Bone bruise på MR etter en akutt skade 14.10 - 14.25 Fear-avoidance fenomenet og idrettsutøvere.

- hvilken betydning? Lars Engebretsen Anne Marte Pensgaard

14.00 - 14.15 Rehabiliterer vi pasienter med ACL skade til- 14.25 - 14.45 Case presentasjoner og diskusjon

bake til idrett eller til artrose? May Arna Risberg

14.15 - 14.45 Case presentasjon og Diskusjon

The ESC
A
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Idrettsmedisinsk høstkongress 2007
Oslo 8.-11. november

14.45 - 15.15 Pause 14.45 - 15.15 Pause

Møteledere: Knut Jæger Hansen/Tone Grønmo Møteledere: Bjørn Fossan/Anne Froholdt 15.00 - 16.00

15.15 - 16.45 Frie foredrag 15.15 - 16.45 Frie foredrag Workshop 5 Workshop 6

16.45 - 17.15 Kaffe/utstillere 16.45 - 17.15 Kaffe/utstillere

17.15 - 18.00 Frie foredrag 17.15 - 18.00 Frie foredrag 17.00 - 18.00

Workshop 7 Workshop 8

Lørdag 10.11 Sesjon A Sesjon B

09.00 - 10.30 Skulder 09.00 - 10.30 Ernæring

Møteleder: Terje Halvorsen Møteleder: Jorunn Sundgot Borgen

09.00 - 09.20 Skulderinstabilitet i idrett – diagnostiske tester 09.00 - 09.20 Ned i vekt, opp i muskelmasse

og kliniske tester. Klaus Bak – hva med prestasjon? Ina Garthe

09.20 - 09.40 Aktiv rehabilitering ved skulderinstabilitet. 09.20 - 09.40 Hva spiser de og hvordan presterer de

Hilde Fredriksen – norske elitespillere. Heidi Holmlund

09.40 - 10.00 Kirurgi eller trening? Klaus Bak 09.40 - 10.00 Væskenytt - satsing mot OL i Bejiing. Ola Rønsen

10.00 - 10.30 Case presentasjon ved Karin Rydevik. Diskusjon 10.00 - 10.30 Case presentasjon og diskusjon

10.30 - 11.00 Kaffe/utstillere Kaffe/utstillere

11.00 - 12.30                                                              Møteleder : May Arna Risberg

Nycomed Pharmas Priser

12.30 - 14.30                                                                        Aktiv - Lunsj

Møteledere: Bjørn Fossan / Christian Mørdre

14.30 - 15.00              En videopresentasjon av forebyggende program for ankel, kne, lyske og hamstrings. Grethe Myklebust

15.00 - 15.30                Siste nytt fra Antidoping Norge ved Dr. med. Per Wiik Johansen, medisinsk sjef i Antidoping Norge

15.30 - 16.30                                  Utdeling av Nycomed Pharmas Pris, NIMI pris og Norsk Tipping pris

16.30 - 16.45                                                                         Kaffe/utstillere

16.45 Årsmøte FFI

Generalforsamling NIMF

Søndag 11.11                                                                 Fellesforelesninger

09.00 - 10.15 Møteleder: Terje Halvorsen

Lena Klasson Heggebø: Er rødvin sunt?

10.15 - 10.45 Kaffe

10.45 - 12.30 Møteleder:Terje Halvorsen

Vårt ansvar innen fysisk aktivitet og helse- og livsstilsproblematikken

Kari Bø

11.15 - 11.45 Forbundsleder NFF: Eilin Ekeland

11.45 - 12.05 Diskusjon - Panel

12.05 - 12.30 Avslutning og presentasjon av neste års kongress

12.30 - Avslutning - lunsj & avreise
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Påmelding og booking av overnatting gjøres på www.idrettsmedisinsk-kongress2007.no

På nettsidene finner du også informasjon om de ulike sosiale aktivitetene og om hotellene

Priser og påmelding

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS
OSLO 08. - 11.11.2007

Deltakeravgifter                                                           Før 30. sept.                 Etter 30. sept.
Medlem 3.000 3.500
Ikke medlem 3.500 4.000
Student 2.000 2.500

Get-together torsdag 350 350
Fredag 450 450
Bankett 700 700

Overnatting                                                             Enkeltrom pr natt        Dobbeltrom pr natt
Holmenkollen Park Hotel Rica 950 1.095
Soria Moria Hotell og konferansesenter                           1.100 (tors - fre)        1.930
Soria Moria Hotell og konferansesenter                                     900 (fre-søn)              1.390
Thon Hotel Gyldenløve 975

Overnatting betales direkte til hotellet ved avreise.  Alle priser i norske kroner.

