Columna #2 2017
profil: tim lothe raven – trond viggo om rygg – på tur med erik dammann

Hvordan slipper vi fri fra

pillehelvetet

siden sist

Ryggsmerter og tidlig død
En australsk studie viser at ryggsmerter kan ta
livet av oss tidligere. Australske og danske forskere
har fulgt 4390 danske tvillinger over 70 år siden
1995. Studien viste at de som hadde hatt vondt
i ryggen, hadde 13 prosent større risiko for å dø
hvert år, sammenliknet ned dem som sa at de ikke
hadde vondt i ryggen. Muskel- og skjelettplager
er fortsatt den vanligste årsaken til sykmelding og
uføretrygd i Norge. Og ryggplager er den viktigste
årsak til sykepenger og uføretrygd. Likevel er det
lav status å forske på ryggsmerter, ifølge en norsk
forsker. Det kan føre til til mange og lange sykemeldinger, og i noen tilfeller uføretrygd.
(Forskning.no)

Mangler kunnskap
Uførepensjon koster samfunnet mye mer enn
sykefravær. Helse- og omsorgssektoren har høy
overgang til uførepensjon, og ledere og med
arbeidere i sektoren burde ha kunnskap om hvilke
faktorer som bidrar til uførepensjonering.
Vi trenger mer kunnskap. (Stein Knardahl, professor
dr.med., uttaler seg i Dagens Medisin)

Romfarere sliter med ryggen
På lang sikt gir mangelen på tyngdekraft både
redusert bein-, muskel- og hjertemasse. I tillegg
strekker ryggsøylen seg slik at romfarere blir både
høyere, men også mer utsatt for ryggproblemer
og ryggsmerter. (Forskning.no)
Om holdning
Er det holdningen din som gjør at du får vondt i
ryggen? Ryggsmerter koster samfunnet over 70
milliarder i året. Timene på jobben kan være problemet. (Aftenposten)
Slutter å operere
Nye norske retningslinjer anbefaler å slutte å operere slitne knær. De fraråder operasjon på så og si
alle pasienter med knelidelser som skyldes aldersforandringer, såkalte degenerative forandringer.
(Dagens Medisin)
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De viktige spørsmålene

D

Vi har fornyet bladet fra a til å med ny grafisk profil, nye
medarbeidere og et innhold som går langt mer i dybden
enn tidligere. Frem til nå har Columna først og fremst fun
gert som et medlemsblad for våre for medlemmer. Nå har
vi brettet opp ermene og satser på et bredere publikum.

uførhet og tapt livskvalitet. Mer piller og flere operasjoner
vil ikke løse problemet. Muskelskjelettområdet har levd
et liv i skyggen av blålysmedisinen uten å bli prioritert av
politikerne. Fra vårt perspektiv setter vi søkelyset på et
viktig område som til nå verken er tilstrekkelig kjent eller
erkjent. Et område som krever nytenkning og endringer.
Et område hvor vi har høy relevans og kan bidra med vår
kompetanse til bedre løsninger fremover.

I denne og kommende utgaver av Columna retter vi søke
lyset ikke bare mot de faglige utfordringene, men også de
store samfunnsutfordringene på muskelskjelettområdet.
Vi ønsker å stille de viktige spørsmålene. Vi ønsker debatt.
En debatt som bør ha interesse langt utover kiropraktor
enes egne rekker.

Men Columna skal være langt mer enn bare profesjonens
røst utad. Bladet skal være våre egne øyne og ører. Vi
skal lytte til kritiske røster som kommer til orde inne i
bladet. Innholdet skal også tegne bildet av oss selv slik vi
blir sett utenifra av granskende blikk og være en kilde til
selvrefleksjon.

Hvorfor? Fordi muskelskjeletthelsen er en enorm sam
funnsutfordring som angår oss alle. Den er største årsak
til helsetap med en prislapp på en halv milliard om dagen.
Fordi dagens helsevesen ikke har evnet å få bukt med all

Vi håper og tror at vi med innholdet i dette første num
meret av nye Columna viser alt dette.

en nye utgaven av Columna du nå holder i hånden er
nok en milepæl for Norsk Kiropraktorforening!

God lesing!
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«Omtrent to av tre perso
ner vil trolig oppleve bety
delige smerter i nedre del
av ryggen på et eller annet
tidspunkt. En lege som meg
kan foreslå noen potensielle
behandlinger og terapier.
Men en jeg aldri vurderte
var henvisning til manipu
lasjon av ryggraden. Det
ser ut til at jeg har tatt feil»
skriver Aaron E. Carroll.
Carroll skriver om hel
se i «The Incidental
Economist». Han er
professor i pediatri ved
Indiana University School
of Medicine, usa. Innlegget
hans ble nylig publisert i
avisen New York Times,
som distribueres over hele
usa og flere andre land.
Manipulasjon av ryggra
den, det vil si press på bein
og ledd, ser ut til å være
like effektivt som mange
andre medisinske behand
linger. Det er dessuten like
trygt, om ikke tryggere,
ifølge legen.
Han forteller videre at leger
tradisjonelt er skeptiske til
manipulering av ryggraden.
Årsaken er delvis at de som
gir behandlingen ofte ikke
er leger. En annen årsak er
at enkelte kiropraktorer
har hevdet at de på denne
måten kan behandle plager
som har lite å gjøre med
ryggraden.
Professoren merker seg
imidlertid at pasienter med
6

ryggsmerter ikke har vært
like skeptiske. Han viser
til en stor undersøkelse fra
perioden 2002 til 2008,
som viste at mer enn 30
prosent søkte kiropraktisk
behandling.
Dessuten går nyere
forskning i kiropraktikkens
favør. Flere studier med høy
kvalitet er gjennomført. En
større undersøkelse viser at
manipulasjon av ryggra
den førte til forbedring av
smerte på cirka 10 poeng,
på en skala fra 1 til 100.
Og ikke nok med det: Flere
gjennomganger av større
studier peker i samme ret
ning, ifølge professoren.
Den amerikanske legefore
ningen «American College
of Physicians» har derfor
nylig endret sine retnings
linjer for behandling av
sub-akutte ryggsmerter.
Legene anbefaler at pasien
tene forsøker manipulasjon
av ryggraden som en terapi
i førstelinjen. Andre umid
delbare tiltak kan være
varmebehandling, massasje
eller akupunktur.
Enkelte leger nøler med å
henvise pasienter til kiro
praktor eller fysioterapeut
fordi de frykter at skader
kan oppstå. Men de nyere
oppsummeringene av stu
dier viser at ingen alvorlige
bivirkningen var rapportert.
Medisinering og kirurgi
kan også føre til skader,
poengterer professoren.

– Tiden kan
være inne
for at jeg og
andre leger
revurderer våre
fordommer mot
kiropraktorer,
ved behandling
av smerter
i nedre del
av ryggen
Det skriver
lege og professor
Aaron E. Carroll i avisen
New York Times.
Tekst: Kai Eldøy Nygaard
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En av ti samarbeider med leger
Under ti prosent av norske kiropraktorer er på en klinikk hvor det også er
allmennleger, ifølge kiropraktor Ole
Christian Kvammen.
Han har tidligere gjennomført en
studie i samarbeid med professor
Charlotte Leboeuf-Yde ved Syddansk
universitet, der norske kiropraktorers
arbeid ble kartlagt.
– Det skulle vært et bedre tverrfaglig samarbeid, uttalte Kvammen til
Dagens Medisin i 2014.
Han oppfordrer både leger og
kiropraktorer til å ta initiativ til mer
samarbeid.
Når det gjelder å kommunisere med
leger og annet medisinsk personell, er
det noe kiropraktorene gjør i snitt tre
til fire ganger i uken. Ofte dreier det
seg da om å oversende en epikrise. En
av fem oppga at de månedlig hadde
tverrfaglige møter der også leger var
til stede.
Studien ble publisert i «Chiropractic
& Manual Therapies» i 2014, og ble
finansiert av forskningsstiftelsen
Et liv i bevegelse. 530 av landets
kiropraktorer ble i 2011 kontaktet
via e-post og spurt om å svare på
undersøkelsen. Kontaktinformasjon
ble hentet fra medlemslistene til Norsk
Kiropraktorforening, der over 90 prosent av kiropraktorene er organisert.
En undersøkelse fra 2013 utført i Norge
og Sverige slår fast at over 90 % av
allmennleger i Norge mener kiropraktorer er kompetente i forhold til behandling av MSK-pasienter. Samtidig
hevder fire av fem at de henviser
pasienter til kiropraktor.
Likevel viser en undersøkelse at allmennleger henviser en av tre ryggpasienter til fysioterapeut, og bare en av
ti til kiropraktor.

- Det er nok fortsatt et stort potensiale knyttet til et mer aktivt samarbeid,
bedre samhandling og bedre kommunikasjon mellom disse helsepersonell-gruppene, mener kiropraktor Ole
Christian Kvammen.
Hver femte pasient legen møter har lidelser i muskler og skjelett. Hvor trygg
er fastlegen i sin rolle i forhold til disse
pasientene?
- En systematisk litteratur-gjennomgang fra 2012 viser at det er ulike
parameter som påvirker i hvilken grad
legen tilnærmer seg ryggpasienter.
Det var økt tendens til å sykemelde
ryggpasienter dersom legen var usikker på diagnose, ved store smerter og
såkalte radikulære smerter. Tendensen
til å sykemelde økte også dersom
legen selv utviste frykt-unngåelse-adferd, og dersom legen var ukomfortabel i portvaktrollen og syntes
uspesifikke helseplager generelt var
vanskelig å håndtere, sier Kvammen.
Han tror sannsynligheten er stor
for at dette ikke bare gjelder
ryggpasienter, men også andre
muskel-skjelett-tilstander.
- Kanskje nettopp utrygghet i forhold til diagnose, det å være ukomfortabel i portvaktrollen og usikkerhet
i forhold til prognose er gode motiver
for samhandling og tverrfaglig kommunikasjon, foreslår Kvammen.
Han understreker at det kan være
store utfordringer knyttet til lange og
noen ganger unødvendige sykemeldinger for pasienter med lidelser i
muskler og skjelett.
Kildene Kvammen viser til er:
Westin, D., Tandberg, T., John, C. & Axén, I. GPs opinions
and perceptions of chiropractic in Sweden and Norway: a
descriptive survey. Chiropr. Man. Therap. 21, 29 (2013).
Werner, E. L., Cote, P., Fullen, B. M. & Hayden, J. A.
Physicians’ determinants for sick-listing LBP patients: a
systematic review. Clin. J. Pain 28, 364–371 (2012).

Hvorfor blir ikke nakkepasienter
henvist til manuell behandling?
Det ønsket en gruppe nederlandske
forskere å finne svaret på. De undersøkte hvorfor praktiserende leger og
fysioterapeuter ikke henviser pasienter
til manuell behandling, til tross for at
en slik type behandling viser seg å
være effektiv. Svaret fins i personlige
faktorer, ifølge studien.
Det var det danske fagbladet
Kiropraktoren som omtalte studien
i en artikkel fra 2016. Nederland har
de siste årene gjennomført flere tiltak
for å sikre at kun de kostnadseffektive
behandlingsformene blir dekket av
staten. Manuell behandling av nakkesmerter har vist seg å være effektivt,
ifølge flere systematiske oversiktsartikler. En tidligere nederlandsk studie
viste at en slik type behandling er mer
kostnadseffektivt enn behandling hos
både leger og fysioterapeuter.
Det var EMGO-instituttet i
Amsterdam som fant ut at barrierer
på et individuelt nivå hadde avgjørende betydning, som oppfattelsen av
og kjennskapen til manuell terapi og
nakkesmerter.
Manglende kunnskap eller feilaktige
oppfattelser var en hyppig nevnt barriere. I dette lå også frykten for komplikasjoner ved manipulasjon av nakken,
både hos pasientene og hos legen.
Samarbeid og tillit var også et tema
forskerne oppdaget. Gode personlige
nettverk og relasjoner, var med på å
styre henvisnings-adferden.
Forskerne fant dessuten ut at legene var mer tilbøyelige til å henvise
dersom de delte klinikk med en
manuell-terapeut, og dersom det var
ventetiden var kortere.
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Voksenprat om
ryggen

