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“Trygg av natur” – sett i et folkehelsevitenskapelig
perspektiv?

Poster

Prof. Victoria Telle Hjellset (OsloMet), Mr. Jørgen Moland (Trygg av Natur), Mr. Simen Skogli (Trygg av Natur), Mr. Andreas

Arnø (Trygg av Natur)

Abstract
Trygg av natur (TAN) er et ideelt foretak, som bl.a. tilbyr Naturskolen. Naturskolen er et forebyggende tiltak for

ungdom som har dalende motivasjon for skole/hverdag og som står i fare for å falle utenfor på flere arenaer i

samfunnet.

For den enkelte ungdom er målet å mestre hverdagen, og for samfunnet er målet at flest mulig har best mulig

helse lengstmulig. God helse gir flere produktive år, som trengs for opprettholdelse av velferdssamfunnet, samt

reduksjon av kostnader. Mestring fra en situasjon generaliseres til andre situasjoner. Økt mestringsopplevelse

vil påvirker helsen positivt.

De psykososiale determinantene for et bærekraftig liv er mestring, verdighet, tilhørighet og handlingsrom.

Åtte til 10 elever fra forskjellige skoler møter TAN en g/pr uke/12 uker. Rammen er friluftsliv i nær-natur. Målet

er å bidra til økt bevissthet rundt viktige aspekter i ungdommenes liv, som bl.a. verdier, stress, mestring og

glede.

Naturskolen har så langt fått svært gode tilbakemeldinger, og sentrale aktører rapporterer at Naturskolen er

vellykket for de ungdommene som deltar bl.a. ved redusert fravær.

Metode
Deltagende observasjon er kanskje den mest engasjerende samfunnsvitenskapelige metoden man kan benytte

for å tilegne seg kunnskap om en gruppe mennesker, eller en definert sosial kontekst. Som deltagende obser-

vatør blir forskeren engasjert på en måte som muliggjør innsikt i gruppen man deltar i. Innsikten gir mulighet

til å beskrive det som blir observert, samt å forankre det observerte i kjente teoretiske modeller. Empiri, bruk-

ermedvirkning og forskning vil gir praktiske prosjekter som TAN en kunnskapsbasert ramme som er nødvendig

for å kunne vise til effekt av de ulike intervensjoner.

Resultater
TAN bidro til å gi ungdommene positiv responsforventning/mestring, økt selvfølelse, en følelse av verdi, samt

sosial støtte.

Konklusjon
Naturskolen har en helsebringende og sykdomsforebyggende effekter på kort- og lang sikt, samt har et betydelig

forebyggende potensial. TAN modellen kan enkelt overføres til andre grupper.
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Biomarkører i blod etter nikking og hodeskader i fotball

Prisforedrag

Dr. Stian Bahr Sandmo (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Prof. Peter Filipcik (Slovak Academy of

Sciences/Institute of Neuroimmunology), Dr. Jozef Hanes (Slovak Academy of Sciences/Institute of Neuroimmunology), Dr.

Martin Cente (Slovak Academy of Sciences/Institute of Neuroimmunology), Prof. Thor Einar Andersen (Norges

idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Dr. Truls Martin Straume-Næsheim (Norges idrettshøgskole/Senter for

idrettsskadeforskning), Prof. Roald Bahr (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning)

Abstract
Sammenhengen mellom gjentatte hodestøt i fotball (dvs. nikking) og potensielle nevrologiske konsekvenser er

både kontroversiell og uavklart. Biomarkører i blodet kan gi verdifull informasjon om omfanget av traumatiske

hodeskader – f.eks. indikere aksonskade som resultat av fysisk stress på nerveceller. Formålet med denne

studien var å undersøke om gjentatte hodestøt eller hodeskadehendelser i fotball kan forårsake strukturelle

skader på hjernen, målt som en økning i serumkonsentrasjonen av proteinene neurofilament light (NfL) og tau.

Metode
Baseline NfL og tau i serum ble målt hos norske profesjonelle fotballspillere under pre-season. Deretter ble

de umiddelbare effektene av forskjellige eksponeringer målt. Dette ble gjort ved å evaluere nivåene av NfL

og tau 1 og 12 timer etter tre forhold: (1) høyintensitetstrening, (2) trening med gjentatte nikkeøvelser, og (3)

hodeskadehendelser i kampsituasjon. I tillegg ble den langsiktige effekten av eksponering for hodestøt evaluert,

ved å undersøke NfL- og tau-nivåer hos to separate grupper med spillere; disse gruppene ble karakterisert

på bakgrunn av relative forskjeller i tidligere hjernerystelser og nikking gjennom karrieren (dvs. lav vs. høy

eksponering).

Resultater
Vi analyserte totalt 354 blodprøver og observerte ingen endringer i NfL etter noen av de tre forholdene. Tau

økte som resultat av både (1) høyintensitetstrening og (2) gjentatte nikkeøvelser, men ikke etter (3) hodeskade-

hendelsene i kamp. Høyeste absoluttverdier ble sett 1 time etter høyintensitetstrening. Vi observerte ingen

endringer i hverken NfL eller tau i relasjon til tidligere eksponering for hjernerystelser og nikking gjennom

karrieren.

Konklusjon
BiomarkøreneNfL og tau ble ikke påvirket av hodestøt i fotball, hverken i relasjon til umiddelbar eller langsiktig

eksponering. Derimot observerte vi en økning i tau som resultat av trening, som understreker viktigheten av å

inkludere adekvate kontrollgrupper i liknende studier i fremtiden. Funnene våre fremhever viktige egenskaper

og begrensninger ved å bruke NfL og tau i blod som biomarkører for strukturell hjerneskade i idrett.
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Bruskhelse, knefunksjon og antall daglige skritt to år etter
fremre korsbåndsrekonstruksjon

Oral

Dr. Britt Elin Øiestad (OsloMet - Storbyuniversitetet), Dr. Ashley A. Williams (Department of Orthopedic Surgery, Stanford

University, Stanford CA and Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, Palo Alto, CA), Dr. Matthew Titchenal (Department

of Mechanical Engineering, Stanford University, Stanford, CA; InSciTech, Inc., Los Altos, CA), Dr. Amelie Lutz (Department of

Radiology, Stanford University, Stanford, California), Dr. Constance R. Chu (Department of Orthopedic Surgery, Stanford

University, Stanford CA and Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, Palo Alto, CA)

Abstract
Introduksjon og formål:Det er lite kunnskap omdaglig fysisk aktivitetsnivå etter fremre korsbåndsrekonstruk-

sjon påvirker bruskhelse og dermed artroseutvikling. Målet med denne studien var å undersøke sammenhen-

gen mellom antall skritt gått per dag og bruskhelse og selvrapportert knefunksjon to år etter fremre korsbånd-

srekonstruksjon.

Metode
Metode: Tverrsnittsdata fra korsbåndsrekonstruerte som hadde stabile kneledd (≤5 millimeter forskjell i lak-

sitet) etter to år ble inkludert. Bruskhelse ble undersøkt ved magnetic resonance imaging (MRI) og vurdert ved

hjelp av Outerbridge system (grad 0-4) for mediale og laterale tibia- og femurkondyler (grad 0 = normal brusk).

Knefunksjon ble målt med the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) som innehar fem sub-

skårer for smerte, symptomer, daglige aktiviteter, sport og fritidsaktiviteter og kne-relatert livskvalitet og går

fra 0-100 hvor 100 er normal selv-rapportert knefunksjon. Daglige skritt ble målt med FitBit aktivitetsmåler der

gjennomsnittet over 4 dager etter hverandre på en uke ble beregnet for en normal uke. Data presenteres ved

gjennomsnittsverdier (standardavvik) og ble analysert ved hjelp av regresjonsanalyse.

Resultater
Resultater: I alt 34 personer, 18 kvinner og 16 menn, alder 33.4 (10,8) år deltok i studien. Vi fant at 15-

20% hadde milde bruskforandringer (>grade 1) på femur og tibia sammenlignet med normale funn. Selv-

rapporterte knefunksjonsverdier var for: smerte 94 (7), symptomer 92 (89), ADL 91 (10), Sport/Fritid 85 (14),

og kne-relatert livskvalitet 56 (22). Antall daglige skritt var 9276 (3200). Antallet daglige skritt var ikke korrelert

med bruskhelse, eller med selv-rapportert knefunksjon.

Konklusjon
Konklusjon: Vi fant lite bruskforandringer to år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon og det ser ikke ut til å

være en sammenheng mellom antall daglige skritt og bruskhelse. Det er fortsatt lite kunnskap om hva vi sier

til korsbåndsrekonstruerte pasienter om sammenhengen mellom type fysisk aktivitet og utvikling av artrose,

men det kan se ut til at gange ikke påvirker den degenerative prosessen.
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Evaluering av unge i alderen 18-35 år et år efter
korsbåndsoperasjon

Oral

Mrs. Dorthe Strauss (Nimi og Norges Idrettshøgskole), Prof. Lars Engebretsen (Ortopedisk Klinikk, Oslo Universitets sykehus),

Prof. Eva Ageberg (Sport Sciences, Department of Health Sciences, Lund University), Prof. May Arna Risberg (Seksjon for

Idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Nimi, og Oslo Universitetssykehus)

Abstract
Korsbåndsskade skjer ofte blant unge idretts aktive og fører med seg økt risiko for re-skade og osteoartrose av

kneet. Mellom 9-12 måneders rehabilitering etter operasjon er ofte anbefalt i litteraturen, men er pasienter da

klare for sikker retur til idrett?.

Formål: Evaluere muskelstyrke, hoppefunksjon, pasientrapportert funksjon, retur til idrett (RTS) og magnet

resonans imaging (MRI) 12 måneder etter korsbåndsoperasjon.

Metode
Tverrsnitts studie. Data innsamling av 21 deltakere der bestod av: pasient karakteristika, isokinetisk kne

muskelstyrke test, isometrisk hofte og torsomuskelstyrke test, side-hop- og et bens hop test, KOOS, Tegner Activ-

ity Scale (TAS), Global rating of Kne function, RTS spørreskjemaogMRbilder. T-test blev brukt til sammenligning

av involverte og ikke involverte side.