Høstkongressen 2007

NIMI-prisen for beste internasjonale publikasjon
Prisen gis til førsteforfatter av den beste publikasjonen i et internasjonalt
tidsskrift. Prisen ble for første gang utdelt i 2004. 

Kriteriene for prisen er som følger : Artikkelen må være publisert, dvs trykket og utgitt i perioden 
1. september 2006 til 1. september 2007. 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 prisene. Utdeling/bekjentgjørelse av vinner: Prisen deles ut
på Idrettsmedisinsk høstkongress 2007 av representant fra NIMI. Prisvinner bekjentgjøres også i de
nedenstående tidsskrifter. Prisvinner presenterer sitt arbeide i et 20 minutters foredrag i forbindelse
med utdeling av prisen. 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 2007. 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.
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Norsk Tippings idrettsmedisinske pris
Statutter for Norsk Tippings Idrettsmedisinske Pris

1. Prisens navn er Norsk Tippings Idrettsmedisinske Pris.

2. Det utdeles to priser á kr. 20.000,- én gang årlig i forbindelse med Idrettsmedisinsk Høstkongress.

3. Prisen tildeles medlemmer av Faggruppen For Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Idrettsmedisinsk
Forening (NIMF).

4. Det deles ut én pris i hvert av fagområdene idrettsfysioterapi og idrettsmedisin. Prisen utdeles på grunn-
lag av eget forskningsarbeid av betydning for utviklingen innen disse områdene.

5. FFI og NIMF foretar utlysning av prisen gjennom tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin minst 6 mnd. før høst-
kongressen.

6. Prisoppgaven utformes som et fullstendig manuskript til et 20 minutter langt foredrag, inkludert de figu-
rer og tabeller prisvinneren vil presentere i foredraget. Besvarelsen skal utformes på norsk og dessuten
inneholde fullstendig referanseliste.

7. Vinnerne skal presentere sine arbeider som foredrag under prisutdelingen ved kongressen. En repre-
sentant fra Norsk Tipping deler ut prisen sammen med lederne av NIMF og FFI.

8. Norsk Tipping betaler reise, opphold og kongressavgift under kongressen for de to prisvinnerne som
presentere besvarelsen.

9. Forskningsrådene i NIMF og FFI vurderer de innsendte arbeider og fatter vedtak om tildeling av prisene.

10. Dersom det ikke finnes kvalifiserte søkere fra NIMF eller FFI, kan prisen tildeles person eller institusjon
som på en helt spesiell måte har fremmet fagfeltene idrettsfysioterapi/idrettsmedisin i Norge. I disse til-
fellene er det styrene i henholdsvis NIMF og FFI som velger prisvinneren.