Legen Trond Viggo Torgersen
erkjenner at kiropraktorer kan
mer om ryggsmerter enn leger.
Tekst: Silje Steinert
Foto: Flickr/CC/Arbeiderpartiet
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A

rtist, lege og tv-kjendis Trond Viggo Torgersen er
tilbake i eteren med et program om kroppen, denne
gangen for voksne.
Målet er å gi svar på alle tingene du ikke visste at du
lurte på om kroppen. Når temaet «Vondt i ryggen» kom
på agendaen, ble kiropraktor Steinar Forshei den naturlige
samtalepartneren.
Programmet er et såkalt direkte opptak, og kan høres på
nrk p1 til sommeren. Sammen avliver de myter om blant
annet prolaps.
nysgjerrigper
Legestanden har litt delte holdninger til kiropraktikk,
ifølge Trond Viggo. Det skyldes at enkelte ikke har noe
gjennomtenkt forhold til hva en kiropraktor gjør. Hvis man
er skeptisk i utgangspunktet, og ikke har noen fysisk eller
emosjonell erfaring, så får den skepsisen veldig mye plass.
– Når vi mennesker skaper en formening om noe, så gjør
vi det teoretisk, fysisk og emosjonelt. Litt som «stein, saks,
papir», sier Trond Viggo til Columna.
– Det er gjerne slik at om vi ikke helt tror på noe i teori
en, men prøver det ut og sitter igjen med en god opplevelse
fysisk og emosjonelt, ja så trumfer den saksen det papiret,
mener han.
Selv er Trond Viggo så nysgjerrig av natur at han tok
kontakt med kiropraktor før han hadde unnagjort turnu
stjenesten, nettopp for å finne ut hva i all verden det er de
driver med.
– Det ble jo et litt underlig møte. Jeg kom dit etter å ha
ringt og spurt om ikke jeg kunne få komme og teste hva
kiropraktikk var for noe. Om ikke han bare kunne gjø
re litt sånn som kiropraktorer gjør på meg, forteller han
lattermildt.
– Men da behandlingen var ferdig, så satt jeg jo igjen
med en god opplevelse og et inntrykk av at dette absolutt
hadde noe for seg, forteller han videre.
skaper tillit
Da temaet «Vondt i ryggen» var bestemt og Trond Viggo
trengte en fagperson til denne samtalen, var det helt natur
lig for ham å gå for en kiropraktor.
– Som jeg også forteller åpent i dette programmet, går
jeg selv jevnlig til kiropraktor og har hatt godt utbytte av
det både i akutte faser, men også forebyggende i en litt for

stillesittende hverdag. Og jeg har aldri
lagt skjul på at jeg mener at mange
leger ikke har særlig god greie på
diagnostisering av «vondt i ryggen»,
forteller han.
Og er det noe Trond Viggo gjer
ne skulle sett mer av så var det et
bedre samarbeid mellom leger og
kiropraktorer.
– Sammenlignet med kiropraktore
ne så har vi leger særs dårlig opplæ
ring av forholdet mellom bevegelighet
og smerter i ryggen. Derfor burde vi
ha mye tettere kontakt med behandle
re som har mye erfaring med dette, og
kan tilby både veiledning og praktisk
behandling med vitenskapelig ståsted,
mener han.
Og det var nettopp dette han opp
levde som veldig positivt i møtet med
kiropraktoren Steinar Forshei.
– Det fine med Steinar var at han i
tillegg til å formulere seg på en lettfatte
lig måte også innehar den vitenskapeli
ge skepsisen man bør ha til sitt eget fag.
Det gjør at man raskt får tillit til både
ham og kiropraktikken, forteller han.
myte-avlivning
- Vi fikk avlivet noen myter om pro
laps og om kolikk. Det synes jeg var
fint. Og det ble gjort på en nensom
måte. Det er ikke alltid så enkelt å ny
ansere ting som ikke er bare sort-hvitt.
Men Steinar balanserte det fint med å
si at om barnet bare gråter og gråter
kan det være vanskelig å finne årsaken
og her kan en kiropraktor være til
veldig god hjelp, men uten å love noen
kur mot kolikk, det synes jeg var vel
dig bra, fortsetter Trond Viggo.
– Det ble en veldig hyggelig samtale,
og fremfor alt, jeg tror det blir et fint
program for lytterne, legger han til.

«Kroppen for voksne:
Vondt i ryggen» kan
du høre på nrk p1
i sommer eller som
podcast på
www.nrk.no.
Lege, artist og
tv-kjendis Trond
Viggo Torgersen
snakker om rygg
med kiropraktor
Steinar Forshei fra
Lagunen kiropraktikk
i Rådal.
Trond Viggo
Torgersen er også
kjent fra barne- og
underholdningsprogrammer som
«Kroppen», «Flode»
og «Vaktmester’n».
Han er utdannet lege
og var Norges andre
barneombud.
Dette intervjuet er et
utdrag av et lengre
intervju som ligger på
NKFs nettsider.
www.kiropraktikk.no
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Den danske forskeren og

Han beskriver tiden i dag

Forskeren levner ingen tvil

kiropraktoren Jan Hartvigsen

som et paradigmeskifte. For

om hvilken vei kiropraktik-

er verdens fremste ekspert

få år siden ble medisinsk

ken bør gå dersom den skal

på smerte i muskler og

behandling anbefalt som

bidra til å løse de enorme

skjelett, ifølge nettstedet

førstevalg ved akutte smer-

utfordringene helsevesenet

expertscape.com.

ter. Slik er det ikke lenger, og

står overfor.

det er forskningen som har
tatt oss hit.

Veiviseren
Tekst: Kai Eldøy Nygaard

c Du er rangert som verdens fremste ekspert på smerte i
muskler og skjelett, ifølge nettstedet Expert-scape. Og du
mottok to priser under verdenskongressen for kiropraktorer tidligere i år. Hva betyr disse utnevnelsene for deg?
jh Jeg er stolt og glad over utnevnelsene, som er et resultat
av mange år med hardt arbeid. Jeg ser det dog først og
fremst som en anerkjennelse av en stor og samlet innsats i
det danske tverrfaglige forskningsmiljøet, der kiroprakto
rene spiller en sentral rolle. Jeg har bare vært så heldig å få
lov til å være en av spydspissene.
c Kan du si noe om kiropraktikkens posisjon i verden i dag,
sammenlignet med tidligere? Og hva med Skandinavia?
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jh Når jeg ser ut over verden som kiropraktor, blir jeg
både glad og trist. Jeg blir glad fordi det mange steder
virkelig er en god og fremadrettet utvikling. Det gjelder for
eksempel i Norge, Danmark og Canada, der kiropraktorer
har forstått at veien til å oppnå en relevans i samfunnet
går gjennom entydig fokus på samarbeid og forskning. Det
er også en god utvikling i Frankrike, selv om de fortsatt
har en lang vei å gå der.
Mange utdanningsinstitusjoner har også forstått at sam
arbeid og forskning skal være basis for utdanningen av
nye kiropraktorer. Og ikke tidligere tiders promotering av
kiropraktorer som et separat og atskilt alternativ til alle
andre i helsesystemene.

aktuelt

Foto: Privat

For eksempel vedtok ledelsen på Macquarie University
i Sydney, Australia, for noen år siden å lukke kiroprak
tor-utdanningen, som var Australias største. De gjorde det
fordi det var for lite forskning og for lite evidens i utdan
ningen. Nå har de imidlertid endret avgjørelsen, fordi den
nye ledelsen har salet om og nå satser på en evidensbasert
utvikling. De har identifisert unge talenter, etablert sam
arbeid mellom førende forskere, både innenfor og utenfor
kiropraktikken, om nye doktorgrad-prosjekter. De har i
tillegg revidert innholdet. Samtidig har de sluttet seg til den
europeiske utdannings-erklæringen, som entydig omfav
ner et evidensbasert innhold. For eksempel er den gamle
kiropraktiske «subluksasjonen» kun beholdt i utdannel
sen som en del av et historisk perspektiv, og ikke som et

grunnlag for diagnose og behandling. Det er altså tydelig
vis plass til kiropraktorer, og andre vil gjerne samarbeide,
dersom kiropraktorene bare selv vil.
Det jeg blir trist av er å se hvordan andre utdan
ningsinstitusjoner slutter seg sammen i tilbakeskuende og
destruktive samarbeid, som mest av alt bygger på «alter
native fakta». Det gjelder for eksempel Rubicon-gruppen
og andre, der de bevisst setter til side viten og promoterer
gamle og utdaterte modeller av kiropraktikk.
I mange land, for eksempel England, har man også flere
kiropraktorforeninger som motarbeider hverandre. Det vi
ser, at det i disse landene mangler modenhet i profesjonen,
og at man ikke har forstått hvor viktig det er å tale med én
stemme. I Norge og Danmark har vi sterke foreninger, som
11

2. Kiropraktorer skal drive forskning på aller høyeste nivå.
Det koster penger og tar tid, men det er helt nødvendig.
Tradisjonelt blir en medisinsk ekspert definert som en
som har den beste utdanningen, og som produserer ny
viten og utvikling innenfor faget. Dersom kiroprakto
rene ønsker å oppnå ekspert-status, må de oppfylle de
betingelsene.

3. Man må få orden i egne rekker. Det betyr at det er
gift når enkelt kiropraktorer går ut og forfekter syns
c I Danmark har kiropraktorer fått flere ledende posisjopunkter som strider mot folkehelsepolitikk og evidens.
ner i helsesystemet, som ekspertise på rygg. Kan du si noe
Eksempler er å si at man ikke bør vaksinere sine barn,
mer om dette? Hva mener du har vært avgjørende for at
eller at kiropraktorer kan behandle lidelser der det fore
det har skjedd?
ligger undersøkelser som viser det motsatte.
jh Kiropraktorene i Danmark har vært på en 30 år lang
reise, og jeg har vært heldig som har fått være med stort
c Hva mener du kiropraktorene kan gjøre bedre?
sett hele veien. Utgangspunktet var at kiropraktorene var
jh Noen ganger virker det som om kiroprak
underlagt «kvakksalverloven». Det fantes ingen
torer tror at dersom de bare sier det som
forskning, det var arbeidsløshet, det var
de alltid har sagt en gang til, så vil
stort sett ikke noe formelt samarbeid
samfunnet lytte. Jeg tror samfunnet
mellom kiropraktorer og det øvrige
har hørt hva kiropraktorene har å
helsevesenet.
si, og at det er kiropraktorenes
En visjonær ledelse i Dansk
tur til å lytte.
Kiropraktorforening og noen
Hva er virkeligheten i 2017
unike politiske muligheter en
i verden utenfor kiropraktik
dret bildet totalt, ved å skape
ken? Noen av nøkkelordene
forutsetninger for forandring,
er samarbeid, integrasjon,
integrasjon og vekst. Først ble
forskning, evidens, utdanning,
kiropraktorene autoriserte og
informasjonsteknologi og for
fikk sin egen lovgivning, som
andring. Kiropraktorene skal
sikret rettigheter og plikter.
ng
h
re
være
medspillere.
n
Deretter ble forskningsfondet
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vig
as h
rt
a
«Ask
not what your country
opprettet, som gjennom årene har
h
in g t
o n i m ar s i å r b le
can do for you, ask what you can do
finansiert forskning med mer enn 200
for your country». Det betyr at kiro
millioner danske kroner. Forskningen
praktorene ikke bare skal kreve, de skal
har vært avgjørende for at kiropraktorene i
spille proaktivt inn mot de relevante samfunns
Danmark i dag står som eksperter på ryggområ
messige utfordringene, og være parat til å forandre seg.
det. De som produserer viten, er eksperterne.
Hvordan forandrer kiropraktorene seg, slik at de har
Vi lyktes også med å opprette en 5-årig utdanning på
Syddansk Universitet, som nå snart har eksistert i 25 år. Til et bedre og mer holistisk tilbud til eldre? Kiropraktorene
lever av å behandle yngre og middelaldrende, relativt vel
sammen er dette ingrediensene i cocktailen som har ledet
fungerende borgere. Hvordan kan kiropraktorene utvikle
til kiropraktorenes posisjon i Danmark.
sitt tilbud til også å omfatte svakere og sosialt utsatte bor
gere, som jo i virkeligheten har større problemer? Hvordan
c Hva skal til for at de med makt i nasjonale
gjør kiropraktorene seg relevante i å forhindre utstøtelse
helsesystemer anerkjenner kiropraktoren som ekspertise
fra arbeidsmarkedet? Hvordan integrerer kiropraktorene
på muskel og skjelett?
it og telemedisin i sin håndtering af pasientene? Hvordan
jh Det lette svaret er: En god sak, utholdenhet, seriøsitet,
hjelper kiropraktorene pasientene til å bli mer selvhjulpne,
politisk teft og oppfinnsomhet. Det vanskelige svaret er
og til å «self manage»? Disse og mange andre problemstil
følgende:
linger ønsker politikere og beslutningstagere svar på.
1. En entydig, god nasjonal utdanning, som alle i helse
c Kiropraktorer blir enkelte ganger møtt med holdninger
systemet kan forholde seg til. I et nordisk land svekker
som at behandlingene innebærer en risiko, og at metodene
det kiropraktorene dersom man ikke har en utdanning
ikke er vitenskapelig bevist. Hva tenker du om dette?
som er rettet mot det nasjonale helsesystemet.
un d
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omfatter stort sett hele profesjonen – en viktig forutsetning
for suksess. Det betyr ikke at alle er enige hele tiden, og
at vi ikke kan og skal diskutere – slettes ikke. Den danske
forfatteren, debattøren og arkitekten Poul Henningsen
uttalte at «Uenighed gør stærk». Det betyr, at det er bra å
bli utfordret på sine holdninger og diskutere. Det blir man
som oftest klokere av. Men når vi åpner døren igjen og
taler ut i samfunnet, så skal vi tale med én stemme.

c Nyere forskning viser at flere typer smertestillende er et lite egnet middel mot ryggplager. Det
har minimal effekt, og i tillegg kan bivirkningene være alvorlige. Hva mener du myndighetene
bør gjøre for å gi et bedre og tryggere alternativ
til befolkningen?
jh Vi befinner oss i et paradigmeskifte. For få
år siden anbefalte vi medisinsk behandling som
førstevalg ved akutte smerter. Den tiden er nå
forbi, og det er forskningen som har fått oss hit.
Samtidig ser vi at de behandlingene som blir an
befalt i retningslinjene, ofte blir levert av ikke-le
ger, som for eksempel kiropraktorer. Tradisjonelt
har vi hatt fri tilgang til legebehandling i
Norden. Utfordringen for myndighetene er nå å
tilrettelegge helsevesenet slik at det er lik tilgang
til de behandlingene som er effektive og sikre.
Det tar tid å endre disse systemene, men det bør
by på nye muligheter for kiropraktorene.

aktuelt

jh Jeg mener dette bygger på uvitenhet, enkelte
ganger på partiskhet og av og til blir det brukt
politisk. De behandlingene som kiropraktorene
utfører, er blant de sikreste i helsevesenet. Det
fins svært få alvorlige bivirkninger, og disse er
sjeldne. Det er ikke farlige behandlinger, det vet
vi – punktum!
Hva angår evidens for effekt er kiropraktore
ne i samme båt som andre profesjoner, inklusiv
leger. Vi har evidens for at det kiropraktorene
gjør er effektivt hos mange, det er derfor det
er anbefalt i nesten alle kliniske retningslinjer
internasjonalt. Men vi vil gjerne gjøre det enda
bedre.
Jeg ser nøyaktig de samme problemstillinge
ne når jeg er i møte med professorer fra ulike
medisinske spesialiteter, og det er jo derfor vi
alle forsker, for å bli enda bedre til å hjelpe
pasientene.
Bare på helsevitenskap på Syddansk
Universitet har vi 500 doktorgrad-studenter.
Dersom vi hadde alle svarene på hvordan vi
best behandler pasientene, ville jo dette være
bortkastede ressurser. Det fins ingen som har
alle svarene, heller ikke leger. Det viktige er at
kiropraktorene vedkjenner seg det evidensba
serte paradigmet, som vil si at de har noen gode
svar, men samtidig anerkjenner at de har behov
for å bli bedre. Det kan alle forstå, det er slik
helsevesenet fungerer.