Resultater
Involverte ben hadde signifikant svakere muskelstyrke i kne ekstensjon (gjennomsnitt og standard deviasjon

(SD) 56.3 Nm/kg ±54.2 Nm/kg, P-value: < 0.0001 (95% Confidence Interval (CI) 31.6 -81.0)), og begge hoppe tester

(side-hop test: gjennomsnitt og SD 3.0hop ±6.1hop, P-value 0.039 (95% CI 0.02 – 6.7), et bens hop test: gjennom-

snitt og SD 16.3cm ±16.9cm, P-value < 0.0001 (95% CI 8.6 –24.0)), sammenlignet med ikke involverte side.

RTS var 50%, herav 24% til samme nivåa som før skaden. TAS median 5 (range 1-9) post operativt mott median

9 (range 6-9) før skaden, 43% hadde brusk forandringer. Global rating of Knee function gjennomsnitt og SD

6.52 ±2.04, laveste KOOS score; subskalaen Quality of Life gjennomsnitt og SD 60.00 ±20.83, og høyeste score;

subskalaen Activity of Daily Living gjennomsnitt og SD 91.95 ±8.18.

Konklusjon
Deltakerne er ikke fullt rehabilitert 12måneder etter korsbåndsoperasjon. Der er fortsatt nedsatt muskelstyrke,

hoppe funksjon og nedsatt score på pasientrapportert funksjon. 43 % av deltakere hadde påvist brusk-defekter

og 50% hadde returnert til idrett.
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Fysisk aktivitetsnivå over 22 år og dødelighet - Data fra
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Prisforedrag

Dr. Trine Moholdt (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), Prof. Tom Ivar Lund Nilsen (Norges

Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), Dr. Børge Moe (Dronning Maud Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning)

Abstract
Fysisk aktivitet endrer seg gjerne i løpet av livet. De fleste tidligere observasjonsstudier har bare undersøkt

fysisk aktivitet én gang. Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhenger mellom fysisk aktivitet-

snivå på fritida over tid og dødelighet.

Metode
Personer som deltok i to eller tre HUNT-undersøkelser hvor fysisk aktivitetsnivå ble registrert i 1984-86 (HUNT-

1), i 1995-97 (HUNT-2) og i 2006-08 (HUNT-3) ble fulgt til slutten av 2013. Det var 31757 som deltok i HUNT-1 og

HUNT-2, 24321 i HUNT-1 og HUNT-3, og 19819 som deltok i alle tre undersøkelsene. Vi brukte Cox regresjons-

analyser for å beregne hasardratio (HR) for total- og kardiovaskulær dødelighet i kategorier av fysisk aktivitet,

sammenlignet med personer som hadde det høyeste aktivitetsnivået over tid, justert for alder, kjønn, kropps-

masseindeks, røyking, utdanning, diabetes, blodtrykk og fysisk aktivitet i jobb.

Resultater
Personer med lavest aktivitetsnivå i både HUNT-1 og HUNT-2 hadde HR på 1.43 (95% konfidensintervall [KI]

1.28-1.59) for totaldødelighet og HR 1.71 (95% KI 1.42-2.07) for kardiovaskulær dødelighet. Tilsvarende tall for

de som endret fra laveste aktivitetsnivå i HUNT-1 til høyeste i HUNT-2 var 1.07 (95% KI 0.91-1.25) og 1.08 (95%

KI 0.82-1.42). De som endret fra høyeste aktivitetsnivå i HUNT-1 til laveste i HUNT-2 hadde omtrent samme

risiko som de som hadde laveste aktivitetsnivå i begge undersøkelser. De som var inaktive i både HUNT-1 og

HUNT-3 hadde HR 1.76 (95% KI 1.35-2.31) for totaldødelighet og HR 2.35 (95% KI 1.40-3.97) for kardiovaskulær

dødelighet. Uavhengig av tidligere aktivitetsnivå hadde personer som deltok på alle tre undersøkelsene og

hadde høyt aktivitetsnivå i HUNT-3, ikke betydelig høyere dødelighet enn de som var mye fysisk aktive ved alle

tidspunkt.

Konklusjon
Fysisk inaktivitet var assosiert med økt total- og kardiovaskulær dødelighet, i stor grad uavhengig av tidligere

aktivitetsnivå. Økt fysisk aktivitet over tid reduserte eller annullerte de uheldige effektene av tidligere inak-

tivitet.
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Helseproblemer blant junior elite håndballspillere ved
Norges Toppidrettsgymnas og offentlig videregående skole.

Poster

Mrs. anne karin evensen (norges), Prof. Grethe Myklebust (sen), Ms. Trine Stensrud (Norges idrettshøyskole)

Abstract
Bakgrunn:Hvert år velger flere unge idretts talenter å begynne på et toppidrettsgymnas på veien til en eventuell

toppidrettskarriere. Vi vet lite om omfanget av helseproblemer blant junior elite håndballspillere.

Formålet:Hensikten med studien var å sammenligne helseproblemer hos junior elite håndballspillere som er

elever ved Norges toppidretts gymnas (NTG) Bærum, med håndballspillere på samme nivå som er elever ved

offentlig videregående skole. I tillegg undersøkte vi de antatte risikofaktorene søvn og ernæring.

Design:En prospektiv kohortstudie

Metode
91 håndballspillere fra NTG Bærum, og offentlig videregående skole ble inkludert i studien. The Oslo Sports

TraumaResearch Centre (OSTRC) spørreskjema for helseplager ble sendt ut hver uke ved hjelp av en applikasjon

for smarttelefon (Briteback).

Utøverne selvrapporterte skader og sykdom i 12 uker. Omfanget av skader og sykdom ble registrert hver uke,

vi undersøkte forekomst og byrden av helseproblemer. I tillegg svarte deltakerne på et spørreskjema om søvn-

vaner, ernæring og restitusjonsvaner mm.

Resultater
Gjennomsnittlig ukentlig forekomst av alle helseproblemer hos spillerne var

42 %, forekomsten av alvorlige helseproblemer var 30 %. Det var høyere ukentlig forekomst av belast-

ningsskader (18 %) enn akutte skader (10 %) og sykdom

(15 %). Håndballspillerne fra NTG hadde en høyere ukentlig forekomst av belastningsskader (11 %) enn hånd-

ballspillerne fra offentlig videregående skole (7 %). Spillerne fra offentlig videregående skole hadde en høyere

ukentlig forekomst av akutte skader enn NTG, 6 % mot 3 %.

46 % av håndballspillerne fra NTG, og 60 % av spillerne fra offentlig videregående skole sover mindre enn 8

timer. Over 30 % av håndballspillerne spiser mindre enn 5 frukt/grønnsaker om dagen. 30 % av jentene spiser

en porsjon med meieriprodukter hver dag.

Konklusjon
Forekomsten av helseproblemer er høy blant junior elite håndballspillere på NTG og offentlig videregående

skole. Et høyt antall utøvere møter ikke anbefalingene om riktig ernæring og nok søvn.
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Hvilke øvelser lukker rectus diastase hos kvinner? En
eksperimentell studie.

Oral

Ms. Sandra Lødeng Gluppe (Norwegian School of Sport Sciences), Prof. Marie Ellström Engh (Akershus University Hospital),

Prof. Kari Bø (Norwegian School of Sport Sciences)

Abstract
Rectus diastase er definert som en seperasjon langs midtlinjen til de to muskelbukene til m. rectus abdominis.

Tilstanden er vanlig under og etter svangerskap og er antatt å kunne føre til smerter i mage, bekken eller rygg,

nedsatt muskelstyrke samt gi kosmetiske plager. Det er i dag ingen konsensus om hvilke øvelser som kan be-

handle rectus diastase. Hensikten med denne studien var å undersøke akutt effekt av åtte forskjellige mage- og

bekkenbunsøvelser på inter-recti avstand (IRA) hos kvinner med rectus diastase.

Metode
Tretti-åtte kvinner diagnostisert med rectus diastase ble inkludert i denne tverrsnittstudien. 2D ultralyd ble

benyttet for å måle IRA i hvile og i randomisert rekkefølge av de åtte øvelsene. Paret t-test ble benyttet for å

sammenlikne gjennomsnittlig IRA i hvile med gjennomsnittlig IRA under øvelsene. Signifikans nivået ble satt

til < 0,05 for alle analyser.

Resultater
Kun hodeløft og skrå crunch ga en akutt statistisk signifikant reduksjon i IRA, både under og over navlen. Over

navlen var gjennomsnittlig forskjell for hodeløft 10 mm (95% KI 7, 13,2, p˂ 0,001) og skrå crunch 9.4 mm (95% KI

6,3, 12,5, p˂ 0,001). Under navlen var gjennomsnittlig forskjell for hodeløft 6,1 mm (95% KI 3,2, 8,9, p˂ 0,001) og

skrå crunch 3,5mm (95%KI 0,5, 6,4, p = 0,02). Crunch ga en signifikant reduksjon i IRA over navlen; 8,7mm (95%

KI 5,0, 12,5, p˂ 0,001). Bekkenbunnskontraksjon, maksimal inndragning og bekkenbunnskontraksjon+maksimal

inndragning ga en akutt statistisk signifikant økning i IRA, under navlen. Gjennomsnittlig forskjell var hen-

holdsvis; -2,8 mm (95% KI -5,2, 0,5, p = 0,02), -4,7 mm (95% KI -7,2, -2,1, p˂ 0,001) og -5,0 mm (95% KI -7,9, -2,1, p˂

0,001).

Konklusjon
Hodeløft, crunch og skrå crunch reduserte IRA mens inndragning økte IRA. For å undersøke om disse øvelsene

kan behandle rectus diastase bør de inngå i en randomisert kontrollert studie.

7



Idrettsmedisinsk Høstkongress 2019

Kan Body Scanning forbedre persepsjon og funksjon for
pasienter etter korsbåndsrekonstruksjon? En utforskende

studie

Poster

Mr. Olav Amundsen (Curtin University), Ms. Cobie Starcevich (Curtin University), Mr. Even Johannesen Frisell (Curtin

University), Mr. Tom Nordal (Curtin University), Dr. Sian Williams (Curtin University), Dr. Tim Mitchell (Curtin University), Dr.