11. Dersom prisen ikke deles ut, skal pengene overføres til Forskningsfondet.

12. Statuttene kan endres etter avtale mellom styrene i NIMF og FFI i samråd med Norsk Tipping.

Høstkongressen 2007

Nycomed Pharmas priser for beste frie foredrag 2007
Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk
Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har også i år gle-
den av å annonsere Nycomed-prisene for beste frie
foredrag for 2007. Det utdeles to priser, et reisesti-
pend på kr. 15.000 og et stipend på kr. 5.000. Prisene
utdeles under Idrettsmedisinsk Høstkongress. Reise -
stipendet skal benyttes til deltagelse på årsmøtet til
American College of Sports Medicine (ACSM)
påfølgende år, hvor prisvinnerforedraget vil bli pre-
sentert som "The Nycomed Pharma Norwegian
Sport Medicine Award". ACSM vil dessuten dekke
kongressavgiften for prisvinneren. 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 sammendrag, uavhengig av
fagområde. En priskomité bestående av to medlem-
mer fra hvert av forskningsrådene samt en repre-
sentant fra kongresskomiteen velger ut prisvinnerne
blant de innstilte etter at de er presentert på
Høstkongressen. Alle sammendrag som sendes inn
til Høst kongressen vil delta i konkurransen med
mindre man reserverer seg fra deltagelse ved inn-
sending.
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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 marke-
res dette med hevede tall 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 pla-
get av knesmerter.
Innledningen avsluttes alltid med en kortfattet og presis
beskrivelse av formålet med undersøkelsen, for eksem-
pel: Formålet med studien var å undersøke effekten av 
et forebyggende treningsprogram på forekomst av kne-
smerter 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, beskri-
ves disse fortløpende. Det er ikke nødvendig å presen-
tere samtlige resultater. Konsentrer deg om hovedpro-
blemstillingene.

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 spørsmålet i innledningen.

Layout
Sammendraget skal skrives på norsk og ikke overstige
300 ord. Skriv teksten i ett sammenhengende avsnitt med
rett venstre marg og enkel 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 ordlis-
te for Tidsskriftet for Den norske Lægeforening. Spesielle
forkortelser må skrives fullt ut med forkortelsen i paren-
tes ved første gangs bruk. Benytt SIsystemet for måleen-
heter. Tabeller og figurer kan benyttes dersom de areal-
messig erstatter tilsvarende tekst.

Innsending og vurdering
Sammendraget sendes på e-post som tilheftet word-fil til:
abstract.hostkongress@nimi.no ved Ann Kristin Haugen.
Innsendelsesfrist: 1. september 2007
Aksepterte sammendrag presenteres som frie foredrag
(10 minutter + 5 minutter til diskusjon) på Høst -
kongressen. Videoprojektor for Powerpoint-presentasjo-
ner vil være tilgjengelig.
Innsendte sammendrag (abstracts) blir vurdert av forsk-
ningsutvalgene i FFI og NIMF.

Sammendrag til
Høstkongressen 2007

Sammendraget (abstract) skal inneholde følgende punkter:

Høstkongressen 2007

IM_2_07:IM_1_05  14-06-07  14:53  Side 36



KONGRESS KALENDER

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.

JUNI
21 – 22: Domus Atletica, Oslo. NFF/FFI Temadager:

Fysisk aktivitet. www.fysio.no/fysiskaktivitet

25 – 27: Stockholm, Sverige. 2nd international conference
on cervicogenic headache and whiplash.

JULI
29 – 1: Istanbul.  World Spine IV Interdisciplinary 

Congress on Spine Care.
http://www.worldspine.org/ws4.cfm

SEPTEMBER
4 – 8: Bosön, Sverige. Trinn 3 idrettsmedisin, klinisk

fordypningskurs for leger.
Info: Svensk Idrottsmedicinsk Förening,
e-mail: kansli@svenskidrottsmedicin.se

4 – 8: Edinburgh. Scoliosis Reserarch Society 42nd
Annual Meeting. Mer info: http://www.srs.org

20 – 22: Leipzig, Tyskland. Biospine-2nd International
Congress Biotechnologies for Spinal Surgery.
Mer info: www.biospine.org

OKTOBER
4 – 6: Palma, Mallorca. The IX International Forum

on Primary Care Research on Low Back Pain.
Info: http://www.lbpforum.org/

8 – 12: Oslo. Idrettsmedisinsk kurs trinn 1 og 2.

10 – 14: Prague, Czech Republic.
5th European Sports Medicine Congress
www.efsma2007.org

NOVEMBER
2: Stockholm, Hamstringskurs, påmelding og info:

caputbrevis@yahoo.com

7 – 10: Barcelona, Spania
6th Interdisciplinary World Congress on 
Low Back & Pelvic Pain.

8 – 11: Oslo. Idrettsmedisinsk Høstkongress 2007
http://www.idrettsmedisinsk-kongress2007.no/
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Returadresse:
NIMF
Postboks 112
1401 SkiB

Vi ønsker alle en skadefri sommer!
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