c Hvordan kan kiropraktorene bidra på best
mulig måte her?
jh Ved å være seriøse og evidens-baserte helse
profesjonelle, som jeg har beskrevet tidligere. Og
ved å sikre en sterk og faglig kompetent represen
tasjon der beslutningene blir tatt.
c Hvordan ser du for deg kiropraktikkens
fr emtid, i verden og Skandinavia?
jh Det er et meget vanskelig spørsmål. Danske
Storm P sa: «Det er vanskeligt at spå, især om
fremtiden». Jeg er ikke entydig positiv, når jeg
ser ut over verden og observerer de konserva
tive og tilbakeskuende strømningene som er
sterke i noen land, for eksempel usa, England,
Spania, Italia og flere andre steder. Mange kiro
praktorer ønsker ikke å endre seg, de ønsker i
beste fall stillstand, og i verste fall å skru tiden
tilbake. De ønsker ikke et reelt samarbeid med
andre helseprofesjoner, med mindre det inne
bærer at de får tilsendt noen flere pasienter, som
de kan gjøre hva de vil med.
Motsatt så jeg på den nyligt overståtte
«World Federation of Chiropractic conferen
ce» i Washington dc, en stor entusiasme rundt
forskning og evidens. Det var virkelig mange
gode bud på hvordan kiropraktorer blir en del
av det ordinære helsevesenet globalt. Kanskje
ender vi opp med at kiropraktikk bryter opp i
to profesjoner: Én profesjon som er relevant i
det ordinære helsevesenet, og én som er alterna
tiv og fungerer i periferien? Jeg vet ikke.
Også i Skandinavia har vi kiropraktorer som
synes at alt var bedre i gamle dager, da solen
alltid skinte om sommeren og vi hadde masser
av sne om vinteren. Men spesielt i Norge og
Danmark har kiropraktorer et godt utgangs
punkt for å bli relevante helseprofesjoner, som
er til gagn for pasienter og samfunn. I Sverige er
situasjonen litt annerledes og mer komplisert,
men jeg synes at de svenske kiropraktorene gjør
det godt.
c Noe annet du mener er
interessant å formidle?
jh Jeg føler meg utrolig heldig som har fått
de fantastiske mulighetene som jeg har fått
her i Danmark ved nikkb og på Syddansk
Universitet. Jeg var sammen med en liten
håndfull mennsker på riktige sted på riktig tids
punkt. Jeg håper folk synes at vi har forvaltet
tilliten godt.

Jan Hartvigsen
er professor og
forsker i kiropraktikk og klinisk
biomekanikk.
Er verdens fremste
ekspert på smerte i
muskler og skjelett,
ifølge nettstedet
expertscape.com.
Mottok prisen
som årets forsker
2017, utnevnt av den
amerikanske kiropraktorforeningen.
Mottok i år den
prestisjefulle prisen
«David ChapmanSmith Honor
Award», under
kiropraktorenes
verdenskongress i
mars i år.
Han har foreløpig
publisert 164 vitenskapelige artikler
(inkludert ledere,
kommentarer og
kapitler til bøker og
rapporter).
Til daglig er Jan
Hartvigsen professor og forskningsleder ved Institutt
for Idrett og
Biomekanikk,
underlagt Syddansk
Universitet i
Odense. Han har
også en stilling som
seniorforsker ved
Nordisk Institutt
for Kiropraktikk og
Klinisk Biomekanikk
i Danmark.
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Kostnadene knyttet til
muskel- og skjeletthelse –
en godt bevart
hemmelighet
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Helsepolitisk barometer 2017
Tekst: Silje Steinert

Helsepolitisk Barometer er en
uavhengig, årlig undersøkelse i et
representativt utvalg av den voksne
norske befolkningen med det formål å
kartlegge folkets holdninger i helsepo
litiske spørsmål. Det er analysefirmaet
Kantar tns som gjennomfører under
søkelsen og sammenfatter resultatene
og legger dette fram for Helse- og
omsorgskomiteen ved Stortinget.
Tallene fra barometeret viser at
de aller fleste er av den oppfatning
at kreft, psykiske lidelser, hjerte- og
karsykdommer er de helsepolitiske
utfordringene som koster samfunnet
mest penger hvert år. Bare 14% mener
at det er muskel- og skjeletthelse som
er mest økonomisk krevende. Dette
viser at kostnadene knyttet til muskelog skjeletthelse er underkommunisert.
Verken Statssekretær i Helse- og
omsorgsdepartementet Lisbeth
Nordmann (h) eller Helsedirektør i
Helsedirektoratet Bjørn Gullvåg kom
menterte muskel- og skjeletthelse med
et eneste ord på talerstolen.
nkf-leder Jakob Lothe holdt et innlegg
der han belyste de samfunnsmessige
utfordringene knyttet til disse lidelsene.
Han fortalte hvordan vi kiropraktorer
daglig ser at disse plagene ofte fører til
sykefravær og psykiske utfordringer
hos pasienter som har vært syke lenge
før de får den hjelpen de trenger for
å komme tilbake i arbeidslivet. Han
refererte til Folkehelseinstituttets tall
som viser at muskel- og skjelettlidel
ser er blant de viktigste årsakene til
sykefravær og uførepensjonering, og at
kostnaden er beregnet til 185 milliar
der kroner årlig.

fastlegene kan ikke lenger
håndtere dette alene
Stortingsrepresentant Bente Stein
Mathisen (h) fra Stortingets Arbeidsog sosialkomite var blant politikerne
som deltok i debatten. Hun mener
tiden er inne for
en endring.
-Kostnadene
knyttet til mus
kel- og skjelett
plager ligger
på et svimlede
beløp årlig. Vi
vet jo at psykiske
helseutfordringer
og muskel- og skjelettplager er de hel
seplagene som i hovedsak er årsak til
sykemeldinger og uføretrygd. Her må
noe gjøres, sier hun til Columna.
Hun ser at fastlegene alene ikke len
ger kan håndtere alt. Når hver femte
fastlegekonsultasjon handler om mus
kel- og skjeletthelse må noe gjøres,
og hun mener vi nå er kommet dit at
vi må styrke helsesektoren ytterligere
og hjelpe folk til raskest mulig til å få
stilt diagnose, få rett behandling og
hjelp tilbake til en frisk hverdag.
– Det er viktig å komme tidlig inn
med hjelp og det tror jeg vi løser best
ved at flere profesjoner samarbeider.
Mange blir for lenge borte fra jobb.
Da blir det vanskeligere å komme
tilbake. Tilrettelegging, gradert syke
melding og behandling parallelt vil i
mange tilfeller føre til kortere fravær
fra jobben og vi vil unngå at så mange
blir varig utenfor arbeidslivet.

lege, kiropraktor og
fysioterapeut stiller likt
Og Bente har det norske folket i ryg
gen. For det er ingen ting i veien med
det norske folkets arbeidsvilje. Faktisk
mener hele 89% av den yrkesaktive
befolkningen at arbeid i seg selv er
helsefremmende. Majoriteten ønsker
heller tilpassede arbeidsoppgaver eller
gradert arbeid framfor sykemelding
dersom det er mulig om de skulle
rammes av skade eller sykdom.
Videre viser det seg også at folket er
av den oppfatning at leger, fysiotera
peuter og kiropraktorer er tilnærmet
likestilte når man søker behandling
ved smerter i rygg og nakke. 26% vil
søke hjelp hos fysioterapeut, 23% hos
kiropraktor, og like mange vil oppsø
ke lege/fastlege.
Bente mener at løsningen knyttet
til sykefravær og førtidspensjonering
er å sørge for å få flere faggrupper på
banen tidlig. Når fastlegene får stå
alene i dette er det mange plager som
sykeliggjøres unødvendig og det er
verken til pasientenes eller samfunnets
beste.
– Skal vi klare dette tenker jeg at
vi må ta i bruk alle gode krefter.
Kiropraktorer, fysioterapeuter og
psykologer vil være viktige samar
beidspartnere som kan være med å
snu trenden vi har sett lenge nå, med
alt for lange sykemeldinger fra leger,
avslutter hun.
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Hvert år rapporterer 800.000 mennesker i Norge om vondt i ryggen,
og 450.000 av oss om smerter i nakken. En stor del av disse håndterer
plagene sine med risikofulle piller som nesten ikke har effekt.
Hvor mange som går i fella, fins ikke tall over.
Tekst: Kai Eldøy Nygaard

Hvordan slipper vi fri fra

pillehelvetet

M

uskel- og skjelettlidelser er den største årsaken til
helsetap i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Dette
er også en av de viktigste årsakene til utenforskap, sykefra
vær og uførhet.
De samfunnsøkonomiske kostnadene er beregnet til 185
mrd kroner årlig, i følge Helsedirektoratet. Det tilsvarer
en halv milliard kroner hver eneste dag. Muskel-skjeletthelsen er derfor vårt største og dyreste folkehelseproblem.
Hvor stor andel av de med ryggsmerter som håndterer
problemene sine med smertestillende medikamenter, fins
det ingen statistikk over.
norge i verstingklassen
who har i en ny rapport tydeliggjort de enorme konse
kvensene muskel- og skjelettplager har i hele Europa, og
16

ber medlemslandene om å vise handlekraft. Internasjonalt
er Norge i verstingklassen når det gjelder rapporterte pla
ger i muskler og skjelett.
Hele 80 prosent av muskel- skjelettlidelsene handler om
nakke og rygg. Rundt 80 prosent av oss får ryggplager en
eller flere ganger i løpet av livet. Halvparten av befolknin
gen har hatt vondt i ryggen i det siste året, og 15 prosent
har det akkurat nå, ifølge tall presentert i Forskning.no.
piller hjelper lite mot ryggsmerter
For noen år siden ble det slått fast at smertestillende midler
med paracetamol ikke har noen virkning mot ryggsmerter.
Pasienter som fikk placebo-medisin ble like fort friske som
pasientene som fikk legemiddelet.
I fjor konkluderte en forsknings-oppsummering med at

hovedsak

«Høyt forbruk av
vanlige, smertestillende
tabletter øker faren for
infarkt, slag og død. Det

«En fersk studie

201
vg m ai

midler minst en gang i uken.

te. Statens Legemiddelverk advarer
mot tendensen mange har til nærmest

3

Særlig gjelder det personer

å tygge smertestillende som livsstil.
Forskerne fant at pasienter som brukte

som er inaktive eller har kronisk

store doser av det smertestillende

smerte. Kvinner bruker mer enn

stoffet over lengre tid, hadde 63
prosent større risiko for å dø

menn. Dette viser en ny studie

uventet.»
5

«Unge storfor-

Folkehelseinstituttet har

smertestillende har lært

vært med på.»
årene har bruken av

ten
aften pos

seg å løse dagliglivets
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plager med piller.»
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«Bare de siste fire

brukere av reseptfri
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offentliggjort i natt.»

oss tar reseptfrie lege-

antyder at bivirkningene
av paracetamol er undervurder-
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viser ny forskning, som ble

«Halvparten av
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paracetamol økt med mer
enn 15 prosent i Norge. Skulle
legemiddelet vært godkjent i
dag, hadde det aldri blitt tillatt, mener en fremstående
britisk forsker.»
vg novemb

er
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«Vi bruker stadig mer
smertestillende. Både
kvinner og menn øker
bruken av smertestillende
medikamenter.»

f o rs k nin g. n o

heller ikke medisiner basert på såkalte opioider,
for eksempel Paralgin Forte, har særlig stor
effekt når det gjelder ryggsmerter.
Nå viser det seg at det samme gjelder for
såkalte ikke-steroide antiinflammatoriske midler
(NSAIDs), for eksempel ibuprofen. De har knapt
noen virkning de heller.
verden er i ferd med å våkne
Verden er i ferd med å våkne og ser konsekven
sene av et høyt forbruk av enkelte medisiner.
Spesielt har såkalte opioider, som Paralgin forte
og Pinex Forte, fått hard kritikk. Avhengighet er
en utfordring. I USA anses misbruk av smerte
stillende som det mest omfattende rusproblemet

ju n

i2

01

Opioider
En type sterke
smertestillende
medisiner som
inneholder morfin
eller lignende
stoffer. Eksempler
er Paralgin forte og
Pinex Forte.

5

etter Cannabis, ifølge VG. Også i Norge har
fagfolk fryktet utfordringer med avhengighet
knyttet til opioider.
I Canada er situasjonen ansett som en nasjo
nal krise. Opioider utskrevet ved ryggsmerter
spores tilbake til både avhengighet og død.
Undersøkelser viser at mer enn 2000 canadiere
hver år dør på grunn av overdose av opioider.
På de påfølgende sidene kan du lese hva ulike
fagpersoner mener om situasjonen. Om hva som
faktisk virker mot ryggsmerter. Og hva fagfolk
synes om reklamen som bidrar til økt salg av
smertestillende medikamenter.