Darren Beales (Curtin University)

Abstract
Mange utøvere returnerer aldri til samme idrettsnivå etter korsbåndsrekonstruksjon. Ikke-fysiske faktorer er

anerkjent som vanlige hinder i rehabiliteringen. Bevegelsesangst har blitt linket til endringer i kroppsskjema

og intervensjoner rettet mot normalisering av kroppsskjema har vist potensiale til å forbedre funksjon.

Primærmålet var å utforske om deltakere kunne mentalt visualisere knærne med Body Scan-intervensjonen.

Sekundærmålet var å vurdere effekten av intervensjonen på funksjonelle tester.

Metode
En enkelt-arm studie ble utført på deltakere med korsbåndsrekonstruksjon >12 måneder siden (N=30). Det ble

undersøkt om deltakerne greide å gjennomføre intervensjonen, om de hadde perseptuelle forskjeller mellom

knærne og eventuelle endringer i persepsjon etter intervensjonen. Funksjonelle tester ble gjennomført ved

baseline, etter sham-intervensjonen og etter Body Scan-intervensjonen. Paret T-test ble brukt for å analysere

effekter på gruppenivå, og effektstørrelse ble kalkulert. Individuelle analyser ble gjort ved å bruke MDC95 for å

identifisere respondere.

Resultater
96.7% kunne visualisere knærne med Body Scan-intervensjonen, og 93.1% rapporterte forskjell i persepsjon

mellomoperert og ikke-operert kne. 92.5% rapporterte bedring i persepsjon etter intervensjonen. Det var statis-

tisk signifikant bedring på gruppenivå (p<.05) etter intervensjon for horisontalt trippelhopp, posterolateral-

og posteromedial rekkevidde ved Star Excursion Balance Test. 32% av deltakerne hadde klinisk meningsfull

bedring på minst en funksjonell test.

Konklusjon
De fleste var i stand til å utføre Body Scan-intervensjonen, og de fleste oppga forskjell i persepsjonmellom oper-

ert og ikke-operert kne. Positive endringer i kroppspersepsjon var assosiert med statistisk signifikant bedring

ved enkelte funksjonelle tester på gruppenivå, og kliniskmeningsfull bedring for en tredjedel av deltakerne ved

minst en test. Tidligere studier har vist positive effekter av visualisering som tillegg til standard rehabilitering.

Denne studien er den første til å utforske umiddelbare effekter av visualisering som enkeltstående intervensjon

i denne populasjonen. Grunngitt positive effekter og minimal fare for skade bør klinikere vurdere å integrere

intervensjonen med standard rehabiliteringsprotokoller etter korsbåndsrekonstruksjon.
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Kan FAKT redusere graden av angstsymptomer hos kvinner
med bulimia nevrosa?

Oral

Ms. Karoline Johannessen (Seksjons for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole), Ms. Therese Fostervold Mathiesen

(Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole), Prof. Jorunn Sundgot-Borgen (Seksjon for idrettsmedisinske fag,

Norges Idrettshøgskole)

Abstract
Angstlidelser er en hyppig psykisk lidelse blant individer med bulimia nervosa (BN). Evidens tyder på at fysisk

aktivitet (FA) innebærer en positiv effekt ved forebygging og behandling av angstlidelser. Ingen studier har

imidlertid undersøkt dette i en populasjon med BN. Vi ønsket å undersøke følgende fem forhold. Først ønsket vi

å kartlegge forekomsten av angstsymptomer hos kvinner med BN, og undersøke sammenhengenmellom angst-

nivå ogaktivitetsnivå. Dernest ønsket vi å undersøke hvilken effekt fysisk aktivitet og kostholdsterapi (FAKT)

eller CBT hadde på graden av angstsymptomer og symptomer på spiseforstyrrelse hos kvinner med BN. Avs-

lutningsvis var hensikten å studere sammenhengen mellom endring i graden av angstsymptomer og endring i

symptomer på spiseforstyrrelse, samt endring i aktivitetsnivået etter hver behandlingsform.

Metode
Data i studien er hentet fra en randomisert kontrollert studie, der man evaluerte effekten av FAKT mot dagens

prefererte behandling (CBT). Alvorlighet av angstsymptomer blemåltmed Beck’s anxiety inventory (BAI), symp-

tomer på spiseforstyrrelser ble målt med Eating disorder examination questionaire (EDE-Q) og aktivitetsnivået

var akselerometermålt (ActiGraph GT3X).

Resultater
Totalt hadde 74,2% av deltakerne angstsymptomer, hvorav 38,1% haddemoderat-alvorlig angstsymptomer. Det

ble ikke funnet noen forskjell registrert i aktivitetsnivået mellom intensitetsnivåene for angstsymptomer. Etter

behandling ble det funnet en signifikant endring i alle intensitetsnivåene for angst, samt totalscoren ved angst-

nivå etter FAKT,mens det etter CBT ble funnet forbedring i totalscoren og intensitetsnivåene normal ogmoderat

angst. Begge terapiformer resulterte i forbedring av symptomer på spiseforstyrrelser. Det ble funnet en mod-

erat negativ korrelasjon mellom angstnivå og aktivitetsnivå i CBT-gruppen, dog ingen sammenheng etter FAKT.

Konklusjon
Kvinnene med BN hadde en høy totalforekomst av angstsymptomer, med noe høy forekomst av moderate-

alvorlige symptomer. Det var ingen forskjell i aktivitetsnivået for kvinner med BN med og uten angst. Begge

behandlingsformer reduserte graden av angst etter posttest. Funnene indikerer at behandling av BN bedrer

angstsymptomer, uavhengig av type behandling.
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Klinisk og radiologisk evaluering av pasienter 1-4 år etter
fiksering av mediale og laterale bakre meniskrot

Oral

Ms. Ingerid Baksaas Aasen (Department of Orthopaedic Surgery, Martina Hansens Hospital), Ms. Cathrine Aga (Department of

Orthopaedic Surgery, Martina Hansens Hospital), Mr. Carsten Brocker (Department of Orthopaedic Surgery, Martina Hansens

Hospital), Ms. Siri Eliassen (Department of Orthopaedic Surgery, Martina Hansens Hospital), Ms. Melissa Woll Johansen

(Department of Orthopaedic Surgery, Martina Hansens Hospital), Ms. Nina Kise (Department of Orthopaedic Surgery, Martina

Hansens Hospital), Mr. Tor Kjetil Nerhus (Department of Orthopaedic Surgery, Martina Hansens Hospital), Mr. Stig Heir

(Department of Orthopaedic Surgery, Martina Hansens Hospital)

Abstract
Evaluering av kliniske og radiologiske resultater etter fiksering av bakre meniskrot hos pasienter operert ved

MHH.

Metode
Retrospektiv case-serie. Pasienter operert med transtibial meniskrot-fiksasjon fra januar 2015 til juni 2018 ble

etter samtykke inkludert til klinisk u.s., rtg. og MR-u.s. Vi registrerte KOOS-QoL, Lysholm score, rtg.ologisk en-

dring i Kellgren-Lawrence score (K-L), MR-endring av meniskekstrusjon og MR-tilheling av rot-skaden evaluert

etter spesifikke kriterier. Deskriptiv statistikk, parret t-test for endring fra preopr. til postopr. og Chi-Square

for sammenligning mellom gruppene.

Resultater
Trettiseks av 41pasienter (88%) samtykket til inklusjon. Atten pasienter (50%) var operert formedialmeniskrot-

skade (11 kvinner) og 18 var operert for lateral meniskrot-skade (10 kvinner).

Gruppen med medial rot-skade: Gjennomsnitts-alder 53 år (35-65), gjennomsnitts-BMI 29,1(22-41). Gj.snitt

KOOS-QoL ved oppfølgingstidspkt. 53,5(SD 24,8). Gj.snitt Lysholm 74,4(SD 18,5). Sytten av de 18 pasientene

hadde lett medial artrose på operasjonstidspunkt. Åtte pasienter hadde endring i K-L (rtg.) med inntil 3po-

eng. MR av 16 pasienter viste endring i menisk-extrusjon fra gj.snitt 3,1mm preopr.(SD 1,55) til gj.snitt 4,8mm

postopr. (SD 1,90, p=0,005). Hos 4 av de 16 pasientene var skaden tilhelet (MR).

Gruppen med lateral rot-skade: Gjennomsnitts-alder 29 år (18-45), gjennomsnitts-BMI 25,3(21-34). Gj.snitt

KOOS-QoL ved oppfølgingstidspkt. 60,7(SD 23,7). Gj.snitt Lysholm 79,2(SD 15,9). Sytten av de 18 pasientene

hadde ACL ruptur. Ni av 18 pasienter hadde også ruptur avmediale menisk. Seks pasienter hadde endring i K-L

(rtg.) med 1poeng. MR av 16 pasienter viste menisk-extrusjon gj.snitt 2,3mm preopr.(SD 1,49) og gj.snitt 1,4mm

postopr.(SD 1,09, p=0,08). Hos 10 av de 16 var skaden tilhelet (MR).

Konklusjon
Det var like mange laterale og mediale meniskrot-fiksasjoner. Pasientgruppene var ulike med hensyn på alder

og tilleggsskader. De funksjonelle resultatene viste store variasjoner i begge grupper og ingen sign. forskjell

mellom de. De laterale skadene viste signifikant bedre MR-tilheling. Funnene er delvis i samsvar med tidligere

litteratur.
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Knekontroll i frontalplanet under en ettbens knebøy er ikke
assosiert med økt risiko for fremre korsbåndskade.

Prisforedrag

Mr. Jørn Erik Strand (Norwegian School of Sport Sciences), Dr. Agnethe Nilstad (Norwegian School of Sport Sciences), Prof.

Tron Krosshaug (Norwegian School of Sport Sciences)

Abstract
Bakgrunn: Den høye forekomsten av fremre korsbåndskade (ACL) hos kvinnelige håndball- og fotballspillere

har økt behovet for å undersøke potensielle risikofaktorer. Dynamisk knevalgus har blitt foreslått som en risiko-

faktor, men vi vet ikke hvorvidt knevalgus i en ettbens knebøy er assosiert med økt risiko for en ACL-skade.

Formål:Å undersøke potensielle assosiasjoner mellom de biomekaniske variablene frontalplans projek-

sjonsvinkel (FPPV), medial kneposisjon (MKP) og lateral bekkentilt (LBT) i en ettbens knebøy og økt risiko for

en ikke-kontakt ACL-skade hos norske kvinnelige eliteutøvere i håndball og fotball.

