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Fagprogram
22. -24. november  -   Lillehammer



Fredag 22. november
Plenum           LILLEHAMMERSALEN
09.00 Åpningsseremoni
09.30 20-års arbeid med forskning på forebygging av skader i idrett - hva har vi oppnådd?   Roald Bahr/Lars Engebretsen
10.00 Reducing medical complications in the recreational endurance athlete   Martin Schwellnus
10.45 Immunosupression of an elite athlete - fact, fiction or fake news?   Maarit Valtonen
11.15 Pause
11.45 Recent advances in hip and groin research      Per Hölmich
12.30 Concussion in sports: an enigmatic injury -       Ole A.K. Fosse
 what is it, really, and how do we deal with it?
13.00 Lunsj

Parallellsesjon 1  Infection and illness in athletes     LILLEHAMMER 1+2
14.00 Infective illness in athletes - who is at risk?      Martin Schwellnus
14.20 Diagnosis of infectious disease and post infectious fatigue    Peter Gaustad
14.40 How we treat athletes with respiratory tract infections at Olympiatoppen  Hilde M. Berge
15.00 Antibiotics and other prescription medication for infections in     Wayne Derman
 athletes - which ones to use or not to use
15.20 RTP after infective illness        Martin Schwellnus
15.40 Panel discussion

Parallellsesjon 2  Preventing and managing head injuries in sport  LILLEHAMMER 3
14.00 Concussion - the challenge        Ole A.K. Fosse
14.10 Concussion in youth sports - case for prevention     Carolyn Emery
14.30 Rehabilitation after concussion: multidisciplinary approach    Kathryn Schneider
14.50 Young athletes - dealing with lingering symptoms after concussion   Kristian Holm
15.10 Sports concussion: an athletes story       Ole Kristian Tollefsen
15.30 Panel discussion

16.00 Pause

Frie foredrag 1          LILLEHAMMER 1+2
16.30 Måling av hodestøt i barne- og ungdomsfotball med ørekoplede sensorer   Stian Bahr Sandmo 
16.40 Påvirker Senter for idrettsskadeforsknings forebyggende skulderprogram risikofaktorene Hilde Fredriksen
 utadrotasjonsstyrke og innadrotasjonsbeveglighet? En randomisert klinisk kontrollert studie
 med unge håndballspillere
16.50 Økt skaderisiko hos unge friidrettsutøvere med stor vekthastighet og et umodent skjelett Eirik Wik
17.00 Spillernes og trenernes holdninger til belastningsstyring for å redusere skaderisiko i   Andreas Ranvik
 junior elitefotball
17.10 Periodisk helseevaluering av olympiske og paralympiske utøvere. Hva er nytteverdien?  Margrethe Lund
17.20 Prevalens og belastning av helseproblemer blant senior eliteishockeyspillere   Anine Nordstrøm
17.30 Sammenhengen mellom rotasjonsstyrken i skulderen og selvrapporterte    Kaja Funnemark
 skuldersmerter hos kvinnelige elitehåndballspillere – en pilot kohortstudie
17.40 Muskel- og skjelettplager blant norske rytmiske gymnaster på konkurransenivå  Marte D. Gram

Frie foredrag 2          LILLEHAMMER 3
16.30 Urininkontinens blant norske eliteutøvere i rytmisk gymnastikk.     Kari Bø
 Prevalens, risikofaktorer og påvirkning av prestasjon
16.40 Hvilke øvelser lukker rectusdiastase hos kvinner? En eksperimentell studie   Sandra L. Gluppe
16.50 Kan FAKT redusere graden av angstsymptomer hos kvinner med bulimia nevrosa?  Karoline Johannessen
17.00 Klinisk og radiologisk evaluering av pasienter 1-4 år       Cathrine Aga
 etter fiksering av mediale og laterale bakre meniskrot
17.10 Evaluering av unge i alderen 18 -35 år et år efter korsbåndsoperasjon    Dorthe Strauss
17.20 Prognostiske faktorer for knefunksjon og fysisk aktivitet etter ACL-skade eller    Marie Pedersen
 rekonstruksjon: en systematisk oversikt
17.30 Kun 1 av 2 kommer tilbake til idrett på samme nivå etter en korsbåndskade   Magnus Aanstad
17.40 Risikofaktorer for nakkesmerter hos unge voksne: en systematisk oversiktsartikkel  Henrirette Jahre

20.00 GET TOGETHER



Lørdag 23. november
Plenum           LILLEHAMMERSALEN

08.00 Stressfrakturen; det okkulte bruddet       Ove Talsnes
08.45 Concussion in youth sport: moving upstream towards prevention   Carolyn Emery
09.30 Antidoping Norge - risiko ved bruk av kosttilskudd, og fører bruk av    Astrid Gjelstad / 
 kosttilskudd til økt medikalisering av idretten?      Fredrik Lauritzen
10.00 Pause