NSAIDs
Også kalt Ikkesteroide antiinflammatoriske midler,
er smertestillende
medisin av typen
ibuprofen, naproksen og diklofenak.
(Kilde: Helsenorge.no)

Plager og smerter
i ryggen er blant
lidelsene som er
vanligst blant befolkningen. Mange
med ryggplager tyr
til piller. Nøyaktig
hvor mange fins det
ikke tall på. Pillene
er i mange tilfeller
nærmest bortkastet:
Smertestillende
medisiner har
nesten ingen
effekt ved ryggplager, ifølge
nyere forskning.
Smertestillende
medisin har i tillegg
alvorlige bivirkninger ved høyt
forbruk, og kan føre
til rusavhengighet.
I flere land har
alarmen gått.
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Hun hadde aldri drukket alkohol - likevel endte Marit opp på en rusklinikk.
Tekst: Ida Eliassen-Coker

Marit (66) fikk valget mellom å
slutte med smertestillende eller å dø:
– Hvis det finnes et helvete
på jord, så har jeg vært der

18

arit Bjelland fra Hafrsfjord var en glad og aktiv dame
som hadde vært Norgesmester i fotball. Men da hun
var 48 år, i 1999, måtte hun gjennom en hjerteoperasjon.
Inngrepet sendte Marit inn i et helvete som skulle stjele
nesten 20 år av livet hennes.
gradvis avhengighet
– Jeg hadde veldig mye smerter som de ikke fant årsa
ken til, så jeg havnet på smerteklinikken på Stavanger
universitetssykehus.
Der fikk hun morfin, først i små doser. Men etter hvert som
hun brukte stoffet, mistet det effekt og hun måtte øke dosen.
Hun fikk også Pinex forte og andre reseptbelagte smertestil
lende midler.
– I en akutt fase må man jo ha smertestillende, men når den
fasen er over, må man trappe ned og finne alternative løsnin
ger. Jeg skjønte ikke selv at jeg ble avhengig, sier Marit i dag.

– Ble det noen gang stilt spørsmål ved pillebruken din?
– Nei, det ble det aldri. Jeg fikk pillene på blå resept.

Marit Bjelland (65) og hunden Zita. Foto: Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad

nådde bunnen
Marit fortsatte å trene gjennom årene med pillemisbruk, og
konkurrerte på høyt nivå i hundesporten Agility. Men mot
slutten gikk det bare nedover.
– Morfinen sugde ut kreftene og energien min. Jeg klarte til
slutt ikke å gå tur med hunden min og gode venner måtte ta
seg av den i et halvt år.
Rusavhengigheten kulminerte for to år siden da hun fikk noe
som så ut som et hjerteinfarkt. Hun ble innlagt på intensivav
delingen. Det var begynnelsen på redningen for henne.
– Da var det en hjertelege som var ganske tøff med meg og
sa at hvis jeg ikke sluttet, så kom det til å gå galt. Hun spurte
meg rett ut om jeg ville leve, eller dø.
fortsatt skremmende å tenke på
Da hun kom hjem falt Marit stygt og pådro seg en kraftig
hjernerystelse. Niesen hennes fikk henne lagt inn på et syke
hjem, hvor avrusningen begynte. Den endelige løsningen fant
Marit på A-senteret, et behandlingstilbud for mennesker med
alvorlige rusproblemer.
– Jeg fikk voldsomme abstinenser. Og det var helt... det kan
nesten ikke beskrives. Jeg hadde masse angst og depresjon.
Og jeg hadde hallusinasjoner. Det var så mørkt inne i den
tunnelen at jeg så ikke et eneste lys. Det er fortsatt forferdelig
skremmende å tenke på, forteller Marit.
endelig tilbake til livet
Men livet ble ikke automatisk lett bare fordi hun ble rusfri. De
siste årene hadde hun sittet for mye stille og blitt overvektig.
– Jeg som hadde trent i alle år, det føltes veldig unaturlig for
meg å leve sånn. Men så fikk jeg nok. Jeg skjønte at jeg måtte
komme meg opp av godstolen. Jeg skaffet meg en sånn FitBit,

et aktivitetsarmbånd som lar meg følge en treningslogg på mo
bilen. Det var kjekt å se når jeg kom hjem fra tur, jeg kunne
lese alle opplysningene med skritt og alt. Da begynte jeg å gå,
mer og mer og fikk hunden gradvis tilbake. Jeg begynte også å
spise sunt og gikk ned 30 kg på et halvt år. Det gikk bare bed
re og bedre og jeg merket at livet kom tilbake. Det har skjedd
et mirakel, det har jo det.
Marit har fortalt historien sin til blant andre Stavanger
Aftenblad og avisen Sunnhordaland. Hun har ikke vært i tvil
om det var riktig å snakke med media.
– Grunnen til at jeg velger å fortelle historien min, er at hvis
jeg kan redde én person fra å gå gjennom det helvetet som jeg
har gjort, så er det verdt det. Det går ikke an å beskrive hvor
jævlig det har vært. Hvis det finnes et helvete på jord, så har
jeg vært der. Og aldri mer om jeg skal dit.
– Unge i dag bruker mer og mer smertestillende. Synes du
legene bør bli flinkere til å informere om alternativer?
– Jeg synes det er litt for lettvint å ta Paracet. Hvis du har
hodepine så er det veldig lett å ta en tablett i stedet for å
drikke et glass vann eller gå ut en tur eller noe sånt. Jeg jogger
to ganger om dagen med hunden min, og kjenner at jo mer jeg
trener, desto bedre føler jeg meg.
– Det kan virke som mange tror det
er ufarlig å bruke smertestillende. Hva
tror du kan være årsaken til det?
– Det er vel en lettvint løsning. Du
har smerte, så du tar en tablett og føler
deg bedre. Og så gjør du det én gang
til, og så én gang til også går du litt
over streken og tenker «ok, nå har jeg
hatt det bra lenge, jeg fortsetter med
det». Og en dag har du blitt avhengig.
– Hva synes du om markedsføringen
av smertestillende nå for tiden?
– Ja det jeg leser på nettet og sånt
det er skremmende, fordi de vil jo
selge og folk lar seg lure. Jeg har ikke
tatt én eneste smertestillende på to år.
For meg er det veldig viktig å finne
årsaken til smerten.

I august 2016
la Per-Jostein
Samuelsen ved UiT
fram sin doktorgrad «Use of
analgesics in the
general population:
Trends, persistence,
high-risk use and
associations with
pain sensitivity».
I avhandlingen
hadde han blant
annet benyttet seg
av data fra Tromsøundersøkelsen for
å vise at bruken
av analgetika som
Paracet og Paralgin
forte hadde økt
med 5,9 % hos kvinner 7,6 % hos menn,
fra 2001 til 2008.

– Har du noen gang gått til en kiropraktor?
Ja! Jeg gikk inn som en krok og ut som en påle. Men det
var i mitt første liv. Første og andre liv, sier jeg nå. Jeg har ikke
hatt behov nå etterpå. Jeg tror det er fordi at jeg trener så mye
og bruker kroppen min sånn som jeg gjør. Det er aldri galt å
trene. Og for meg er ikke trening noe negativt. Det er kun lyst
betont. Hver dag. Det er ikke noe problem for meg å komme
meg ut av godstolen. Jeg er veldig heldig.
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Reklame for smertestillende
medikamenter er en uting
– Hva bør gjøres, for å gi folk med ryggplager et bedre og
tryggere alternativ enn smertestillende medikamenter?
– Det er riktig at smertestillende medisin har en kortvarig
og begrenset effekt ved ryggplager. Vi må også ha med oss
at det er stor bredde i hva ryggplager er. Det er helt klart
nødvendig å gripe til flere metoder enn medisiner for å
håndtere denne problematikken.
– Å prioritere å utvikle nye medisiner, er det løsningen?
– Medisiner er veldig sjelden løsningen ved kroniske smer
ter, men i en del tilfeller er de nødvendige å bruke.

Petter Brelin,
leder Norsk Forening
for Allmennmedisin

– Hvordan har vi kommet til et punkt der så
mange bruker mye smertestillende medisiner?
– Jeg har ikke noen god forklaring på det, men tror det
har både en faglig og kulturell forklaring. Tilgangen er for
enkel. Vi kan gå til kiosken på hjørnet og kjøpe medisiner.
Smertestillende har blitt en løsning som er enkel for folk
å ty til. Hos mange sitter en oppfatning av at når vi har
smerte, så tar vi medikamenter. Jeg ser imidlertid en end
ring i løpet av de siste 15-20 årene. Forståelsen for andre
behandlingsformer er økende. Samtidig er jeg bekymret
over at så mange unge mennesker har et høyt forbruk.
– Reklamen for smertestillende henger ved
siden av reklame for tyggis på bussen. Er det greit?
– Jeg mener at reklamen er en uting. Vi har ikke behov for
reklame for disse legemidlene. Reklame stimulerer til økt
forbruk, og kanskje et unødvendig høyt forbruk.

Tekst: Kai Eldøy Nygaard

20

– Hva mener du er legenes ansvar når det gjelder et høyt
forbruk?
– Legene har åpenbart et ansvar. Legene har et ansvar i å
holde forbruket av alle medikamenter på et nødvendig, men
lavt nivå. Akutte ryggproblemer er en typisk problemstilling
der vi har havnet i et uføre med å gi ut for mye medisiner.
Men vi skal heller ikke glemme at det noen ganger er helt
nødvendig å benytte smertestillende, i en kortere periode.
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– Hva tenker du om legenes
generelle håndtering av ryggpasienter, er den god nok?
– Dette spørsmålet blir stilt innen alle kategorier, ikke bare
ryggproblemer. Vi kan sikkert bli bedre, absolutt på rygg
problemer også. Men jeg har ingen grunn til å tro at legene
gjør en spesielt dårlig jobb heller.
– Hva kan og bør legene gjøre annerledes?
– Vi har et prosjekt gående for tettere samarbeid med
fysioterapeutene. Jeg har stor tro på en mer tverrfaglig til
nærming til pasienter med en slik type plager. Jeg tror dette
vil være bra for pasientene.
– Hva med å være mer åpen også for andre faggrupper?
– Manuell behandling er en del av fysioterapien, så det
ligger i kortene at manuell behandling er med. I min lege
praksis har jeg opplevd samarbeidet med både fysiotera
peuter og manuellterapeuter som nyttig.
– Hva tenker du om de andre faggruppene,
som kiropraktorene?
-Vi har lite kontakt med kiropraktorer. Min personlige
erfaring som lege er at det er lite informasjonsutveksling
mellom oss. Av og til har jeg kontakt med kiropraktorer,
men da har det alltid gått via pasienten. Min erfaring er at
å samarbeide med fysioterapeutene har vært enklere.
– Er det til pasientens beste at legene
kun knytter seg til fysioterapeutene?
– Det går sikkert an å få til et godt samarbeid mellom
fastlege og kiropraktor også. Men som leder for en fagme
disinsk forening, så har jeg aldri fått noen kontakt på orga
nisatorisk nivå med kiropraktorene. Hvorfor det er slik, er
ikke godt å si. Det bare er slik. Vi samarbeider gjerne med
alle som har kompetanse til å gjøre pasientene bedre. Det
er flere som behandler lidelser innen muskel– og skjelett,
men de har vi ikke kontakt med.

– Er profesjonskamp en del av
forklaringen på manglende kontakt?
– Jeg ser ikke slik på det. Vi jobber med å styrke båndet til
fysioterapeutene, og ønsker å spille dette inn også overfor
myndighetene. Man kan gjerne spekulere i at det fins en
profesjonskamp, men jeg har aldri hørt om noen kamp
mellom kiropraktorene og legene. Jeg opplever heller ikke
at kiropraktorene er i kamp med oss. Min opplevelse er at
det mellom leger og fysioterapeuter fins mer kjennskap til
hverandre og bedre kontakt. Jeg tror kontakt, historie og
tillit er forklaringen. Kontakten er på langt nær god nok
mellom disse to gruppene heller. Men i min legepraksis
opplever jeg at fysioterapeuter ringer og skriver til meg. Jeg
kan ikke huske å ha opplevd det samme fra en kiropraktor.
– Fysioterapeutene går tre år på høyskole,
mens kiropraktorene har fem års universitetsutdannelse.
Burde flere leger være mer åpne for å samarbeide
med flere høyt utdannede faggrupper?
– Erfaringen vår er at de faggruppene som kjenner hver
andre godt, får det best til med å hjelpe pasientene. Derfor
jobber vi sammen med Fysioterapiforbundet for å få til en
større grad av fast samarbeid mellom en lege og en fysio
terapeuter. Vi opplever stor grad av felles forståelse, og vi
snakker det samme språket. Jeg kan ikke si at jeg har den
samme kontakten med kiropraktorene, verken i praksis på
legekontoret eller på organisasjons-nivå. Det er kanskje
vår egen skyld, men jeg tror ikke at det bare er vår skyld.
Primærhelsetjenesten er fryktelig segmentert og bærer preg
av en silo-organisering. Det er et generelt fenomen i Norge,
at faggruppene sitter på sine egne tuer. Dette gjelder ikke
bare innen området muskel og skjelett, men også innenfor
eksempel jordmortjenesten, helsestasjonene og hjemme
hjelpstjenesten. Vi ønsker å bidra med økt samarbeid med
fysioterapeutene og legene, og vi håper det kan hjelpe.
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Sannheten er at vi
stort sett ikke har bedre
medisin mot ryggsmerter
i dag enn for 40 år siden
For 90 prosent holder det med trening. Hvert år blir tu
senvis av nordmenn operert unødvendig i skulderen. Mer
trening ville spart samfunnet for millioner av kroner. Det
uttalte professor og lege Jens Ivar Brox til tv2 i 2014.
Til nrk har han tidligere sagt at trening er like bra som
ryggoperasjon. En undersøkelse viser at trening og infor
masjon har minst like god effekt som avstivnings-operasjo
ner for rygg.