Metode
Metode: Norske kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere deltok på en omfattende testing av potensielle

risikofaktorer for skade 2007 til 2014, som også inkluderte frontalplans 2D-videoanalyse av en ettbens knebøy.

Alle nye ACL-skader ble registrert prospektivt i påfølgende sesonger. De biomekaniske variablene FPPV,MKP og

LBT ble inkludert i tre separatemultivariate logistiske regresjonsanalyser med en ny ACL-skade som utfallsmål.

Analysene ble justert for faktorene høyde, vekt, bendominans, idrett og tidligere ACL-skade.

Resultater
Resultater: Totalt 629 utøvere ble inkludert, og 51 nye ikke-kontakt ACL-skader ble registrert. Vi fant ingen

assosiasjoner mellom FPPV, MKP (OR = 0,74, 95 % KI = 0,52-1,07) eller LBT (OR = 0,89, 95 % KI = 0,69-1,15) og økt

risiko for senere ACL-skade og i en ettbens knebøy. Tidligere ACL-skade var den eneste faktoren assosiert med

økt risiko for ny ACL-skade (OR = 3,6, 95 % KI = 1,72-7,54).

Konklusjon
Diskusjon og konklusjonKnevalgus målt ved FPPV, MKP eller LBT i en ettbens knebøy ved hjelp av 2D-

videoanalyse kunne ikke assosieres med forhøyet risiko for en ACL-skade. Funnene indikerer at vurdering av

frontalplans knekontroll i en ettbens knebøy ikke kan benyttes for å kartlegge kvinnelige eliteutøvere i håndball

og fotball med økt risiko for en senere ACL-skade.
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Kun 1 av 2 kommer tilbake til idrett på samme nivå etter en
korsbåndskade

Poster

Mr. Magnus Aanstad (Haugesund sjukehus), Mr. Truls Straume-Næsheim (Haugesunds Sanitetsforenings Reumatismesykehus

og Senter for Idrettsskadeforskning, Oslo), Prof. Asbjørn Årøen (Akershus University Hospital og Senter for

idrettsskadeforskning, Oslo)

Abstract
Fremre korsbåndskade er dessverre en alvorlig skade hos unge idrettsutøvere og skaper hyppig overskrifter i

media. Inntrykket derfra er at de fleste blir operert raskt og kommer tilbake til aktivitet eller idretten sin på

sammenivå som før de fikk skaden. Men hva vetman egentlig om sjansen en vanlig ung utøver har for å komme

tilbake til idretten på samme nivå som før skaden? Oppslagsverk baserer seg til dels på eldre studier. Vi har

derfor å gjennomgått de siste årenes litteratur for å sjekke om tallene for retur til idrett for den jevne utøver er

på det nivået oppslagsverk og media gir inntrykket av.

Metode
Datagrunnlaget er basert på litteratursøk i Medline og Cochrane Library. Artikler vedrørende primær rekon-

struksjon av fremre korsbåndmed behandlingsutfall retur til idrett ble gjennomgått. Kun studier av god kvalitet

definert som 40 eller flere poeng av 100 mulige på ”Modified Coleman Methodology Score” ble inkludert.

Resultater
Totalt 9783 pasienter fordelt på 42 studier fra 21 land ble inkludert i analysen. 72,2% av utøverne returnerte til

en eller annen form for idrett etter kirurgisk rekonstruksjon, men for full retur til samme idrettsnivå som før

skaden var returraten 56,5%.

Konklusjon
I følge denne litteraturgjennomgangen vil kun 1 av 2 returnere til idrett på samme nivå etter en korsbåndskade.

Dette er viktig å kommunisere i det forebyggende arbeidet og i forbindelse med kirurgi ettersom pasientens

ønske om videre idrettsaktivitet er en medvirkende årsak til å anbefale rekonstruksjon. De aktuelle tallene for

Norge er ikke kjent, men det arbeides med å inkludere registrering av idrettsnivå og retur til idrett i Nasjonalt

korsbåndregister.
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Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre
korsbåndsskade holder ikke mål for å kunne styre klinisk

praksis – en systematisk oversikt

Prisforedrag

Dr. Guri Ranum Ekås (Orthopedic Department, Akershus University Hospital, University of Oslo, Oslo Sports Trauma Research

Centre), Dr. Hege Grindem (Oslo Sports Trauma Research Centre, Karolinska Institutet), Dr. Clare Ardern (Karolinska

Institutet), Prof. Lars Engebretsen (Oslo Sports Trauma Research Centre, Faculty of Medicine, University of Oslo, Division of

Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital)

Abstract
Meniskskade i tillegg til fremre korsbåndsskade øker risikoen for å utvikle artrose i kneet på sikt. Risikoen

for å utvikle nye meniskskader etter korsbåndsskade tas derfor i betraktning og er ofte styrende for valg av

behandling etter en korsbåndsskade. Et godt estimat for denne risikoen er derfor viktig i behandlingsøyemed.

Målet med denne studien var derfor å undersøke risikoen for nye meniskskader etter behandling for fremre

korsbåndsskade.

Metode
Studiens design er en systematisk oversikt. Vi søkte systematisk i følgende databaser; Embase, Ovid Medline,

Cochrane, CINAHL, SPORTDiscus, PEDro and Google Scholar. Inklusjonskriterier var (1) studiens populasjon

var pasienter med fremre korsbåndsskade hvor diagnosen var bekreftet med magnetresonansundersøkelse

og/eller artroskopi, (2) studien dokumenterte meniskskader ved tidspunkt for ACL skade eller start av behan-

dling, (3) studien beskrev nye meniskskader som oppsto sener. To uavhengige anmeldere gjennomgikk artik-

lene basert på tittel og abstrakt, inkluderte eller ekskluderte artikler, undersøkte for forskningsskjevheter (risk

of bias) og hentet ut data fra studiene. Vi undersøkte treffsikkerheten til estimatet (nye meniskskader) ved

hjelp av metoden utviklet av Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation (GRADE)

gruppen.

Resultater
Av totalt 75 inkluderte studier, kunne 54 studier med 9624 pasienter med tilsammen 501 nye meniskskader

vurderes for kvantitativ analyse. Stor heterogenitet blant studiene (I2 =93) forhindret sammenslåing av data

(data pooling) til en metaanalyse. Risikoen for nye meniskskader sortert på oppfølgingstid var 0-21% for <2

år, 0-29% for 2-5 år, 5-52% for 5-10 år, og 4-31% for >10 år. Andelen studier med høy risiko for seleksjons-,

misklassifiserings- og deteksjons-skjevhet var henholdsvis 84%, 69% og 68%. Sikkerheten til disse estimatene

(certainty of evidence) var imidlertid svært lave basert på GRADE.

Konklusjon
Nye meniskskader oppsto hos 0-52 % av pasienter 0.3-20 år (gjennomsnittlig 4.9 ±4.4 år) etter behandling av

fremre korsbåndsskade. Sikkerheten til dette estimatet er for lavt til å styre klinisk praksis.
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Måling av hodestøt i barne- og ungdomsfotball med
ørekoplede sensorer

Oral

Dr. Stian Bahr Sandmo (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Prof. Thor Einar Andersen (Norges

idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Prof. Andrew S. McIntosh (Monash University), Prof. Inga K. Koerte

(Ludwig-Maximillians Universitet Munchen), Prof. Roald Bahr (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning)

Abstract
Hvorvidt nikking kan forårsake skader på hjernen, er fortsatt et uavklart spørsmål. Det er behov for nøyak-

tige målemetoder av eksponeringen, mhp. både frekvens og omfang av nikkingen. Sensor-systemer som f.eks.

akselerometre kan benyttes, men tidligere metoder har vist seg å være utilstrekkelige. Formålet med denne

studien var å teste en ny, ørekoplet sensor for måling av hodestøt i barne- og ungdomsfotball.

Metode
Først ble sensoren testet i en laboratorie-setting ved å kople den til en Hybrid III headform (HIII); en lineær

impaktor og en fotball ble så brukt til å støte HIII. Akselerasjonskreftene (bl.a. peak linear acceleration, PLA) ble

registrert fra begge systemer for å regne ut tilfeldig og systematisk feil, hvor HIII ble brukt som referansesystem.

Deretter tok seks ungdomsspillere med ørekoplede sensorer del i (1) strukturerte treningsøkter og (2) vanlige

treninger. For hver spillrelatert akselerasjonshendelse ble akselerasjonskreftene registrert og sammenlignet

med videoanalyse. “Receiver operating characteristic curves” (ROC�kurver) ble brukt for å kartlegge sensorens

evne til å diskriminere nikking i begge spillsettingene, for å kunne sette prediktive grenseverdier for utfallet av

enkelthendelser.

Resultater
I laboratorie-settingen var både tilfeldig og systematisk feil 11% for PLA. I strukturerte treningsøkter resulterte

nikke-hendelser i høyere absoluttverdier (PLA=15.6±11.8g) enn andre akselerasjonshendelser som f.eks. hop-

ping (PLA=4.6±1.2g); arealet under kurven (AUC) var 0.98 for PLA. I vanlige treninger var AUC >0.99 for PLA.

En grenseverdi på 9g ga en positiv prediktiv verdi på 100% i strukturerte treningsøkter, men kun 65% i vanlige

treninger.

Konklusjon
Ørekoplete sensorer utviser betydelig tilfeldig feil, med en systematisk tendens til å overestimere omfanget

av hodestøt. Til tross for utmerket evne til å diskriminere nikking fra andre akselerasjonskrefter i barne- og

ungdomsfotball, må absoluttverdiene tolkesmed forsiktighet. I vanlige spillsettinger er det behov for sekundær

verifikasjon (f.eks. videoanalyse) av enkelthendelser, som gjør bruken av slikt utstyr svært ressurskrevende.
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Muskel- og skjelettplager blant norske rytmiske gymnaster på
konkurransenivå

Oral

Ms. Marte Dobbertin Gram (Norwegian School of Sport Sciences), Prof. Kari Bø (Norwegian School of Sport Sciences), Mr.