Parallellsesjon 1 Femoroacetabular impingement syndrome:    LILLEHAMMER 1+2
   etiology, diagnosis and treatment    

10.45 Development and prevalence of cam morphology     Pim van Klij
11.00 Diagnosis of hip and groin pain: is it possible to differentiate    Per Hölmich
 between intra- and extraarticular causes of pain?
11.15 Treatment options for FAI-syndrome: exercise-based vs hip arthroscopy  Lasse Ishøi
11.30 Hip arthroscopy changes morphology in patients with      Tobias Wörner
 FAI syndrome - but what about hip function and performance?
11.45 Management of hip pain in an elite setting      Thomas T. Ødegaard
12.00 Panel discussion

Parallellsesjon 2 Keys to rehabilitation success     LILLEHAMMER 3

10.45 Key to rehabilitation success: history and physical examination    Rod Whiteley
11.15 How can functional testing help us make RTP decisions?    Rod Whiteley
11.35 The real value of standardized test battery      Håvard Moksnes/
            Hege Grindem
11.55 Communication in long term rehabilitation      Lars Haugvad
12.15 Panel discussion

12. 30 Lunsj

Parallellsesjon 4 Stressfakturer       LILLEHAMMER 1+2

13.30 Klinisk håndtering av smertetilstander relatert til skjelettet    Ove Talsnes
13.50 Radiologisk diagnostikk av stressfrakturer; indikasjon for aktuelle modaliteter  Roar Pedersen 
14.25 Rehabilitering av stressfrakturer med vekt på belastningsstyring   Håvard Moksnes
14.45 Spørsmål/diskusjon

Parallellsesjon 5 Trening og fertilitet / svangerskap    LILLEHAMMER 3

13.30 For mye av det gode - trening og infertilitet      Jorunn Sundgot Borgen
13.45 Polycystisk ovariesyndrom og trening       Trine Moholdt
14.00 Muskel-skjelett plager under graviditet og etter fødsel     Kari Bø 
14.15 Hvorfor bør mor trene? Positive konsekvenser for barnet    Kirsti Krohn Garnæs
14.30 Trening med høy intensitet - er det en grense?      Kjell Åsmund Salvesen
14.45 Toppidrettsutøvere, svangerskap og mammarollen     Jorunn Sundgot Borgen

15.00 Pause

PRISFOREDRAG            LILLEHAMMERSALEN
15.30 NIMI Prisforedrag
 AlfaCare-prisene
16.00 Knekontroll i frontalplanet under en ett-bens knebøy er      Jørn Erik Strand
 ikke assosiert med økt risiko for fremre korsbåndskade 
16.15 Skade, sykdom, trenerstil; sammenheng med utbrenthet hos unge    Nild Fredrik Holm Moseid
16.30 Treningsterapi vs artroskopisk partiell meniskreseksjon for      Bjørnar Berg
 degenerativ meniskruptur: fem-års oppfølgning av en RCT
16.45 Biomarkører i blod etter nikking og hodeskader i fotball     Stian Bahr Sandmo 
17.00 Fysisk aktivitetsnivå over 22 år og dødelighet -      Trine Moholdt 
 data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 
17.15 Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke mål for å   Guri Ekås
 kunne styre klinisk praksis - en systematisk oversikt     
20.00 BANKETT



Plenum           LILLEHAMMERSALEN

09.00 Sterk hjerne med aktiv kropp - hvordan hjernen påvirkes når vi er i aktivitet  Ole Petter Hjelle
09.50 Pause

Plenum Paraidrett         LILLEHAMMERSALEN

10.30 “Lift off” for parasport with 100 millions NOK from the      Åge Skinstad, Knut Nystad
 VI foundation. What more do we need?       Torstein Aanekre
            Hilde M. Berge
11.15 Risk and types of medical encounters that a team physician will    Martin Schwellnus
 likely be faced with when travelling with para athletes
11.35 Medical challenges of the athletes with impairment - developing practical solutions Wayne Derman
12.00 Panel discussion

12.30 Lunsj

Plenum           LILLEHAMMERSALEN

13.30 What do you do if your assessments are lying to you?     Rod Whiteley
13.50 Godtar vi at skader er en del av toppidretten?       Gjert Ingebrigtsen
 Hvordan og hva lærer vi av skadeavbrekk? Effektiv opptrening etter skader
14.30 Avslutning

Med forbehold om mindre endringer i programmet. 

Sort boks er plenumsesjon, blå boks er parallellsesjoner og rosa boks er frie foredrag. 

Lillehammersalen er navnet på plenumssalen som deles i to under parallelle sesjoner: Lillehammer 1+2 og Lillehammer 3.

Søndag 24. november