Jens Ivar Brox,
professor og lege

– Er noe av dette annerledes i dag?
– Dette er spissformuleringer, men overbehandling er et
generelt problem, forteller Jens Ivar Brox til Columna.
Brox er professor ved Institutt for klinisk medisin ved
Universitetet i Oslo – avdeling for fysikalsk medisin og
rehabilitering.
– Det er for store forventninger til effekten av operasjoner.
Nyere studier støtter påstanden om at for mange blir ope
rert for ulike skulderlidelser. En god konsultasjon supplert
med trening veiledet av fysioterapeut er tilstrekkelig for de
fleste, utdyper han.
Teknologien går foran vitenskapen. Det blir trukket fram
som en forklaring på at tusenvis av mennesker er blitt ope
rert, til tross for at det ikke fins forskning som dokumen
terer at inngrep er den mest effektive behandlingsformen.
Når fagfolk opplever at operasjoner virker, vil de gjerne
tilby pasientene en slik type behandling.
Brox mener pasienten trenger forståelse for at de har vondt
i ryggen. En fagperson har god dekning for å si at det van
ligvis går over, samt at ryggen er sterk og trenger bevegelse.
– Det er ikke farlig å bøye seg selv om man har vondt i
ryggen, understreker han.

Tekst: Kai Eldøy Nygaard
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– Noen mener det er behov for nye medisiner. Men er det
nye medisiner som er løsningen?
– Det er vanskelig å spå om fremtiden, men helt siden jeg
begynte som student for 37 år siden, har noen hevdet at
nye medisiner er løsningen. Sannheten er at vi stort sett
ikke har bedre medisin mot ryggsmerter i dag enn for 40
år siden, svarer han.
Brox legger til at han hører til dem som mener at både
forskning og behandlinger bør vektlegge andre metoder
enn medisin.
Han trekker frem at legens oppgave ved konsultasjon er
å undersøke om smertene har årsaker som krever videre
utredning og eventuell annen behandling.

ikke sin kunnskap godt nok og rekvirerer for eksempel
mr for raskt uten å ha en god indikasjon. Det gjelder også
for andre behandlere som i dag har rett til å rekvirere mr,
mener Brox.
– Er leger generelt for dårlige til å støtte seg på andre
yrkesgruppers spisskompetanse?
– Nei, det synes jeg ikke. Vi har tverrfaglig samarbeid ikke
bare med andre spesialiteter, men med fysioterapeut, psy
kolog og sosionom ved vår avdeling. En periode hadde vi
også kiropraktor. Generelt er fysioterapeuter, manuell-te
rapeuter og kiropraktorer i primærhelsetjenesten svært
dårlige til å gi tilbakemelding etter behandlinger. Alle kan
bli flinkere, både leger og andre faggrupper, og vi jobber
kontinuerlig med å bedre kvaliteten på det vi gjør.

– Dernest er vår oppgave å lindre smertene. Noen ganger
er det beste det godes fiende, og i vår iver etter å behandle
bruker vi metoder som ikke har effekt utover placebo. I
tillegg ber vi pasienten om å være forsiktig. Smerten gjør
de fleste av oss forsiktige. Det de fleste trenger hjelp til er å
komme i gang. Noen ganger kan placebo-behandling være
på sin plass for at pasienten skal komme i gang, sier Brox.
– Hva tenker du om markedsføringen
av smertestillende medisiner?
– Personlig synes jeg at det er for mye reklame for me
disiner, for eksempel i Dagens Medisin. Men avisa er et
speilbilde av samfunnet og lever av reklamen. I ukebladene
er det mye reklame for kosttilskudd og naturmedisin, som
angir effekter som ikke er dokumentert i gode studier.
Mange leser dette og blir ført bak lyset.
– Legene møter et stort antall pasienter med ryggplager. Er
legenes håndtering av ryggpasienter god nok?
– Leger har god utdanning i rygglidelser, og har bedre
kunnskap til å stille differensial-diagnoser enn andre fag
grupper. Fastlegen kjenner ofte pasienten og bør være den
som har hovedansvaret i primærhelsetjensten. Noen bruker
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– Smerter i muskler og skjelett er et stort helseproblem.
Sammen med psykiatri og rusproblemer er det blant de
vanligste årsakene til sykemeldinger, opplyser seniorrådgi
ver Svein Høegh Henrichsen i Helsedirektoratet.
– Det er imidlertid ikke slik at ryggsmerter skyldes en
enkelt sykdom. Det brer seg over et stort spektrum av
tilstander, fra alvorlige revmatiske sykdommer og kreft til
muskelspenninger. Smertestillende medikamenter utgjør en
del behandlingen, men ved mange av disse smertetilstan
dene løser det ikke problemet, og enkelte får bivirkninger
og blir rusavhengige som en følge av overforbruk. Vi vet
at ved nerveskade som ved isjias er det dårlig effekt av
smertestillende tabletter, i andre tilfelle dempes plagene.
Smertestillende medisiner alene er aldri løsningen, under
streker Henrichsen.
– Hva blir gjort, og hva bør gjøres,
for å gi folk et bedre og tryggere alternativ?
– Det finnes ikke én oppskrift på dette. Ryggsmerter må
forebygges gjennom folkehelsetiltak på linje med mange
andre plager. Helsedirektoratet har i mange år jobbet
aktivt med å øke kunnskap om betydningen av fysisk akti
vitet for å forebygge og behandle sykdom, svarer han.
– Behandlingen av ryggsmerter hos lege fordrer en bred
tilnærming. Legen vil kartlegge tilstanden og vurdere h
 vilke
andre ting som kan påvirke tilstanden: Aktivitet, øvelser,
tilpassing av arbeidsplassen, psykiske belastninger, og så
videre. Ut fra disse vurderingene vil man ende opp med for
skjellige tiltak avhengig av symptomer og funn. Mange vil
ha behov for og nytte av smertestillende medisiner i tillegg.
Ved revmatiske tilstander eller mistanke om betennelse
vil man velge betennelsesdempende behandling, ved rene
muskulære tilstander vil man velge annen terapi. Mange
vil også bli henvist til fysioterapeut eller kiropraktor for
behandling, og enkelte kan ha mer behov for psykolog.
– Noen mener det er et skrikende behov for nye medisiner.
Men er det nye medisiner som er løsningen?
– Nye medisiner har revolusjonert behandlingen av de rev
matiske sykdommene, der ser man i dag at man kan holde
sykdommene i sjakk uten at pasientene utvikler skader i
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form av ledd-destruksjoner, slik man
så tidligere.
– Ved isjas kan kirurgi noen ganger
være en løsning, men indikasjonen er
langvarig smerte med dårlig effekt av
behandling eller blæreparese, ettersom
vi vet at resultatene ikke er mye bedre
enn konvensjonell behandling. Nye
medisiner vil selvsagt kunne hjelpe,
men som nevnt innledningsvis henger
nok ryggsmerter mye sammen med
inaktivitet og stress, medisiner alene
er sjelden løsningen, de fleste vil nok
trenge endringer i livsstilen i tillegg.
– Burde vi gjøre en større
innsats for å finne andre metoder?
– Nye effektive metoder vil alltid være
velkomne for p
 asienter som ikke blir
bedre av eksisterende metoder.
– Hva virker egentlig mot
smerter i rygg og nakke-områdene
som plager så mange av oss?
– Det finnes ingen enkel og god løs
ning, men vi tror mye kan forebygges
med mer fysisk aktivitet og mindre
stress i hverdagen
– Hva tenker du om markedsføringen
av smertestillende medisiner?
– Markedsføringen av medisiner i
Norge er strengt regulert og er ikke
spesielt aggressiv i forhold til i andre
land med mer åpen markedsføring.
Likevel er det bekymringsfullt når
unge mennesker overforbruker
paracet og lignende, straks de har
litt hodepine. De store problemene
oppstår likevel når man begynner
å bruke disse medisinene fast og i
økende doser.
– Noen andre tanker du
gjør deg om disse temaene?
– Vi mener at man trenger mer
fokus på rehabilitering og trening
tidligere i kommunehelsetjenesten
og at det vil kunne forebygge man
ge ikke-smittsomme sykdommer
som kols og diabetes, ikke bare
muskel-skjelettsykdom.
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Det er bekymringsfullt
når unge mennesker
overforbruker paracet
og lignende, straks de
har litt hodepine

Foto: Aaron Mello

Svein Høegh Henrichsen,
Helsedirektoratet

Tekst: Kai Eldøy Nygaard
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Man kan ikke
behandle
inaktivitet og
ensomhet
med en pille

Ellen Årtun,
forsker
– Ryggplager er for mange relatert
til livsstil. Da må man også håndtere
plagene deretter. Man kan ikke behandle
inaktivitet og ensomhet med en pille.
Det sier seg selv, konkluderer forskeren
Ellen Årtun.
Årtun jobber som postdoktor ved
«University of Ontario, Institute of
Technology», i Toronto i Canada. Hun
er kiropraktor og har skrevet dok
torgrad om ryggsmerter hos barn og
ungdom. Nå arbeider hun med doku
mentasjon av smerter og funksjonelle
problemer hos pasienter som behandles
med manuell medisin.
Forskeren skulle gjerne sett at det ble
bevilget mer penger til gode studier
innen området ryggplager, som berører
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så mange og samtidig koster samfunnet
enorme summer. Til tross for begrenset
forskning, det fins noen svar om hva
som hjelper, og ikke.
– Selv om det ikke bevilges så mange
penger til forskning på muskel- og skje
lettsmerter, så blir vi stadig litt klokere
på hva som hjelper og hva som ikke
hjelper for smertene, sier hun.
– De fleste kliniske retningslinjer for
behandling av korsryggsmerter anbefa
ler informasjon, veiledning og instruk
sjon til selvhjelp, for både akutte og
kroniske ryggsmerter. For akutte rygg
plager anbefaler man også å gå tilbake
til aktivitet så fort som mulig, i tillegg til
manipulasjonsbehandling. For kroniske
ryggsmerter anbefaler man gjerne en
mer sammensatt behandlingsstrategi
med øvelser, manipulasjon, akupunktur
og psykologisk behandling.
– Noen mener det er et skrikende behov
for nye medisiner. Men er det nye medisiner som er løsningen?
– Nei, antageligvis ikke, i hvert fall ikke
før vi er blitt klokere på hvorfor så
mange har vondt i ryggen, svarer Årtun,
og fortsetter:
– Ryggsmerter er hovedårsaken til
uførhet på verdensbasis, og en ting er helt
sikkert: Vi verken kan medisinere eller
operere oss bort fra smertene. Det samme
gjelder de funksjonelle problemene som
er ledsaget av smertene, for eksempel at
man ikke kan delta i de fritidsaktiviteter
man ønsker, ikke kan gå på jobb eller
leke med barna sine. Vi må forstå både
smerten og funksjon betraktelig bedre
for å kunne utvikle behandlingsstrategier
som hjelper flere pasienter.
– Burde vi gjøre en innsats for å finne
andre metoder?
– Ja, så absolutt. Jeg er grunnleggen
de åpen for all slags behandling bare
det viser en god effekt for pasienten
gjennom gode, kliniske, vitenskapelig
undersøkelser.

– Nyere forskning viser blant annet
effekt av mindfullness på ryggsmerter,
og fra før vet vi at yoga er et godt alter
nativ til å håndtere ryggsmertene. Det
er nok mange ryggpasienter som kan bli
bedre dersom man implementerer den
kunnskapen vi allerede har, men sam
tidig må vi ikke glemme den gruppen
med ryggpasienter som er virkelig hardt
rammet av smerter, de som har forsøkt
alt og hvor ingenting hjelper. Vi vet det
er noen som sliter med å komme seg
igjennom dagen og det er vel denne
gruppen som har motivert meg til å bli
forsker. Jeg vil gjerne gi mitt bidrag til
en økt forståelse for hvorfor man får
vondt i ryggen.
– Hva tenker du om markedsføringen av
smertestillende medisiner?
– Det er viktig at man kan dokumentere
en vitenskapelig effekt av de medisinene
man reklamerer for. Utover det ønsker jeg
ikke ha noen meninger om markedsførin
gen. Med tanke på de enorme konsekven
sene man ser etter bruk av smertestillende
i USA, som ender med en rusavhengighet
av tunge narkotiske stoffer, burde man
vurdere å informere om de potensielle
konsekvensene av det å begynne med
smertestillende, svarer Årtun.
Hun minner samtidig om at vi alle kan
gjøre svært mye selv.
– Vi har en kropp som er skapt for å
være i bevegelse, og da må man sannelig
bruke kroppen. Vi er også sosiale dyr
som har behov for å bli sett, hørt og be
kreftet. Ryggsmerter og psykiske lidelser
opptrer ofte samtidig, og vi vet at psyko
logiske faktorer har en innvirkning på
ryggsmerter og motsatt. Psykologene
kan ikke tilby noen vidunderkur mot
ryggsmerter de heller, men hver og en
av oss kan kanskje ta ansvar og styrke
relasjonene oss mennesker imellom,
både hjemme og på arbeidsplassen,
avslutter hun.

Inkluder
pasienten!

Mette Jensen Stochkendahl,
forsker
Helsepersonell bør bli flinkere til legge
egne preferanser om behandlingsvalg
til side og inkludere pasientene når
behandlingstype skal velges.
Det mener Mette Jensen Stochkendahl,
seniorforsker ved «Nordic Institute
of Chiropractic and Clinical
Biomechanics» i Danmark.
Forskeren har deltatt i arbeidet med
å lage danske nasjonale retningslinjer
om behandling av akutte korsryggs
merter. Hun har også vært på på å lage
anbefalinger for såkalte tverrsektorielle
forløp for kroniske korsryggsmerter.
Utfordringene med smertestillende med
ikamenter er en velkjent problematikk
også der til lands.

hovedsak

Tekst: Kai Eldøy Nygaard

Danske myndigheter anbefaler tilbake
holdenhet, eller å kutte helt ut bruken
av smertestillende medisin. Det gjelder
spesielt medikamenter i kategoriene
opioider og nsaids.

Hun viser til flere tiltak som kan hjelpe
mot smerter i rygg og nakke. Eksempler
er pasient-rettet rådgivning og dialog,
trening, fysisk aktivitet og øvelser, samt
manuell behandling.

– Denne kunnskapen bør implemente
res blant alle klinikere som håndterer
korsrygg-pasienter. Klinikerne må også
styrke dialogen med pasientene, og in
formere bedre om fordeler og bivirknin
ger ved medisinen. Slik kan pasientene
ta et bedre valg, mener Stochkendahl.