Benjamin Clarsen (Norwegian School of Sport Sciences)

Abstract
Rytmisk Gymnastikk (RG) kombinerer estetikk/eleganse fra klassisk ballett/dans med styrke/eksplosivitet fra

turngrenene. Konkurranseprogrammene består av elementer med kroppen og ulike håndredskap (tau, ring,

ball, køller, vimpel) til musikk. Kroppselementene krever ekstrem bevegelighet og styrke i leddenes ytterstill-

inger. Hensikten med denne studien var å undersøke prevalens og insidens av muskel- og skjelettplager blant

norske RG-gymnaster på konkurransenivå i tillegg til skademekanismer og risikofaktorer.

Metode
Dette var en prospektiv kohort studie med ukentlig registrering av skader og skademekanismer i 15 uker via et

elektronisk spørreskjema (OSTRC-H). Risikofaktorer, inkludert urinlekkasje og kvinnelig utøvertriade, ble kart-

lagt med henholdsvis elektronisk spørreskjema, ICIQ-UI-SF og “The Triad-Specific Self-report Questionnaire”.

Hypermobilitet ble undersøkt klinisk (Beighton score). Mulige assosiasjoner mellom risikofaktorer og registr-

ert skade ble analysert med logistisk regresjon og utregning av Odds ratio (OR)med 95% konfidensintervall (CI).

Resultater
Ett hundre og syv RG-gymnaster (80.5% svarprosent) fra 21 klubber deltok med 97 – 100% oppfølging gjennom

studieperioden. Gjennomsnittsalder var 14.5 år (SD 1.6) og BMI 18.9 (SD 2.2). Belastningsskader hadde høyere

prevalens og insidens enn akutte skader med gjennomsnittlig ukentlig prevalens på 44% (95% CI 43 – 46%) og

insidens på 4.6 nye skadetilfeller per RG-gymnast per år. Belastningsskader i kne, korsrygg og hofte/lyske ble

hyppigst rapportert. Oddsen for skade økte for RG-gymnaster som oppga tidligere skade (OR 37.1), forsøk på

endring av egen kroppsvekt (OR 13.1), eller for hver ekstra time trening per uke (OR 1.2). Alder reduserte oddsen

for skade (OR 0.4 per år). Det var ingen sammenheng mellom BMI eller menarche og skade.

Konklusjon
Norske RG-gymnaster på konkurransenivå har høy prevalens og insidens av belastningsskader. Det bør rettes

spesielt fokus mot kne, korsrygg og hofte/lyske i det videre skadeforebyggende arbeidet. Skadeforebyggende

tiltak bør implementeres i daglig trening fra ung alder da tidligere skade øker oddsen for ny skade betraktelig.
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Oversettelse, kulturell tilpasning og validering av Kerlan-Jobe
Orthopaedic Clinic skulder og albue spørreskjema

Poster

Mrs. Hilde Fredriksen (Senter), Prof. Grethe Myklebust (sen)

Abstract
Bakgrunn: Kastutøvere har høy forekomst av skulderplager, og fortsetter ofte å trene og konkurrere til tross

for skuldersmerter. Kerlan Jobe Orthopaedic Clinic questionnaire (KJOC) ble utviklet i USA for å vurdere kas-

tutøveres skulder- og albuesmerter, funksjon og prestasjon. Hensikten med studien var å oversette, gjøre kul-

turelle tilpasninger og evaluere måleegenskapene til den norske versjonen av KJOC spørreskjema.

Metode
Vi oversatte og gjorde kulturelle tilpasninger av KJOC i henhold til internasjonale retningslinjer, lagde en elek-

tronisk versjon av oversettelsen og evaluerte dens reliabilitet og validitet. Trettitre kastutøvere (alder 18.6±4.2

år, 10 menn/23 kvinner) ble inkludert for analyse av diskriminerende validitet, hvorav 15 gjennomgikk kog-

nitive intervjuer for å evaluere innholds validitet. For undersøkelse av test-retest reproduserbarhet (en ukes

intervall), og samtidig validitet med Disability of Arm Shoulder and Hand questionnaire (DASH) inkluderte vi

36 håndballspillere (alder 20,7±3.8, 17 menn/19 kvinner). Seks håndballspillere ble intervjuet for å sikre at det

var måleekvivalens mellom den elektroniske og papir-baserte versjonen av skjemaet.

Resultater
Oversettelsen foregikk uten problemer. Utøverne syntes skjemaet var lett å forstå, relevant for deres idrett og

foretrakk den elektroniske versjonen. Den norske versjonen av KJOC hadde utmerket intern konsistens (Cron-

bach’s α = 0.952) og relativ test-retest reliabilitet (ICC = 0.967). Standardmålefeil og minste påvisbar endring var

henholdsvis 3,05 og 8,45. Samtidig validitet med DASH var sterk. Imidlertid skilte KJOC bedre mellom spillere

som spilte med og uten smerte enn DASH gjorde.

Konklusjon
Resultatene våre er sammenliknbare med resultatene fra det originale KJOC spørreskjemaet og tidligere over-

satte versjoner. En grundig prosedyre for oversettelse og kulturelle tilpasninger sikrer både at spørreskjemaet

tilpasses den aktuelle også at spørreskjemaet kan brukes i multinasjonale forskningsprosjekter. Konklusjon:

Den norske versjonen av KJOC er valid, reliabel og enkel å bruke for evaluering av skulder- og alburelaterte

plager hos kastutøvere.
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Patellainstabilitetsregister – noe å bruke tid og resurser på?

Poster

Mr. Truls Straume-Næsheim (Haugesunds Sanitetsforening Reumatismesykehus og Norges Idrettshøgskole/Senter for

idrettskadeforskning, Oslo), Mr. Andreas Persson (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning og Nasjonalt

korsbåndregister, Haukeland universitetsykehus, Bergen), Prof. Asbjørn Årøen (Akershus University Hospital og Norges

Idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning, Oslo)

Abstract
Lateral patellaluksasjon (LPL) er, etter korsbåndskade, en av mest deaktivitetsbegrensende kneskadene hos

unge. Flere anatomiske risikofaktorer for LPL er påvist og disse kan adresseres kirurgisk utfra en «à la carte»

tilnærming. Resultatene i litteraturen er svært sprikende med reluksasjonsrater fra 2-34%.

Vi ønsket derfor å se på tilsvarende tall for AHUS, og diskutere om det kan være grunnlag for å opprette et

patellainstabilitetsregister som kan kartlegge behandlingen for disse pasientene nærmere.

Metode
Epidemiologisk undersøkelse av primære LPL og kroniske LPL og behandling av disse ved AHUS de siste 10

år. Årlig insidens av registrert diagnose dislokasjon av patella (S83.0), kronisk LPL (M22.0) og prosedyrer (i

hovedsak NGH72, NGK59) ble undersøkt med hjelp av DIPS.

Resultater
I perioden ble det registrert 711 primære patellaluksasjoner fordelt på 678 pasienter (13,5/100.000/år). I samme

periode fikk 578 diagnosen kronisk LPL (M22.0) (10,9/100.000/år) og av disse ble 102 (17,6%) operert med patel-

lastabiliserende kirurgi (ca 10 per år). 17,8% hadde registrert reluksasjon etter isolert rekonstruksjon av medi-

ale patellofemorale ligament (MPFL). Flere kirurger utførte kombinerte inngrep siste årene, men kun totalt 15

(14,7%) av pasientene fikk utført inngrep som adresserte flere anatomiske risikofaktorer.

Konklusjon
I vårt materiale fant vi totalt få kombinerte inngrep og formange pasienter har kanskje blitt operert med isolert

MPFL-rekonstruksjon. Antallet operasjoner er for få til gjøre fornuftige enkeltsenterstudier, men stort nok til at

man ved et register kan få et godt datagrunnlag på få år. Et patellainstabilitesregister vil kunne ha en oppdra-

gende funksjon i valg av behandling i tillegg til å bedre undersøke resultatet av behandlingen av kronisk LPL i

en vanlig klinisk hverdag.
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Påvirker Senter for idrettsskadeforsknings forebyggende
skulderprogram risikofaktorene utadrotasjonsstyrke og
innadrotasjonsbevegelighet? -En randomisert klinisk

kontrollert studie med unge håndballspillere

Oral

Mrs. Hilde Fredriksen (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Prof. Ann Cools (Gent University), Prof. Roald

Bahr (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Prof. Grethe Myklebust (Norges idrettshøgskole/Senter for

idrettsskadeforskning)

Abstract
Bakgrunn: Skulderplager i håndball er hyppig forekommende, men mulig å forebygge. Imidlertid er det fore-

byggende programmet for tidkrevende til at utøvere vil bruke det. Hensikten med studien var å undersøke

effekten av Senter for idrettsskadeforsknings forebyggende skulderprogram på utadrotasjons- (UR) styrke og

innadrotasjons- (IR) bevegelighet (ROM), to antatt viktige risikofaktorer for skulderskade.

Metode
Fire håndball-lag (tre kvinnelag, ett herrelag, 57 spillere, gjennomsnittsalder 17,1 år) ble randomisert til en in-

tervensjonsgruppe (28 spillere) eller kontrollgruppe (29 spillere). Intervensjonen ble gjennomført tre ganger

per uke som en del av vanlig håndballoppvarming i 18 uker, veiledet av en fysioterapeut. Hovedutfallsvariab-

lene var gruppeforskjell i endring i UR styrke og IR ROM fra baseline til avsluttet intervensjon. Isometrisk UR

ble målt med håndholdt dynamometer og IR ROMmed et digitalt goniometer.

Resultater
Isometrisk UR styrke i dominant skulder økte både i intervensjonsgruppen (10%) og kontrollgruppen (6%) i

løpet av intervensjonen, men det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene (gruppeforskjell: 0,06N/kg

(95% KI: -0,04 til 0,17, p=0,13). IR ROM var uforandret i begge gruppene i løpet av intervensjonen.

Konklusjon
Diskusjon: Mulige forklaringer på manglende effekt av programmet på risikofaktorene kan være at øvelsesut-

valget ikke var optimalt, doseringen var for lav, eller at progresjonen var for dårlig definert. Konklusjon: Senter

for idrettsskadeforsknings forebyggende skulderprogram påvirket ikke risikofaktorene UR styrke og IR ROM.

Programmets forebyggende effekt må derfor skyldes andre faktorer.
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Periodisk helseevaluering av olympiske og paralympiske
utøvere. Hva er nytteverdien?

