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Motion gör oss helt klart fris-
kare. 

För ungdomar är det ideala
att motionera varje dag. 

Fysisk aktivitet kan med gott
resultat förskrivas som recept
vid många sjukdomstillstånd. 

Det påstår Jan Henriksson, professor
på institutionen för fysiologi och farma-
kologi vid Karolinska institutet samt
ordförande i Svensk idrottsmedicinsk
förening. 

Han bygger sina påstående på att
epidemiologiska studier övertygande
visar att fysisk träning klart minskar ris-
ken för hjärt–kärlsjukdomar och hjärt-
infarkt, högt blodtryck, tjocktarmscan-
cer samt åldersdiabetes. 

Starka indicier finns dessutom för att
träningen ger ett skydd mot fetma, ben-
skörhet, depression och ångest. Det
finns också belägg för att motion kan
minska risken för fallfrakturer hos äl-
dre, ledinflammationer samt olika pro-
blem från rörelseapparaten.

Jan Henriksson uppskattar, via jäm-
förelser med förhållandena i USA, att
8 000 – 9 000 människor i vårt land var-
je år dör för tidigt på grund av för låg fy-
sisk aktivitet.

– Det är helt klart att vi svenskar mo-
tionerar alldeles för lite. Att informera
allmänheten om farorna med för lite
motionsaktiviteter är en av vår för-
enings stora uppgifter. Samtidigt ska vi
ge råd om den bästa träningen för kvin-
nor och män i olika åldrar och i skiftan-
de hälso- och sjukdomsläge.

– Det är också angeläget att öka den
här kunskapen bland läkare.

Vill ha mer gymnastik
på skolschemat
Han är mycket kritisk mot den ned-

dragning som skett då det gäller gym-
nastiktimmarna i skolan.

– Ungdomarna behöver någon form
av fysisk aktivitet varje dag. Nu finns
bara två schemalagda gymnastiktim-
mar i veckan, vilket är alldeles otillräck-
ligt. 

– Vi är faktiskt näst sämst i Europa.
Det är mycket märkligt, inte minst med
tanke på att här uppe i Norden har fysisk
aktivitet, idrott och motion samt arbets-
fysiologisk forskning, ett mycket starkt

fäste. Politikerna måste tänka om.
En stor risk med den låga fysiska ak-

tiviteten bland ungdomarna är övervikt.
Värnpliktsverket  har t ex konstaterat en
påtaglig viktökning bland de mönstran-
de mellan 1981 och 1993. På tolvårspe-
rioden har, utan att längden ökat, den
genomsnittliga viktstegringen varit 1,8
kilo.

– Det är helt klart att om man är över-
viktig som ung löper man en förhöjd

risk att bli överviktig även som vuxen,
konstaterar Jan Henriksson. 

Föreningen för idrottsmedicin satsar
en hel del på att ta fram kunskap, och
stimulera till forskning, om hur barn
och ungdomar reagerar på olika former
av träning. 

Man försöker bland annat ge svar på
frågan om vilka träningsformer som de,
ur medicinsk synvinkel, bör undvika re-
spektive satsa på.

Föreningen arbetar också på att skaf-
fa kunskap om vilka de medicinska
konsekvenserna blir av att Sverige idag

Idrottsmedicinare tycker vi rör oss för lite

”Ungdomar behöver någon
form av fysisk aktivitet varje dag”

Jan Henriksson är själv väldigt aktiv.
Han springer, spelar tennis och har
även ägnat sig åt andra bollsporter.
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ligger så lågt när det gäller schemalagd
tid för fysisk aktivitet i skolan.

Inom föreningen jobbar man med en
»trestegsraket»:

Sprider kunskap om hur man ska trä-
na för att förebygga skador och sjuk-
dom, undervisar om behandlingar, t ex
vilka idrottsskador som ska opereras
och om hur man genom kontrollerad be-
lastning kan påskynda läkningen av
skador i rörelseapparaten, samt hur man
snabbast kan rehabilitera en skadad
utan att denne får några men. 

Trestegsraketen fyras av på två olika
plan – dels med inriktning på idrotts-
män och dels för ”vanliga” människor.

Invändningar och
ifrågasättanden
Jan Henriksson ser gärna att man för

in mer idrottsmedicin redan under ut-
bildningen av läkare och annan sjuk-
vårdspersonal. Han är bland annat all-
deles övertygad om att »fysisk aktivitet
med gott resultat kan förskrivas som re-
cept vid många sjukdomstillstånd».

Men idrottsmedicinen lever defini-
tivt inte utan invändningar och ifråga-
sättanden: 

Varför får idrottsmän ofta gå före an-
dra patienter? För idrottsmedicinen me-
dicinen i stort framåt? Vad kostar den?
Är det inte idrottsmedicinen som ger
förutsättningar för idrottsmän att pre-
stera bortom normalgränsen, t ex ge-
nom bloddoping, anabola steroider el-
ler andra preparat? 

Jan Henriksson anser att de många
fördelarna med motion, idrott och
idrottsmedicin klart överväger de nega-
tiva effekterna.

De flesta idrottsskador är av akut art
och det är därför viktigt att idrottsmän-
nen snabbt får behandling, men det får
inte leda till att andra patienter drabbas
av förseningar i sin behandling.