– Vi vet at disse tiltakene hjelper pasien
tene, og at de er mer effektive enn å ikke
gjøre noe. Men det er ingen av tiltakene
som virker bedre enn de andre, ifølge
forskeren.
– Det er heller ikke noen av behan
dlingstypene som ser ut til å kunne
gjøre pasientene helt friske, men de kan
lindre smerte. Valget av hvilke tiltak som
skal brukes bør avhenge av pasientens
preferanser. Jeg mener vi bør bli atskillig
dyktigere til å inkludere pasientene når
behandlingstype skal velges, i stedet
for å dytte på dem egne preferanser om
behandlingsvalg, sier Stochkendahl.

– Legene har vel et spesielt ansvar her?
– I de danske anbefalingene for kroniske
korsryggsmerter blir leger, som fore
skriver medisinen, pålagt et spesielt
ansvar for å informere pasienten om
medisinen, og å følge opp effekten
fortløpende. Målet med behandlingen
er å oppnå best mulig smertelindring
med færrest mulig bivirkninger, og en
akseptabel balanse mellom virkning og
bivirkning. Anbefalingene understreker
også at farmakologisk smertebehandling
aldri skal stå alene, og kun bør spille en
mindre rolle i den samlede innsatsen for
pasientene.
– Skadene som kan oppstå ved høyt
inntak av smertestillende har vært kjent
i flere år. Hva er årsaken til at dette ikke
er bedre informert om for lenge siden?
– Bivirkningene har vært kjent i flere
år, men det er først nå nylig at det har
kommet frem tall som viser en eksplosiv
vekst i antallet pasienter som bruker
opiodier. I usa snakkes det om en hel
epidemi. Det er trolig den store veksten
i antallet pasienter som bruker opioider,
som har vært med på å sette problem
stillingen på dagsorden, svarer Mette
Jensen Stochkendahl.

Hun opplever at det i stor grad fins enig
het om at løsningen ligger andre steder
enn i å skulle utvikle nye medisiner.
– I arbeidet med danske retningslinjer og
anbefalinger har jeg deltatt i flere tverr
faglige grupper. Diskusjonene i disse
grupper har i langt større grad handlet
om at det er behov for tiltak som hjelper
den enkelte pasient til å ta hånd om sin
egen situasjon, og til å håndtere den
bedre, fremfor nye medisinske løsninger,
forteller forskeren.

Forskeren legger til at pasientene i sam
me åndedrag også må informeres om
alternativer til medisinsk behandling.
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Australske Stephanie Mathieson er kiropraktor og fikk sin
doktorgradsavhandling publisert i The New England Journal of
Medicine (nejm). Tidsskriftet er det mest siterte vitenskapelige
tidsskriftet i verden. Hun har studert bruken av farmasøytiske
midler for å håndtere smerte i nedre del av ryggen.
Tekst: Kai Eldøy Nygaard

Ryggsmerter påvirker
millioner av mennesker
over hele verden
– Hva blir gjort for å gi folk et bedre og tryggere alternativ
enn smertestillende medisiner? Og hva vil du si hjelper mot
smerter i ryggen og nakken?
– Ryggsmerter er en utbredt tilstand, som påvirker millioner
av mennesker over hele verden. Den er den ledende årsaken til
funksjonshemming globalt, målt i antall år.
Dessverre er bevisene begrenset for mange av behandlingene
mot smerter i nedre del av ryggen. Forskere fortsetter å under
søke behandlingsformer og inngrep.
Etter hvert som ny forskning vokser frem, inkluderes de nye
funnene i retningslinjene og anbefalingene for klinisk praksis.
Nylig har det skjedd et lite skifte i retningslinjene for klinisk
praksis. Retningslinjene for håndtering av smerte i korsrygg
området i Storbritannia (nice 2016) og usa (Qaseem 2017)
har nå fått noen endringer, hovedsakelig for å motvirke bru
ken av opioider. Dette reflekterer den fremvoksende «opioide
pidemien» (Wilkerson 2016).
Det reflekterer samtidig at de tidligere anbefalingene for
bruken av opioider mot smerter i nedre del av ryggen, var ba
sert på indirekte bevis, på grunn av begrensede data over tid,
og usikkerhet rundt effekten av opioider brukt mot smerter
i nedre del av ryggen (Abdel Shaheed 2016). Det fins ingen
randomiserte placebo kontroll-forsøk, men en er underveis
(actrn 12615000775516).
Retningslinjene ved smerter i nedre del av ryggen fortsetter
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å anbefale rådgivning og å berolige pasienten. De anbefaler
videre ikke-farmakologiske terapier som kognitiv atferdsterapi
og manuell behandling, som manipulasjon av ryggraden og
mykvevs-teknikker. En behandlingspakke blir anbefalt sammen
med trening (nice 2016). Dette er det tryggeste stedet å starte.
En nylig systematisk gjennomgang og meta-analyse har do
kumentert effekt og trygghet ved manipulasjon av ryggraden.
Dette gjelder for akutte ryggsmerter som har vart seks uker
eller mindre (Paige 2017).
Selv om det fantes noe uforklarlig heterogenitet, var det
moderate kvalitetsbevis som understøttet at manipulativ terapi
av ryggraden ga en statistisk signifikant forbedring i smerte,
samt en liten forbedring i funksjon. Det var samtidig ingen
rapportering om alvorlige bivirkninger. Kun mindre, midlerti
dige bivirkninger som økt smerte, muskelstivhet og hodepine,
hos de som mottok manipulativ terapi av ryggraden.
Andre ikke-farmakologiske terapier som akupunktur har en
moderat effekt, 10 til 20 poeng på en 0 til 100-punkts smerte
skala, med et moderat nivå av bevis for å redusere smerte i ved
kronisk smerte i nedre del av ryggen (Chou 2017).
Nye bevis tyder på at mindre fremgang kan oppnås med
mindfulness-basert spenningsreduksjon, sammenlignet med
vanlig behandling eller veiledning, ved kroniske smerter i
nedre del av ryggen. Men, mange ikke-farmakologiske terapier
oppnår kun et lavt bevisnivå hos denne pasientgruppen.

Stephanie Mathieson,
forsker, Australia
Andre legemidler som er vanlige å bruke ved smerter i nedre
del av ryggen, er dokumentert ineffektive. Dette inkluderer
randomiserte, kontrollerte studier som vurderer effekten og
sikkerheten ved paracetamol, sammenlignet med placebo
(Williams 2014). Ved kronisk smerte i nedre del av ryggen er
effekten usikker (Saragiotto 2016). Ineffektivitet er også do
kumentert ved smertemedisinen pregabalin, brukt mot smerte
i bena og for å forbedre funksjon og livskvalitet hos pasienter
med akutt og kronisk isjias (Mathieson 2017).
– Noen mener det er et stort behov for nye medisiner. Men er
nye medisiner løsningen, eller burde vi gjøre mer for å finne
andre metoder?

– Utvikling av nye medisiner er ingen enkel løsning. Tiden og
ressursene som trengs for å utvikle nye stoffer er kostbare og
har ingen garantert suksess.
Mange ville føle det som et bønnesvar dersom det fantes
et legemiddel som var effektivt mot behandling av smerter
i korsrygg-området, uten eller med minimale bivirkninger,
og som ble ansett som trygt og ikke hadde vanedannende
egenskaper.
Et slikt legemiddel ville imidlertid ikke forhindre forekom
sten eller tilbakefallet av smerter i korsryggen, og heller ikke gi
noen læring om hvordan man håndterer ryggsmerter.
Strategiene som anbefales i retningslinjene for klinisk
praksis for ryggsmerter, for eksempel treningsprogrammer, gir
pasienten eierskap til egen helse, og legger mer vekt på aktiv
styring enn passive strategier som å ta medisin.
Klinikere bør legge vekt på å lære pasientene om sunne
valg, for eksempel sunn mat og ernæring, behovet for fysisk
aktivitet og betydningen av mental helse.
– Hva er din mening om markedsføringen av smertedempende
medisiner?
– Markedsføringen av medisiner har blitt strengere og mer
regulert den siste tiden, delvis som et svar på forbrukernes
krav og tilbakemeldinger.
I Australia ble et farmasøytisk selskap nylig trukket inn for
retten, fordi de reklamerte med at et spesielt produkt skulle
hjelpe mot ryggsmerter. Et annet skulle hjelpe mot menstrua
sjons-smerter, og et tredje mot hodepine. Ingrediensene i de tre
produktene var imidlertid helt like. Det farmasøytiske selska
pet fikk bot, og legemidlene ble fjernet fra butikkhyllene.
Dessverre har markedsføring spilt en rolle i overforbruket
av smertestillende basert på opioider. Nå må opioid-epide
mien få fokus, og den økende forekomsten av dødelighet må
bekjempes, sammen med overdosene og misbruket av medi
sinene. (Wilkerson 2016, Vowles 2015).
Retningslinjene anerkjenner nå risikoen ved bruk av opioi
der ved kroniske smerter. Og når medikamentene må brukes,
må klinikerne sette realistiske mål for funksjon og smerte,
følge opp med nye timer, inkludert urinprøver, og slik minima
lisere risikoen for skade eller misbruk (Dowell 2016).

Stephanie Mathieson viser til følgende kilder
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– Også bruken av smertestillende i kategorien NSAIDs blir
kritisert. Hva er din kommentar til det?
– nsaids fortsetter å være en egnet medisin å anbefale for be
handling av smerter i nedre del av ryggen (nice 2016, Qaseem
2017). En nylig meta-analyse har bekreftet at nsaids har
virkning, men det er kun registrert små effekter, sammenlignet
med placebo (Machado 2017). Bruken bør foreskrives i små
mengder i en kortest mulig tidsperiode. Pasientens risikofak
torer må dessuten vurderes (nice 2016).

hovedsak

I usa blir bruken av
smertestillende medikamenter i kate
gorien opioider betegnet som en epidemi.
Mer enn halvparten av opioid-brukerne i
USA rapporterer om ryggsmerter, ifølge en studie.
Ryggsmerter var også årsaken til 75 prosent av opioid-
reseptene gitt til mottakere i delstaten Tennessee,
gjennom det offentlige helseprogrammet Medicaid.

Kjemper mot en pilleepidemi
Det forteller Michael Heitshu i den kanadiske
kiropraktororganisasjonen cca. Canada havner på
andreplass på listen over verdens høyeste forbruk
av opioider. Nå har myndighetene tatt grep
for å sikre en bedre behandling av
smertepasientene.

Tekst: Kai Eldøy Nygaard

30

hovedsak

K

ombinasjonen av legitime og ulov
lige opioider fører til flere dødsfall
enn antall døde i bilulykker i Canada.
Problemet er økende.
– Canada har den nest høyeste fre
kvensen av opioidbruk i verden etter
USA, og de fleste brukerne blir intro
dusert til stoffet legitimt via resept,
forteller Michael Heitshu, pressetals
mann i den kanadiske kiropraktor-or
ganisasjonen Canadian Chiropractic
Association (cca).
– Overforbruket av utskrevne opioi
der har ført til en nasjonal helsekrise.
I 2016 ble over 19 millioner resepter
med opioder skrevet ut. Mer enn
2000 kanadiere døde av opioid-over
dose, sier han.
I slutten av september 2016 annon
serte Canadas regjering et møte om
opioid-utfordringene. Gruppen skulle
bestå av helseorganisasjoner som
regjeringen mente kunne bidra til å
løse krisen.
– Vi argumenterte for å bli inklu
dert, ved å bygge forståelse for at en
viktig del av løsningen handler om
en bedre tilnærming til smertebe
handling. Vi ble inkludert som en av
fem inviterte helseprofesjoner, og den
eneste som ikke skrev ut opioider,
forteller Heitshu.
– Hvordan forventer dere å kunne
bidra til å løse disse problemene?
– Bevisene er begrenset, men en britisk
studie viste at mer enn 50 prosent av
de opioide brukerne i usa rapporterer
om ryggsmerter. Ryggsmerter var også
årsaken til 75 prosent av opioidre
septene utskrevet til mottakere i
Tennessee, usa, gjennom det offentlige
helseprogrammet Medicaid. Dette ble

sentralt i den Canadiske regjeringens
strategi, svarer han.
– For å takle den voksende byrden
har cca bidratt til økt bevissthet om
at det er behov for en ny tilnærming
til smertebehandling. cca utarbeidet
og formidlet et dokument med viktige
anbefalinger, fortsetter Heitshu.
– På grunn av den økende anerkjen
nelsen muskel-skjelett-forhold fikk
i opioid-krisen, var den canadiske
kiropraktikforeningen invitert til å
underskrive helseministerens felles
erklæring. cca har nå forpliktet seg
til å utvikle bevisbaserte anbefalinger
for faglig praksis, og slik bidra til å
redusere avhengighet av opioider.
tverrfaglig gruppe skal finne
svarene
Heitshu forteller at koalisjonen for
sikker og effektiv smerteforvaltning
(csepm) ble dannet i februar i år.
csemp skal bidra til å utvikle en bedre
tverrfaglig arbeid innen smertebe
handling, og gruppen blir ledet av
den kanadiske kiropraktorforeningen.
Andre organisasjoner involvert er
blant annet det kanadiske instituttet
for pasientsikkerhet, instituttet for
sikker medisinering, sykepleierfore
ningen, smerteforeningen, apoteker
foreningen, psykolog-foreningen og
fysioterapeutforeningen.
– Koalisjonens mål er å utvikle
politiske anbefalinger for forbedret
integrasjon og tilgang til bevisbaserte
kliniske alternativer, som kan redusere
avhengighet av opioider. Koalisjonen
ble bedt om å være en del av landets
helse-felleserklæring i mars, med
forpliktelse til å fullføre drøftinger
og anbefalinger innen oktober 2017,
forteller pressetalsmannen.

Heitshu mener rask tilgang til ikke-far
makologiske alternativer for smer
tehåndtering vil bidra til å redusere
presset mot å foreskrive medisiner.