Oral

Ms. Margrethe Lund (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Mr. Benjamin Clarsen (Norwegian School of

Sport Sciences)

Abstract
En periodisk helseevaluering (PHE) blir ofte utført av flere idrettsmedisinske klinikere, men det er få studier

somhar undersøkt effekten. Et tiltak Olympiatoppen har igangsatt for åminske forekomsten av helseproblemer

er en PHE. Studier har vist høy forekomst av helseproblemer under olympiske og paralympiske leker (OL/PL),

men få har sett på forekomsten utenfor mesterskap. Hensikten medmasteroppgaven var å undersøke hva som

er nytteverdien av en PHE av norske olympiske og paralympiske utøvere.

Metode
Tverrsnittstudiemed datamateriale fra PHE av norske olympiske (n=361) og paralympiske (n= 66) utøvere utført

i forkant av OL/PL i 2016, 2018 og kommende OL/PL i 2020. En PHE ble gjennomført over én dag. Utøverne fikk

utdelt et hefte med ulike spørreskjema og det ble gjennomført medisinske tester (blodprøver, EKG, spirometri

osv.), en generell legeundersøkelse samt ulike fysiske tester og prestasjonstester. Etter endt PHE mottok utøv-

eren en rapport med eventuelle oppfølgingspunkter.

Resultater
Henholdsvis 1/8 og 1/3 olympiske og paralympiske utøvere hadde et unormalt funn under legeundersøkelsen.

Førtifemprosent olympiske og 59%paralympiske utøvere hadde en kronisk sykdom (inkludert astma og allergi).

Henholdsvis 46% og 51% av olympiske og paralympiske utøvere hadde ett eller flere nåværende muskel-og

skjelettproblemer, 51% og 45% har hatt ett eller flere de siste seksmånedene. Fysiske tester og prestasjonstester

ble tolket på et individuelt nivå og bidro til normative data på gruppenivå. Gjennomsnittlig hadde utøverne

minst ett oppfølgingspunkt hver.

Konklusjon
Resultatene viste høy forekomst av sykdom og muskel- og skjelettproblemer. Dette er i overensstemmelse med

en tidligere studie som har vist at olympiske og paralympiske utøvere har høy forekomst av helseproblemer i

perioden utenom OL/PL og at 1/3 olympiske og paralympiske utøvere til ethvert tidspunkt har et helseproblem.

En PHE har stor nytteverdi når det gjelder ivaretagelse og oppfølging av utøverne og deres helse, samt bidra til

å optimalisere deres prestasjon frem mot OL/PL.
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Prevalens og belastning av helseproblemer blant senior elite
ishockeyspillere

Oral

Ms. Anine Nordstrøm (1.Senter for Idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Oslo, 2.

Sykehuset Innlandet HF, Elverum), Prof. Roald Bahr (Senter for Idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag,

Norges Idrettshøgskole, Oslo), Dr. Ove Talsnes (Sykehuset Innlandet HF, Elverum), Dr. Benjamin Clarsen (Senter for

Idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Oslo)

Abstract
Bakgrunn:

Tidligere epidemiologiske studier i ishockey på elitenivå har fokusert på akutte time-loss skader. Vi vet lite om

belastningen av sykdom og belastningsskader i ishockey.

Formål:

Formålet med denne studien var å undersøke prevalensen og belastningen av alle helseproblemer blant

mannlige senior elite ishockeyspillere gjennom en ishockeysesong.

Metode
Totalt 225 mannlige ishockeyspillere fra ni lag i GET-ligaen (høyeste liga i Norge) ble inkludert i en prospek-

tiv kohortstudie i ishockeysesongen 2017/2018. Spillerne registrerte alle helseplager; akutte skader, belast-

ningsskader og sykdom, i 31 uker ved hjelp av Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) spørreskjema om

helseplager. Deskriptiv statistisk analyse ble brukt for å kalkulere prevalens og belastning av skade og sykdom.

Resultater
Til enhver tid rapporterte 40% (95% CI 37% til 43%) symptomer fra skade eller sykdom og 20% (95% CI 19% til

22%) opplevde helseproblemermed en substansiell negativ innvirkning på trening og prestasjon. Akutte skader

representerte største insidens, prevalens og belastning. De mest belastende akutte skader var mot hode/ansikt,

skulder, kne og ankel. De mest belastende belastningsskader var lokalisert til kne, korsrygg og hofte/lyske.

Konklusjon
Denne registreringen avdekket at belastningsskader har større konsekvens enn det som finnes ved tradisjonell

skaderegistrering, men akutte skader utgjorde det største problemet.
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Prognostiske faktorer for knefunksjon og fysisk aktivitet etter
ACL skade eller rekonstruksjon: En systematisk oversikt

Oral

Mrs. Marie Pedersen (Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR), Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges

Idrettshøgskole), Mrs. Jessica L. Johnson (Graduate Program in Biomechanics and Movement Science, University of Delaware),

Dr. Hege Grindem (Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR), Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges

Idrettshøgskole), Mrs. Karin Magnusson (Lund University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences Lund,

Orthopaedics, Clinical Epidemiology Unit, Diakonhjemmet sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk

rehabilitering), Prof. Lynn Snyder-Mackler (Graduate Program in Biomechanics and Movement Science, University of

Delaware, Newark &amp; Department of Physical Therapy, University of Delaware, Newark), Prof. May Arna Risberg (Division

of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences)

Abstract
Fremre korsbåndskader (ACL-skader) har betydelige negative langsiktige konsekvenser. Økt kunnskap om

hvilke tidlige faktorer som påvirker fremtidig knefunksjon og aktivitetsnivå kan forbedre pasientinformasjon

og behandling. Formålet med denne studien var (1) Å undersøke sammenhengen mellom tidlige faktorer (de-

mografiske faktorer, faktorer relatert til skaden, knefunksjon eller symptomer) og selvrapportert knefunksjon

og fysisk aktivitetsnivå 2-10 år senere. (2) Å undersøke forskjeller i prognostiske faktorer mellom pasienter

behandlet med ACL rekonstruksjon (ACLR) og ikke-operativ behandling.

Metode
Systematiske litteratursøk ble gjennomført i PubMed,Web of Science og SPORTDiscus. Vi inkluderte prospektive

kohortstudier og randomiserte kliniske studier på voksne og ungdommer som hadde gjennomgått enten ACLR

eller ikke-operativ behandling av ACL-skade. Studiene måtte rapportere en statistisk assosiasjon/mangel på

assosiasjon mellom potensielle prognostiske faktorer og utfallsmål ved hjelp av regresjonsanalyse.

Resultater
Litteratursøket resulterte i 1008 referanser. Tjue studier oppfylte inklusjonskriteriene. Syv studier ble inkludert

i en datasyntese etter at studier med høy “risk of bias” var ekskludert. Tilleggsskader på menisk og brusk var

med moderat grad av sikkerhet prognostiske faktorer for dårligere selvrapportert knefunksjon 2-10 år etter

ACLR, mens BMI, røyking og baseline knefunksjon var faktorer med svært lav sikkerhet. Kvinnelig kjønn og

lavt baseline aktivitetsnivå var prognostiske faktorer for lavere Marx Activity Rating Scale 2-10 år etter ACLR

med svært lav sikkerhet.

Konklusjon
Tilleggsskader påmenisk og brusk er medmoderat sikkerhet prognostiske faktorer for dårligere selvrapportert

knefunksjon på lang sikt etter ACLR. Tilliten til andre prognostiske faktorer er lav. Det er mangel på studier på

ikke-opererte pasienter og deler av problemstillingene i denne studien kunne derfor ikke besvares. Kvaliteten

på en stor andel av studiene på dette området er begrenset.
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Risikofaktorer for nakkesmerter hos unge voksne: en
systematisk oversiktsartikkel

Oral

Ms. Henriette Jahre (OsloMet- Storbyuniversitetet), Prof. Margreth Grotle (OsloMet- Storbyuniversitetet, FORMI, Clinic for

Surgery and Neurology, Oslo University Hospital, Oslo, Norway), Ms. Kaja Smedbråten (OsloMet- Storbyuniversitetet), Prof.

Kate M Dunn (Primary Care Centre Versus Arthritis, Research Institute for Primary Care &amp; Health Sciences, Keele

University, Keele, UK), Dr. Britt Elin Øiestad (OsloMet - Storbyuniversitetet)

Abstract
Overgangsfasen fra ung til voksen er en viktig periode for forebygging og håndtering av muskelskjelettsmerter.

Det er høy forekomst av nakkesmerter hos unge voksne, imidlertid er det manglende kunnskap rundt faktorer

som påvirker utvikling av nakkesmerter i denne livsfasen. Studiens formål var å undersøke risikofaktorer for

uspesifikke nakkesmerter hos unge voksne i alderen 18-29 år.

Metode
En systematisk oversikt ble gjennomført i henhold til Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and

Meta-Analyses (PRISMA) sine retningslinjer. Søkene ble utført i januar 2019 i seks databaser. Prospektive

kohort- og registerstudier som undersøkte risikofaktorer for nakkesmerter hos personer mellom 18-29 år ble

inkludert. Metodisk kvalitet ble evaluert med The Quality in Prognosis Studies tool (QUIPS), og kvaliteten på

evidensenmed enmodifisert versjon av the Grading of Recommendations Assessments, Development and Eval-

uation (GRADE).

Resultater
Litteratursøket resulterte i 4221 publikasjoner. Seks studier ble inkludert, der 56 forskjellige risikofaktorer

ble undersøkt. Fem risikofaktorer ble undersøkt i mer enn en studie (kjønn, body mass index (BMI), fysisk

aktivitet, daglig databruk og opplevd stress). BMI og fysisk aktivitet viste ingen assosiasjon med nakkesmerter,

og inkonsistente resultater ble funnet for kjønn, daglig databruk og opplevd stress. Risk of bias var moderat til

høy i alle studiene, og evidensen veldig lav for alle identifiserte risikofaktorer.