Det är viktigt för idrottares karriärer
att deras skador behandlas och rehabili -
teras snabbt. Detta kommer även andra,
såväl motionärer som icke idrottsmän,
till godo, menar Jan Henriksson. 

Alla r ehabiliter as snabbare
Han pekar bland annat på att rehabi-

literingen av menisk- och andra knäska-
dor idag går oerhört mycket snabbare än
tidigare – för alla. Ett annat exempel är
behandlingen av tennisarmbåge, som ju
inte främst drabbar tennisspelare utan
är en skada som många får i jobbet.

Visst kostar idrottsskador idag stora
pengar. Men fördelarna överväger. Fy-
sisk aktivitet ger så stora hälsofördelar
att det spar in stora sjukvårdskostnader.
Så nationalekonomiskt lönar sig idrot-
ten och idrottsmedicinen helt klart, un-
derstryker Jan Henriksson.

Doping är de svenska idrottsläkarna
helt emot, något som är helt  i linje med

bestämmelserna i den särskilda »etik-
katalog» som finns för idrottsmedicinsk
veksamhet. Katalogen gäller för läkare
vid såväl tävlings- som motionsverk-
samhet. Grunden är reglerna för den
medicinska etiken i allmänhet, med till-
lägg av flera idrottsmedicinska special-
regler. 

Där ställs krav på läkarens kunnande
i idrottsmedicin, att han är medveten
om intressekonflikter som kan finnas
exempelvis mellan en lagledning och en
enskild spelare, att han inte maskerar
smärta för att idrottsmannen ska kunna
spela en match om skadan kan förvär-
ras. Och i högrisksporter ställs särskil-
da krav på läkaren.

En absolut förutsättning för en läka-
re att engagera sig i idrott är att klubben
respekterar läkarens expertroll i medi-
cinska frågor. 

En läkare som bryter mot reglerna
utesluts ur föreningen.

Själv har Jan Henriksson varit

idrottsintresserad länge. Från ung-
domsåren har han ägnat sig åt bollspor-
ter och bland annat tävlat i tennis, en
sport han idag utövar på motionsnivå.

Han springer och tränar i styrkelo-
kal. Och på jobbet har han både mo-
tionscykel och ett »löpande band» som
han använder relativt flitigt. Som ett ex-
tra tillskott ses han ibland susa fram på
cykeln den åtta kilometer långa sträck-
an mellan hemmet och arbetet.

– Tyvärr lyckas jag inte nå målet att
göra något fysiskt aktivt varje dag, men
varannan dag blir det.

Sportande ungar
Idrottsintresset delas av hans barn,

en son på 14 år och en dotter på 12, som
båda spelar fotboll.

– Det är jättebra, säger han och gläds
åt deras intresse, som medför att de i
stort sett realiserar målet att motionera
varje dag.

Tom Ahlgren
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Svensk idrottsmedicinsk för-
ening (som är en sektion i Svenska
läkaresällskapet) bildades 1952 och
har 1 265 medlemmar, av vilka 387
är läkare. De andra är till stör sta
delen sjukgymnaster, men även
sjuksköterskor, naprapater och
idr ottslärare finns med.

Organisationen är ideell och finan-
sieras till största delen av medlemsav-
gifter samt till en mindre del av spon-
sorer.

Ett mål är att sprida idrottsmedicin-
ska kunskaper inom fysiologi, medi-
cin och traumatologi. Man vill också
sprida idrottsmedicinska handlägg-
ningsprinciper.

Syftet är att skapa goda motionsva-
nor och att skapa så goda förutsätt-
ningar som möjligt för en effektiv, och
skadefri, träning för såväl motionärer
som aktiva idrottsutövare.

Ett annat mål är att främja den
idrottsmedicinska utvecklingen ge-
nom att ordna vetenskapliga möten
och utbildning samt att organisera den
svenska idrottsmedicinen. 

Föreningen ger ut en tidning sex
gånger om året, Svensk Idrottsmedi-
cin, och driver tillsammans med sina
nordiska systerorganisationer The
Scandinavian Journal of Medicine
and Science in Sports.

För att minska antalet idrottsska-
dor startade Idrottsmedicinska för-
eningen för några år sedan tillsam-
mans med Röda korset och idrottens
studieförbund (SISU) en kampanj,

Friskare idrott. En kampanj som man
uppskattar har varit framgångsrik.

Ett visst samarbete har man nume-
ra även med Folkhälsoinstitutet, som
på uppdrag av regeringen har tittat
närmare på vilka vinster man kan göra
med en ökad grad av motion hos
»Svensson». 

På institutet uppskattar byrådirek-
tör Ewy Thörnqvist att man ur folk-
hälsosynpunkt skulle vinna oerhört
mycket om man kunde få de stora
grupperna av fysiskt inaktiva svenskar
att börja röra på sig, t ex med raska
promenader ett par gånger i veckan.
Och hon är övertygad om att det går att
»få fart på folk».

Inte minst viktigt är det att få barn
och ungdomar att motionera, något
som utvecklar dem såväl fysiskt som
psykiskt, menar hon.

Tom Ahlgren

Detta är föreningenför idr ottsmedicin

Logotypen tillhör den svenska
föreningen för idrottsmedicin.