– Det har vist seg at når kiroprak
tikk er integrert i primæromsorg
steamet, blir bruken av farmasøy
tiske preparater redusert, inkludert
opioider. Dermed reduseres også de
tilknyttede kostnadene. Pasientene og
tilbyderne rapporterte dessuten om
bedre resultater og større tilfredshet,
understreker Heitshu.
– Bevisene understøtter bruk
av ikke-farmakologiske valg som
første-linje håndtering av akutt og
kronisk smerte som ikke er relatert til
kreft, fremhever han.
setter ryggsmerter på kartet
Canadas nye nasjonale retningslinjer
for utskriving av opioider ble utgitt i
mai i år. Arbeidsgruppen som utviklet
retningslinjene ble ledet av en kiroprak
tor, Dr. Jason Busse ved McMasteruniversitetet i Canada.

– Det er også bekymringsverdig at
mange illegale opioidbrukere først ble
introdusert gjennom reseptfrie opioi
der, mener Heitshu.
Han ser nå muligheten til en endring av
hvordan samfunnet diskuterer ryggsmer
tenes rolle.
– Dette handler om hvordan vi tilnær
mer oss smertebehandling i Canada, ut
vikler nye relasjoner og bygger bevisst
het rundt kiropraktorenes kompetanse
om muskler og skjelett. Og betydningen
av bedre integrasjon og tilgang til kiro
praktisk behandling som kritisk for å
løse denne krisen, avslutter Heitshu.
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Det faglige programmet
Etterutdanningsutvalget er godt i gang med
planleggingen av Faglig Kongress 2017! Etter
rekordmange positive tilbakemeldinger på
Faglig Kongress i Trondheim i 2015 gjentar vi
suksessen 27.-28. oktober i Bergen!
Kongressen lages over samme lest som sist med fritt valg
av kurs innenfor fire moduler, to store fellessesjoner og
ikke minst sosialt samvær og hygge med kolleger! Detaljert
program og informasjon om foredragsholderne publiseres
fortløpende på www.fagligkongress.no.
Les mer om de ulike modulene, programmet og foredragsholderne på våre nettsider www.fagligkongress.no
Følg gjerne også «euu – Etterutdanningsutvalget nkf» på
Facebook!
Vi gleder oss til innholdsrike og spennende dager og ønsker
alle velkommen til Faglig Kongress 2017 i Bergen!
Hilsen
Etterutdanningsutvalget (EUU) i NKF

De fire modulene er;
1) Nevrologi og geriatri
Ansvarlig: Elisabeth Sørensen
2) Barn og bevegelse
Ansvarlig: Anette Kristvik og Hege
Nielman
3) Den moderne kliniker
Ansvarlig: Thomas Lauvsnes
4) Ny viten – ny kunnskap
Ansvarlig: Tim Lothe Raven

32

Forskning og ny viten
Muskel- og skjelettplager er en av de
vanligste helseplagene på verdensba
sis. Ikke bare er det betydelig for den
individuelle pasient, det er også et
samfunnsmessig helseproblem. For å
kunne tilby best mulig hjelp, og for å
kunne sette gode offentlige retnings
linjer for håndtering og behandling av
disse plagene, er det helt avgjørende at
vi, som behandler denne pasientgrup
pen, til enhver tid er faglig oppdatert.
På høstens faglige kongress har vi som
mål å formidle et bredt spekter av den
aller nyeste forskningen på vårt felt.
Vi presenterer ny viten i basalfors
kning. Hva skjer i vevet ved ledd
manipulasjon sammenligninget med
hvordan vevet oppfører seg ved passiv
mobilisering? Og hva er forskjellen
i den nevrologiske effekten når man
mobiliserer og når man manipulerer?
Vi får en oppdatering innen ny klinisk
forskning på migrene, nakke-, ryggog bekkenplager samt siste retnings
linjer på behandling av nakkeplager.
Men det er ikke bare behandlingen
og hva som skjer i vevet som er viktig
i vår håndtering og interaksjon med
pasienter med muskel- og skjelettpla
ger, derfor har vi også valgt å ta med
ny forskning om den kontekstuelle
settingen rundt pasienthåndtering og
behandling i årets foredrag.

Dr André Bussières
dc, fccs (c),
msc, phd

Dr Dave Newell
phd, fcc (Hon),
feac, fbca

Dr. Bussières er professor ved «School
of Physiotherapy
and Occupational
Therapy» ved
McGill University,
professor ved Université de Québec à Trois
Rivières og innehar «Canadian Chiropractic
Research Foundation Professorship in
Rehabilitation Epidemiology» ved McGill
University. Han gjennomførte sin doktorgrad i befolkningshelse ved universitetet
i Ottowa i 2012, og er redaktør og styremedlem ved flere ledende kiropraktiske
tidsskrifter.

Dave Newell
er «Director of
Research» og
Reader ved AECC.
Newell fullførte en
PhD i molekylær
biologi ved universitetet i Plymouth på midten av 80-tallet, men har de siste 25 årene
jobbet med forskning og undervisning ved
forskjellige kiropraktiske institusjoner. Dr
Newell har lang erfaring med undervisning
innen blant annet forskningsmetodikk og
kritisk tenkning og har selv et høyt antall
publikasjoner relatert til muskelskjelettfeltet,
i tillegg til å veilede både PhD- og mastergradsstudenter innen feltet.

«minding the gap between
research and practice»
Lurer du på hvordan du skal imple
mentere forskning inn i din kon
torhverdag? Dr. André Bussières er
prosjektleder for «The Canadian
Chiropractic Guideline Initiative».
Hans senere forskning fokuserer på
opprettelse av kliniske retningslinjer
og har som mål om å knytte forskning
og praksis tettere sammen, med en
resulterende bedret helsetjeneste og
forbedret pasientopplevelse.

hva påvirker pasienten?
Hvordan påvirker du pasienten og
hva annet påvirker pasienten? Dave
Newell presenterer forskning på
kontekstuelle effekter og hvordan de
påvirker kliniske utfall i muskelskje
lettlidelser. Kontekstuelle effekter er
et høyaktuelt begrep den moderne
kliniker bør kjenne til og inneha
kunnskap om.
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Praktisk informasjon
Påmelding:

www.fagligkongress.no evt påmeldingsskjema i Columna

Early bird:

7. september 2017

Påmeldingsfrist:

17. oktober 2017

Priser early bird:

Medlemmer kr 4.700,- (etter early bird + kr 1.000,-)

		

Studenter og turnuskandidater kr 1.300,- (ingen endring)

		

Ikke-medlemmer kr 5.700,- (etter early bird + kr 1.000,-)

Målgruppe:

Kiropraktorer og annet autorisert helsepersonell

Tid/datoer:

Registrering fredag fra kl 08.00-09.00

		

Fredag kurs fra kl 09.00-17.30

		

Lørdag kurs fra kl 10.00-17.00

Hotell:

Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen

Rombestilling:

Hotellets nettsider finner du på www.fagligkongress.no

Pris:

kr 1.050 for enkeltrom inkl. frokost

		

Kr 1.250 for dobbeltrom inkl. frokost

		

Rombestilling må skje innen 9. oktober.

		

Etter denne datoen kan NKF verken garantere for rom eller pris.

Det sosiale programmet

Torsdag samles vi til en uformell Meet & Greet på et av byens utesteder.
Fredag er det duket for festmiddag på hotellet. Hele kongressen avrundes til slutt
med en uformell og hyggelig middag lørdag kveld på et særegent sted i Bergen!
Hele det sosiale programmet, med detaljert informasjon om tid og sted med mer,
ligger på våre nettsider: www.fagligkongress.no
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Radisson Blu Royal Hotel - Bryggen - Bergen
EARLY BIRD: 7. SEPTEMBER 2017 - PÅMELDINGSFRIST: 17. OKTOBER 2017
NKF OPPFORDRER TIL PÅMELDING PÅ WWW.FAGLIGKONGRESS.NO

Etternavn:

Fornavn:

Arbeidssted:

Turnuskandidat:

Ja

Pris

Early Bird før 7/9

Etter 7/9

Hovedmedlemmer

Kr. 4.700,-

Kr. 5.700,-

Turnuskandidater (obligatorisk deltakelse)

Kr. 1.300,-

Kr. 1.300,-

Studentmedlemmer

Kr. 1.300,-

Kr. 1.300,-

Meet & Greet torsdag (ingen servering)

Gratis

Gratis

Nei
Sett kryss/antall

Festmiddag på hotellet fredag kl 19.30
Kr. 1.300,Kr. 1.600,(3 retter + vin og kaffe). 		
Festmiddag for kandidater som skal
få diplom (må ha fått autorisasjon eller er i prosessen)

Gratis

Gratis

Kr. 650,-

Kr. 800,-

		
Middag lørdag (eksl. drikke)

Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, faktureres/refunderes 50% av beløpet.
Ved avmelding senere enn 7 dager, faktureres hele beløpet/ingen refusjon.
overnatting
Enkeltrom: kr 1.095,-/Dobbeltrom: kr 1.250,-.
Alle reserverte rom frigis 9. oktober. Etter denne datoen kan nkf verken garantere for rom eller pris.
Kode for bestilling av hotell: kiropr - https://goo.gl/u1Z69p (linkes finnes også lett tilgjengelig på www.fagligkongress.no)

Dato			Signatur
Påmeldingsskjemaet sendes til:
Norske Kiropraktorers Servicekontor. Storgata 10a, 0155 Oslo. Telefon: 23 10 64 90 - E-post: kathinka@kiropraktikk.no
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– Hvis du ikke
plager kroppen med
trening når du er ung,
vil den plage deg
når du blir gammel
Tim Lothe Raven
er allerede en anerkjent
kiropraktor her i Norge.
Nylig mottok han også en
internasjonal pris for sin
innovative forskning
på motonevroner.
Tekst: Ida Eliassen-Coker
Foto: Privat
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P

å midten av 90-tallet kom en ung australsk kiro
praktor til Europa. Etter noen år med reising
med base i England, hvor han jobbet som kiropraktor
i klinikken til en studiekamerat, bestemte han seg for å
begynne på en påbyggings-master ved aecc. Det var der
Tim møtte norske Lise i 97. I 1999 flyttet han til Norge
og har siden drevet parets klinikk i Lillesand.
– jeg må takke de som taler vår sak
Etter 18 år som kiropraktor i Norge, er Tim
Lothe Raven veldig tilfreds:
– Vi har det bra, og har arbeidsforhold som
kiropraktorer i andre land bare kan drømme
om. Vi er en del av helse-Norge med privile
giene å kunne sykmelde og henvise.
Fortjenesten gir han til Norsk
kiropraktorforening:
– Det er i hovedsak på grunn av den
gode jobben profesjonsforeningen
har gjort. De har vært konsekvente i
uttalelser til myndighetene om hva
kiropraktorer gjør. Over 90 % av pro
fesjonen er samlet i foreningen, da står
vi sterkt når vi taler til myndighetene
om viktige saker – vi blir hørt. Så jeg
må bare takke de som gjør den jobben
for oss.
oppmuntre pasienter
Tim trives godt i hverdagen som
kiropraktor, men møter selvsagt
utfordringer også:
– Det vanskeligste er når pasien
ter ikke tror at de kan bli bra, da
er det en kamp. Nylig publiserte
han sammen med Dave Newell
og Lise, artikkelen «Contextually
Aided Recovery (care): a scien
tific theory for innate healing»
i Chiropractic & Manual
Therapies. Artikkelen beskriver
hvordan man kan legge til rette
for at pasienter i en klinisk

situasjon skal ha best mulig sjanse for å bli bra.
– Jeg har veldig tro på å behandle folk riktig og opp
muntre til bedring, sier Tim.
– dårlig samvittighet er ikke sunt
Det ser ikke ut til at Tim sliter med motivasjon for å
holde seg aktiv. Han har spilt australsk fotball og basket
ball på høyt nivå. I hverdagen trener han med gruppa
«Køllekameratene» som løper og sykler. Og sammen med
kona padler han gjerne kajakk for å koble av, så lenge
været tillater det.
Tim mener at man får et problem med én gang trening blir
en plikt.
– Hvis man trener fordi man har glede av det, blir det
bra. Jeg kunne sikkert gjort mye mer enn jeg gjør. Her jeg
sitter og skriver, hender det jeg ser en gruppe som sykler
forbi på veien og da kan jeg få et snev av dårlig samvittig
het over at jeg ikke er ute og sykler selv. Da tenker jeg at
jeg må gjøre det jeg har tid til og ikke ha dårlig samvittig
het. Kronisk dårlig samvittighet er ikke sunt.
– Men har du ingen usunne vaner?
– Det er lite i livet jeg angrer på. Jeg samler på vin, men jeg
prøver å ikke drikke for mye.
Når han ser på tv er det nett-tv, sånn at han kan velge
akkurat det han vil se, heller enn å kaste bort masse tid på
dårlig reality-tv.
– For tiden ser vi på «House of Cards» og «Designated
Survivor» på Netflix.
bevegelse i hverdagen
Tim merker at kroppen fungerer bedre når den blir tatt
regelmessig i bruk, så han prøver å være i bevegelse. Men
det lar seg ikke alltid gjennomføre.
– Da jeg jobbet med å skrive doktorgradsavhandlingen,
gikk det en periode på 6-8 uker uten at jeg rørte noe særlig
på meg. Jeg satt mye foran pc’en. Plutselig en dag la jeg
merke til at jeg hadde fått «grevinneheng» på undersiden
av armene. Jeg ble litt redd og tenkte umiddelbart at jeg
måtte sette inn et tiltak, så jeg hev meg ned på gulvet og
begynte gjøre armhevinger.
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Strakstiltaket startet for ett år siden, men fortsatt jobber
han med å få kroppen til å fungere slik den gjorde før det.
– Jeg føler ikke at jeg er tilbake i samme form som før
og det tror jeg har litt med alderen å gjøre – ting tar seg
ikke opp like raskt lenger. Men jeg vil ha en kropp som
fungerer når jeg er 85-90 år gammel. Min svigermor på 88
sier at hvis vi plager kroppen med trening når vi er unge,
vil den ikke plage oss når vi blir eldre. Jeg forteller dette
videre til mine pasienter. En usunn vane for meg vil være å
ta heis i stedet for å ta trapp. Jeg tar trappa.
Selv om han jobber mye, både med behandling og
forskning, er Tim opptatt av å ha balanse i livet. Han liker
også å koble helt av med familien på hytta i Telemark,
helst uten internett og tv. Der kan han, i motsetning til
hjemme på Sørlandet, stort sett finne godt skiføre om
vinteren.
– Men jeg er ikke født med ski på beina, det er noe jeg
har lært meg etterhvert.
prestisjetung pris
I mars i år deltok Tim og Lise på kiropraktikk-konferan
sen dc2017 i Washington, d.c. med posteren «A novel
method for insertion of intramuscular emg electrodes in
the cervical multifidus muscle». En rekke forskningspriser i
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ulike kategorier skulle deles ut på konferansen. Hundrevis
av forskere var til stede og spenningen var høy. Da kiro
praktor-paret ble ropt opp sammen med kollegene Gunnar
Sandbæk og Torsten Eken som vinnere av 2.-plass i kate
gorien «New Investigator» i «wfc ibce Poster Awards»,
var det stor stas for Tim.
– Det er en anerkjennelse for arbeidet vårt, så jeg er
veldig glad, sier han.
– dette har ingen gjort før
Om ikke lenge er de to doktorer i familien Lothe Raven.
Forskningen er gjennomført og doktorgradsavhandlingen
er så godt som levert.
– Vi har greid å beskrive hvordan motonevronene til de
dype nakkemusklene oppfører seg, hos friske mennesker
og de med nakkesmerter – det har ingen gjort før, forteller
kiropraktoren.
– Karakteristikken til disse motonevronene er i seg selv
et livsverk å beskrive. Datamaterialet har vært enormt, så
det har tatt mye tid.
Dataene viser konkrete funn om fyringshastighet og
hvordan nevronene oppfører seg i nakken på de som er
friske og hos de som har smerter. For eksempel det som
kalles for korrelasjon. Der er det signifikante forskjeller i