Konklusjon
Ingen av de undersøkte risikofaktorene viste signifikante assosiasjoner med nakkesmerte. Dette kan skyldes

flere faktorer, blant annet variasjon i målemetoder og mangel på høy-kvalitetsstudier. Ytterligere undersøkte

ingen av de inkluderte studiene potensielt viktige faktorer for unge voksne som digitale vaner, risikoatferd og

vennskap. Fremtidige studier bør fokusere på faktorer som er av spesifikk relevans for aldersgruppen unge

voksne for å kunne bidra til å redusere forekomsten av nye tilfeller nakkesmerter.
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Sammenhengen mellom rotasjonsstyrken i skulderen og
selvrapporterte skuldersmerter hos kvinnelige elite

håndballspillere – en pilot kohortstudie

Oral

Ms. Kaja Funnemark (Norwegian School of Sport Sciences), Prof. Grethe Myklebust (Norwegian School of Sport Sciences)

Abstract
Skuldersmerter er et utbredt problem for elite håndballspillere og redusert utadrotasjonsstyrke i skulderen kan

være en risikofaktor for skuldersmerter. Det mangler imidlertid studier som har undersøkt rotasjonsstyrken

i skulderen over tid og vurdert sammenhengen med skuldersmerter. Denne pilotstudien undersøker om ro-

tasjonsstyrken i skulderen varierer i løpet av håndballsesongen hos kvinnelige elite håndballspillere, og om det

eventuelt har en sammenheng med selvrapporterte skuldersmerter. Videre undersøkes det om smerter under

test av isometrisk utadrotasjonsstyrke i skulderen har en sammenheng med selvrapporterte skuldersmerter

hos kvinnelige elite håndballspillere.

Metode
Prosjektet ble gjennomført som en pilot kohortstudie med et kvinnelig elite håndballag (n=13, 19-26 år).

Isometrisk utadrotasjon- og innadrotasjonsstyrke i skulderen ble testet henholdsvis hver uke og hver fjerde

uke med et håndholdt dynamometer. Skuldersmerter ble registrert ukentlig via ”Oslo Sports Trauma Research

Center overuse injury questionnaire” og ”Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic shoulder and elbow questionnaire”.

De statistiske metodene som er benyttet i studien er one-sample t-test, uavhengig t-test og en 2x2 krysstabell for

hver uke.

Resultater
Variasjonen i utadrotasjonsstyrken i dominant arm, fra de første målingene til de siste målingene, var ikke sig-

nifikant forskjellig fra 0. Variasjonen i innadrotasjonsstyrken i dominant arm var signifikant forskjellig fra 0

(p=0,004), med en gjennomsnittlig forskjell på – 23,5 Newton. Det var ingen signifikant forskjell i variasjon i

rotasjonsstyrken mellom deltakerne som rapporterte skuldersmerter minst tre ganger i løpet av datainnsam-

lingsperioden og de resterende deltakerne. Det var ingen sammenhengmellom smerter under test av isometrisk

utadrotasjonsstyrke og selvrapporterte skuldersmerter.

Konklusjon
Det var ingen variasjon i utadrotasjonsstyrken fra de første til de siste målingene. Innadrotasjonsstyrken ble

redusert fra første til siste måling. Funnene indikerer at det er viktig å fokusere både på utadrotasjonen og in-

nadrotasjonen i styrketreningen for kvinnelige elite håndballspillere. Det må presiseres at resultatene i studien

må tolkes med forsiktighet da det er en pilotstudie, med få deltakere og kort oppfølgingstid.
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Skade, sykdom, trenerstil: Sammenheng med utbrenthet hos
unge

Prisforedrag

Mr. Nils Fredrik Holm Moseid (Senter for Idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole,

Oslo), Mrs. Christine Holm Moseid ((Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges

Idrettshøgskole, Oslo), Prof. Pierre-Nicolas Lemyre (Seksjon for coaching og psykologi, Norges Idrettshøgskole), Prof. Roald

Bahr (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning)

Abstract
40% av elever på toppidrettsgymnas har til enhver tid en helseplage. Helseplager er assosiert med utbren-

thet, et syndrom karakterisert av utmattelse, tap av mestringsfølelse ognedvurdering av idrettens betydning

for en selv. Selvbestemmelsesteori beskriver autonomi, mestring og tilhørighet som sentrale psykologiske be-

hov. Sammenhengen mellom treneres støtte i forhold til disse behovene, og skadde og syke utøveres grad av

utbrenthet, er ikke kjent. Formålet med studien var å studere sammenhenger mellom utøvernes oppfattelse

av trenerens støtte i forhold til basale psykologiske behov, grad av utbrenthet og helseplager etter 3 år på top-

pidrettsgymnas.

Metode
Vi har brukt Senter for idrettsskadeforsknings spørreskjema om helseplager for å samle inn helsedata fra 210

elever på toppidrettsgymnas gjennom 124 uker, og beregnet en gjennomsnittlig årlig helsebelastning. Deltak-

erne har fylt ut Athlete Burnout Questionnaire (ABQ), som måler symptomer på utbrenthet på en skala fra 1-5,

og skjemaet Den støttende treneren, som måler utøveres vurdering av treneres støtte for basale psykologiske

behov, på en skala fra 1-5. Analysene er gjort som lineær regresjon med scoren for The Athlete Burnout Ques-

tionnaire som avhengig variabel. I resultatene er grad av helseplager angitt pr 1000 arbitrære enhet.

Resultater
Gjennomsnittlig ABQ-score var 2,3 (gjennomsnitt, 95% konfidensintervall: 2,2 til 2,4). Gjennomsnittlig årlig

helsebelastning var 0,96 (median, range: 0,03-6,9). Gjennomsnitt score for Den støttende treneren var 4,0 (me-

dian, range: 1,3 til5,0). Helseplager, justert for grad av trenerstøtte, er assosiert med økende symptomer på

utbrenthet, B: 0,16 (0,09 til 0,21, p<0,001). Støttende trenerstil er assosiert med minkende symptomer på ut-

brenthet (B: -0,24, -0,35 til 0,14, p<0,001).

Konklusjon
Stor grad av helseplager er assosiert med økende symptomer på utbrenthet, mens en trener som støtter basale

psykologiske behov har motsatt effekt. For utøvere med høy belastning av helseplager kan trenerens stil være

viktig for å opprettholde psykisk velvære.
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Spillernes og trenernes holdninger til belastningsstyring for å
redusere skaderisiko i junior elitefotball

Oral

Mr. Andreas M. Ranvik (Seksjon for idrettsmedisinske fag, Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole), Prof.

Thor Einar Andersen (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning), Mr. Torstein Dalen-Lorentzen (Seksjon for

idrettsmedisinske fag, Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole)

Abstract
Studier har vist en assosiasjon mellom styrt treningsbelastning og redusert skaderisiko. Ved Senter for

idrettsskadeforskning pågår en større undersøkelse med formål å undersøke effekten av belastningsstyring på

skade- og sykdomsforekomsten blant unge norske junior elite fotballspillere i Norge. Formålet med dette del-

prosjektet var å undersøke spillernes og trenernes holdninger til belastningsstyring som et tiltak for å redusere

akutte- og belastningsrelaterte skader og sykdom.

Metode
Vi gjennomførte en deskriptiv tverrsnittstudie med 250 junior elite fotballspillere (jenter n=85; gutter n=165)

i alderen 15-19 år og 17 trenere (kvinner n=2; menn n=15). De fylte ut et spørreskjema etter sesongslutt i ok-

tober/november 2018. Spørreskjemaet tok utgangspunkt i en RE-AIM modell med spørsmål rettet mot gjen-

nomføringen av belastningsstyringen, og deres holdninger til belastningsstyring som et tiltak for å redusere

forekomsten av skader og sykdom.

Resultater
Det var 58,4 % av spillerne og 70,6 % av trenerne sommente at mangelfull styring av treningsbelastning er den

vanligste årsaken til belastningsskader blant unge spillere. Nesten alle spillerne (93,6 %) og alle trenerne var

enten «meget enig» eller «enig» i at belastningsstyring kan redusere belastningsskader, mens 26,8% av spillerne

og 41,2 % av trenerne var «meget enig» i at det kan redusere forekomsten av sykdom. Mindre enn en tredel av

spillerne (30,8 %) og 62,5 % av trenerne registrerte treningsdata som anbefalt. Spillerne og trenerne oppga at

den viktigste motivasjonen for å gjennomføre belastningsstyring, var forskningsbasert kunnskap som viser at

slike tiltak kan redusere skader og sykdom og samtidig kan øke prestasjonen.

Konklusjon
Vi fant at norske junior elite fotballspillere og deres trenere er positive til å overvåke treningsbelastning. De

aller fleste er også positive til at belastningsstyring kan redusere risikoen for belastningsskader, mens en lavere

andel mener det kan redusere risikoen for sykdom.
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Treningsterapi versus artroskopisk partiell meniskreseksjon
for degenerativ meniskruptur: Fem-års oppfølgning av en

randomisert kontrollert studie

Prisforedrag

Mr. Bjørnar Berg (Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Faculty of Medicine, University of Oslo), Prof. Ewa

M. Roos (Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark), Prof. Martin Englund

(Department of Clinical Sciences Lund, Clinical Epidemiology Unit, Orthopaedics, Lund University), Dr. Nina Jullum Kise

(Department of Orthopaedic Surgery, Martina Hansens Hospital), Mr. Aleksei Tiulpin (Research Unit of Medical Imaging,

Physics and Technology, University of Oulu), Prof. Simo Saarakkala (Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology,

University of Oulu), Prof. Lars Engebretsen (Oslo Sports Trauma Research Centre, Faculty of Medicine, University of Oslo,

Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital), Dr. Cathrine Nørstad Eftang (Department of Pathology, Akershus

University Hospital), Prof. Inger Holm (Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Faculty of Medicine,

University of Oslo), Prof. May Arna Risberg (Division of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital, Department of Sports

Medicine, Norwegian School of Sport Sciences)

Abstract
Degenerativ meniskruptur og partiell meniskreseksjon er sterke risikofaktorer for utvikling og progresjon av

kneleddsartrose. Det er imidlertid manglende kunnskap rundt langtidskonsekvenser av ikke-kirurgisk behan-

dling for degenerative meniskrupturer. Hensikten med denne fem-års oppfølgningen av OMEX-studien (the

Odense-Oslo Meniscectomy versus Exercise trial) var å undersøke endring i pasient-rapporterte utfallsmål og

progresjon av røntgenologiske forandringer i kneleddet fem år etter treningsterapi eller artroskopisk partiell

meniskreseksjon som behandling for degenerative meniskrupturer.

Metode
Randomisert kontrollert studie, 140 pasienter med MR-verifisert degenerativ meniskruptur og uten røntgenol-

ogisk kneleddsartrose ble randomisert til 12-uker treningsterapi eller artroskopisk partiell meniskreseksjon.

Selv-rapportert knefunksjon ble vurdert med Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Progresjon

av tibiofemoral leddspaltereduksjon og osteofytter ble vurdert semi-kvantitativt med OARSI-atlas, individuelt

samt som en total røntgenologisk score. De statistiske analysene (kovariansanalyse [ANCOVA], poisson re-

gresjon, og linear regresjon) ble utført basert på et fullt analysesett. Per-protokoll og as-treated analyser ble

også utført.

Resultater
Ingen statistisk signifikante eller klinisk relevante forskjeller ble funnetmellomgruppene i de femKOOS subska-

lene. Risk ratioene (95% konfidensintervall [KI]) for progresjon av leddspaltereduksjon og mediale og laterale

osteofytter for kirurgigruppen var henholdsvis 0.89 (0.55-1.43), 1.15 (0.79-1.67) og 0.77 (0.42-1.42), sammenlignet

med treningsgruppen. Lineær regresjon viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene i endring i

total røntgenologisk score (B = -0.02, 95% KI -0.51 til 0.49).

Konklusjon
Femår etter behandling for degenerativmeniskruptur var det ingen forskjell i selv-rapportert knefunksjon eller

progresjon av røntgenologiske forandringer mellom treningsterapi og artroskopisk partiell meniskreseksjon.

Imidlertid kan det ikke trekkes sterke konklusjoner rundt den individuelle risikoen for leddspaltereduksjon

eller osteofytter, da resultatene var inkonklusive.
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Urininkontinens blant norske eliteutøvere i rytmisk
gymnastikk. Prevalens, risikofaktorer og påvirkning av

prestasjon.

Oral

Prof. Kari Bø (Norwegian School of Sport Sciences), Ms. Marte Dobbertin Gram (Norwegian School of Sport Sciences)

Abstract
Urininkontinens er svært utbredt blant kvinnelige idrettsutøvere i idrettermedmye løp oghopp,mendet er ikke

funnet studier blant utøvere i rytmisk gymnastikk. Hensikten med denne studien var å undersøke prevalens

og risikofaktorer for urininkontinens blant norske rytmisk gymnaster på elitenivå. I tillegg ville vi undersøke

om urininkontinens eventuelt påvirket idrettsprestasjon og utøvernes kunnskap om bekkenbunnsmusklene.

Metode
Dette var en tverrsnittsstudie som inkluderte alle gymnaster som konkurrerte på det høyeste nivået i Norge. Et

hundre og tretti-tre gymnaster fra 22 klubber ble invitert til å delta. Bakgrunnsdata og mulige risikofaktorer

ble samlet inn via elektroniske spørreskjema. Urininkontinens ble undersøkt med International Consensus of

Incontinence Questionnaire of Urinary Incontinence Short form (ICIQ-UI-SF). Kvinnelig utøvertriade ble un-

dersøkt med “The Triad-Specific Self-report Questionnaire”. Leddmobilitet ble undersøkt klinisk med Beighton

score. Logistisk regressjon ble benyttet for å analysere aktuelle risikofaktorer, og rapportert som odds ratio

med 95% CI.

Resultater
Et hundre og syv nullipara rytmisk gymnaster (80.5% svarprosent) fra 21 klubber deltok i undersøkelsen. Gjen-

nomsnittsalder var 14.5 år (SD 1).Tretti-fire (31.8%) rapporterte urininkontinens, med 21 (61.8%) diagnostisert

med stress inkontinens, 3 (8.8%) med urgency (hastverk) inkontinens, 6 (17.6%) blandings inkontinens og 4

(11.8%) med andre former. BMI, hypermobilitet, menarche, forstyrret spiseadferd og treningsmengde ble ikke

funnet å være risikofaktorer for inkontinens i denne studien. Tjue-fire gymnaster med urininkontinens (70.6%)

rapporterte at inkontinensen påvirket idrettsprestasjonen; 10 (29.4%) var redd for synlig lekkasje og 5 (14.7%)

at det skulle skje igjen. Sytti-fire (69.1%) hadde aldri hørt om bekkenbunnsmusklene.

Konklusjon
Urininkontinens har høy prevalens hos rytmisk gymnaster og tilstanden kan påvirke idrettsprestasjon. Bekken-

bunnstrening har 1A evidens for å behandle urininkontinens hos kvinner. Trenere og støtteapparat bør være

klar over tilstanden og sette i verk tiltak for å forebygge og behandle urininkontinens hos denne gruppen

idrettsutøvere.

27



Idrettsmedisinsk Høstkongress 2019

Validering av VISA-G Spørreskjema

Poster

Mr. Håkon Sveinall (Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus), Dr. Marianne Bakke Johnsen

(Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus)

Abstract
Laterale hoftesmerter er også kjent som gluteal tendinopati, trokantersyndrom eller trokanterbursitt. Laterale

hoftesmerter er en vanlig muskel-skjelett-lidelse og er rapportert hos en av fire kvinner over 50 år. Laterale

hoftesmerter kan være funksjonsnedsettende da det ofte begrenser søvn og vektbærende aktiviteter. Funksjon-

snedsettelse og livskvalitet hos pasienter med laterale hoftesmerter har vært rapportert til å være lik som hos

pasienter med uttalt hofteartrose.

The Victorian Institute of Sport Assessment-Gluteal Questionnaire (VISA-G) har blitt utviklet for å måle smerte

og funksjon hos pasienter med laterale hoftesmerter hos en engelsktalende populasjon. Spørreskjemaet har

blitt oversatt til norsk etter publiserte retningslinjer. Hensikten med dette studiet er å teste de psykometriske

egenskapene til den norske versjonen av VISA-G (VISA-G-N).

Metode
Pasienter blir rekruttert fra avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus.

Pasientene vil ved baseline fylle ut VISA-G-N, Harris Hip Score, Oswestry disability index, en numerisk

smerteskala og en Global Rating of Change Scale. Vi vil undersøke test-retest-reliabilitet, intern konsistens, kon-

struktvaliditet og endringssensitivitet. Vi vil inkludere 100 pasienter for å gjennomføre de aktuelle analysene.

Resultater
En forundersøkelse av VISA-G-N med 23 inkluderte pasienter viste en gjennomsnittlig baseline score på 56/100

ogmean NRS score på 5.4. Etter endt treningsintervensjon varmean score VISA-G-N 72.7 og NRS score 3.7. Noen

pasienter påpekte at det var vanskelig å svare på spørsmålene siden de hadde varierende symptomer og fordi

spørsmålene ikke refererte til en spesifikk tidsperiode. Generelt fant vi at spørreskjemaet fungerer til å måle

smerte og funksjon hos pasienter med laterale hoftesmerter.

Konklusjon
Vår baseline scoring fra forundersøkelsen er sammenlignbaremed resultater fra publiserte studiermed samme

kohorten, som viser VISA-G mean score fra 41 – 62 /100.

Inkludering til studiet er planlagt å starte til høsten 2019 og er godkjent av Regional etisk komité og personver-

nombudet ved Oslo universitetssykehus.
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Økt skaderisiko hos unge friidrettsutøvere med stor
veksthastighet og et umodent skjelett

Oral

Mr. Eirik Halvorsen Wik (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital), Mr. Daniel Martínez Silván (Aspetar

Orthopaedic and Sports Medicine Hospital), Mr. Abdulaziz Farooq (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital), Prof.

Marco Cardinale (Aspire Academy), Dr. Amanda Johnson (Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital), Prof. Roald

Bahr (Norges idrettshøgskole/Senter for idrettsskadeforskning)

Abstract
Skader er vanlige hos unge friidrettsutøvere, men få studier har undersøkt risikofaktorer for disse. Vekst og

modning er ansett som potensielle risikofaktorer for unge idrettsutøvere, men forskning på temaet har gitt

motstridende svar og er av varierende kvalitet. Målsettingen med denne studien var derfor å undersøke sam-

menhenger mellom vekst, skjelettmodning (status og tempo) og skadeinsidens blant friidrettsutøvere ved et

ungdomsakademi.

Metode
Vi benyttet prospektive data for antropometri, skjelettmodning (basert på røntgenbilder av håndledd og hånd,

analysert med FELS- og TW3-metoden) og skader over fire sesonger (117 utøver-sesonger). Generalized es-

timating equations ble benyttet for å undersøke sammenhengene mellom vekst- og modningsvariabler og

fraværsskader.

Resultater
Høydevekst i løpet av en sesong var assosiert med høyere risiko for skjelettskader (Insidensratio: 1,5 per stan-

dardavvik økning over gjennomsnittet; 95% konfidensintervall: 1,1 til 1,9) og vekstplateskader (2,1; 1,5 til 3,1).

Beinlengdevekst var assosiertmed høyere total skaderisiko (1,3; 1,0 til 1,7), samt risiko for skjelettskader (1.4; 1,0

til 1,9) og vekstplateskader (2,1; 1,4 til 3,0). Endringer i kroppsvekt, kroppsmasseindeks og overkroppslengde var

ikke assosiert med høyere skadeinsidens. Utøvere var mindre utsatt for vekstplateskader når de var nærmere

full skjelettmodning, uttrykt som skjelettalder (0,6; 0,5 til 0,9) og prosent av forventet moden høyde (0,8; 0,7 til

1,0). Utøvere med større endring i skjelettalder over en sesong var mer utsatt for skjelettskader (1,5; 1,0 til 2,3).

Konklusjon
Funnene fra denne studien støtter tidligere forskning som har antydet at rask vekst og lav grad av skjelettmod-

ning øker skaderisikoen. Resultatene tilsier at rask vekst i høyde og beinlengde, lav skjelettalder og rask

skjelettmodning kan ansees som risikofaktorer for enkelte skadetyper hos unge friidrettsutøvere, og regelmes-

sig måling av disse variablene kan derfor være et nyttig tiltak for å identifisere utøvere med økt skaderisiko.
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