profil

Lise og Tim på
ring.
Lises Ph.D.-kree

hvor synkrone de forskjellige motonevroner er,
og hvordan de fyrer med hverandre i forskjellige
sammenhenger.
– Det er nyttige funn, og det er en murstein i
byggverket som er kunnskap på dette området.
Det er veldig viktig å ha grunnleggende fakta på
plass for videre forskning. Nå gjenstår det bare
å få den informasjonen ut til omverdenen, sier
Lothe Raven.
– Hvilke anbefalinger har du for videre
forskning?
– Vi har mye datamateriale som vi kan jobbe
videre med. Blant annet har vi gjort opptak
under nakkebehandling og kan se på hvordan
disse motonevronene fyrer før under og etter
manipulasjonsbehandling. Det er neste skritt i
arbeidet. Når vi har den basiskunnskapen på
plass er neste steg å lage noen kliniske studi
er hvor vi benytter oss av den informasjonen
og ser hvor stor effekten er. Da ser vi om den
kliniske effekten kan sammenlignes med fysio
logisk effekt, eller om det vi har sett bare er
et interessant funn uten klinisk betydning. Det
er flere andre forskergrupper som jobber med

assosiasjoner mellom fysiologisk forandringer
og klinisk effekt og det er gode indikasjoner for
at slike assosiasjoner finnes. Vi har en litt annen
innfallsvinkel hvor vi ser på de bakenforliggende
fysiologiske mekanismene. Slik bidrar vi til å
bygge opp under hverandres arbeider.
– Hvilken betydning har det for kiropraktikken som fagfelt at man får gjort denne typen
forskning?
– Det er viktig å finne frem til den mest effektive
behandlingsformen for pasienter. Det som får
pasienter fortest mulig frisk. Bedre basiskunn
skap kan bidra til å finne enda bedre behand
lingsformer for nakkesmerter.
Tim selv har kun vært sykmeldt én gang, etter et
ribbensbrudd da han falt på ski. Han ser på seg
selv som en heldig og privilegert mann.
– Jeg har en fantastisk familie og et flott land
å bo i og et arbeid som jeg trives med, så livet
er godt. Og helsa, ikke minst! Jeg vet ikke om
det er på grunn av trening eller gode gener eller
at jeg er heldig, det er så mye det kan være. Jeg
føler meg i hvert fall veldig privilegert.

Tim Lothe Raven
52 år gammel,
opprinnelig fra
Australia
Gift med kiropraktor
Lise Raven Lothe,
Ph.D. 3 barn
Bor i Grimstad,
driver Grimstad
Kiropraktorklinikk og
Kiropraktorklinikken
i Lillesand sammen
med Lise
Tidligere president
i ecce
Aktiv i Human-Etisk
Forbund
På nattbordet:
Discworld-bøkene
av Terry Pratchett
og Homo Deus:
A Brief History of
Tomorrow av Yuval
Noah Harari
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Kursoversikt høsten 2017
Webinar: Spondylartropatier

Turnuskurs Obligatorisk

Dato og tid
Antall deltakere
Kurskategori
Pris
Påmeldingsfrist
Påmelding
Godkjente timer/
poeng

Dato og tid
Sted
Kurskategori
Påmeldingsfrist
Påmelding

Onsdag 24.08 kl. 20.00
50
Diagnostikk
150 kr (Halv pris grunnet første webinar)
01.08.17
kathinka@kiropraktikk.no
1.5

introduksjon
For 15 år siden ville en tidlig diagnostisering av spondylartropati ha liten betydning for den aktuelle pasienten. Behandlingen var stort sett den samme, og prognosen
var relativt sett dårlig, uansett når i sykdomsforløpet man
ble diagnostisert. 2000-tallet har vært en medisinsk revolusjon for denne pasientgruppen. Nye, relevante medikamenter har vist særdeles lovende resultater. Og kanskje
enda viktigere, desto tidligere pasientene diagnostiseres,
desto bedre resultater ses av biologisk behandling. Et
spesielt problem innen denne gruppen har vært diagnoseforsinkelser. Mange pasienter er kasteballer i helsevesenet
i over 10 år, før diagnosen stilles. Nye diagnosekriterier og
epidemiologisk forskning har vist at vi ved å være årvåkne
kan redusere disse forsinkelsene drastisk.
innhold
Foreleseren gir en introduksjon til spondylartopatier, med
oversikt over historie, inndeling/subgruppering, kliniske
karakteristika, bildediagnostikk og behandling.

25.08.17 -26.08.177
NKFs lokaler Oslo
Turnuskurs
16.08.17
kathinka@kiropraktikk.no

Veilederkurs NKF
Dato og tid
Sted
Kurskategori
Kursavgift
Påmeldingsfrist
Påmelding
Godkjente timer/
poeng

26.08.17 Kl 10.00 – 17.00
Oslo – Scandic Oslo City
Veiledning
Kr 2000,16.08.17
kathinka@kiropraktikk.no
7

innhold
Kurs for nye og mer erfarne turnusveiledere. NKF har krav
om at veiledere må gjennomføre kurset hvert 3 år.
underviser
STVU, Terje Pettersen (STAMI), Kerstin Ulrich.

Faglig Kongress – 27-28 oktober
Se side: 32 i bladet og www.fagligkongress.no

mål
Målet med webinaret er å gjøre deg som kiropraktor oppdatert på ny forskning, diagnostisering og behandling av
spondylartropatier.
underviser
Jørgen Jevne
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Regionskurs uke 38

Følg med på kiropraktikk.no og din
regions facebookside for informasjon.

Roadshow:
UKRUS/Standardisert prolapsforløp
Dato og tid
Region Sør: Tirsdag 29.08
		
Region Øst: Onsdag 30.08
		
Region Vest: Onsdag 13.09
		
Region Midt: Torsdag 14.09
		
Region Nord: Fredag 15.09
Alle kursene vil gå fra ca 15.00 til 20.00.
Mer informasjon om starttidspunkt vil bli gitt senere.
Kurskategori
Diagnostikk/Behandling
Kursavgift
1000 kr (inkluderer matservering)
Påmeldingsfrist
01.08.17
Påmelding
kathinka@kiropraktikk.no
Godkjente timer/poeng
5
introduksjon UKRUS/Standardisert prolapsforløp ble lansert på Vinterkurset i Oslo februar 2017, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. UKRUS - utvidet korsryggs-undersøkelse (UKRUS) er grunnlaget for å stille en god diagnose,
og er av betydning for informasjon til pasienten og ikke
minst, nødvendig for riktig behandlingsvalg. Standardisert
prolapsforløp - Det faglige innholdet i det standardiserte
prolapsforløp er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer
for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon og det danske
pakkeforløpet, og er ment å gi et trygt og forutsigbart forløp
for involvert pasient og helsepersonell.
innhold Vil du vite hvilke kliniske undersøkelser som er dokumentert effektive og spesifikke for å stille riktig diagnose?
Kunne gjennomføre en utvidet undersøkelse i henhold til
UKRUS og standardisert prolapsforløp? Vite hvordan du
skal bruke spørreskjema som er vist å være bedre enn
klinikeren til å avdekke psykososial påvirkning? Bli bedre på
retningsbestemt undersøkelse og behandling ved prolaps?
Kunne bruke trygge behandlingsteknikker som er effektive
for pasientgruppen? Bli bedre på å kommunisere funn og
diagnosekoder til lege og pasient? Bli bedre på å vite når
og hvordan du skal henvise til andrelinjetjenesten? - Møt
opp på kurs i regionene!

Webinar: Dermatologi
Dato og tid
Onsdag 08.11.17 kl 19:00
Antall deltakere
50
Kurskategori
Diagnostikk
Pris
300 kr
Påmeldingsfrist
08.10.17
Påmelding
kathinka@kiropraktikk.no
Godkjente timer/poeng:
1.5
introduksjon
Forekomsten av føflekkreft øker stadig i Norge, og vi er på
topp i Europa når det gjelder dødelighet forbundet med føflekkreft. Dette tyder på for lav oppmerksomhet på å følge
med på hudforandringer blant nordmenn. Kiropraktorer er
en av få helseprofesjoner som i del av den objektive undersøkelsen ser pasienter avkledd. Er du oppdatert på hvilke
kjennetegn på føflekkreft du skal se etter?
innhold
I dette webinaret vil hudlege Jürgen Funk gi en innføring
i hvilke kjennetegn man skal se etter, hva som skal henvises til fastlege/hudlege og en oversikt over ulike typer
føflekkreft.
mål
Forbedre kiropraktorens evne til å gjenkjenne når hudforandringer kan være av betydning for pasienten.
underviser
Hudlege Jürgen Funk, Dr. Funks Hudlegeklinikk.
NKF forbeholder seg retten til endringer i programmet,
både ift pris, tid, sted og innhold.

mål Målet for kurset er å sette kunnskapen vi innehar i
system, for å kunne tilby en utvidet utredning av den vanskelige ryggpasienten og av pasienter med akutt skiveprolaps. Dette vil gi et trygt, forutsigbart forløp for involvert
pasient og annet helsepersonell.
form Praktisk og teoretisk kurs
underviser Espen Ohren og Thomas Solberg
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Slik
skaper du
et godt omdømme
Å finne ut hvordan kundene oppfatter deg,
kan være en suksessoppskrift.
Tekst: Kai Eldøy Nygaard

La oss spikre det fast en gang for alle:
Å ha et godt omdømme betyr mye for
omsetningen. Uansett om det handler
om et godt omdømme i nærområdet,
eller på nasjonalt plan.
Hvert år blir det utført målinger
som viser hvilke bedrifter som er gode
på omdømme, og hvem som ikke er
det. Hvordan skapes et godt omdøm
me eller renommé, folks vurdering av
et foretak eller en bedrift?
Den store omdømmedagen arran
geres hvert år av kommunikasjonsby
rået Apeland. Fra scenen på Latter i
Oslo haglet gode råd utover salen en
torsdag i april, der omdømmevinnerne
forklarte hvordan de hadde skapt sin
suksess. En gjenganger blant suk
sess-bedriftene er at de lytter nøye til
kundens tilbakemeldinger.
– I Skandiabanken anser vi kunde
senteret som veldig viktig. Forslagene
til forbedringer tar vi veldig på
alvor, sa Magnar Øyhovden, leder
for Skandiabanken - kåret til «årets
stayer».
Det er lett å si at kundefokus gir
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resultater over tid. Men det er noe
annet å faktisk gå ut og gjøre det hver
eneste dag.
– Vi er gode på å spørre kundene
hva de synes om oss, proklamerte
Øyhovden.
alt betyr noe
«Sammen skaper vi verdens beste
markedsplass», er et motto i Finn årets omdømmevinner for 2017.
– Alle våre 400 ansatte kommuni
serer Finn på en god måte, sa Anders
Skoe, administrerende direktør i Finn.
Han understreket at alle ansatte har
ansvar for å bringe ut verdiene - ikke
bare avdelingen for markedsføring.
– Alle i selskapet har ansvar for hvor
dan vi bygger vår merkevare og vårt
omdømme. Alt betyr noe. Hvordan vi
snakker i telefonen, hvordan vi lytter
til kundene, hvordan vi oppfører oss
mot kollegaene våre, og hvordan vi er i
møte med leverandørene, sa Skoe.
Finns oppskrift har vært målrettet
arbeid over lang tid. Og kundesenteret
er et høyt verdsatt sted der tilbake

meldingene tas på alvor.
– Vi har høye forventninger til det
vi gjør, vi ønsker virkelig å være best
og vi sammenligner oss med de beste
i verden. Noe av det som er bra med
en sterk merkevare er at det gjør det
vanskeligere for konkurrenter å slippe
til, understreket Skoe.
folkelig og grønn
Blant matbutikkene er det Kiwi
som troner med det beste omdøm
met. Per Roskifte, konserndirektør i
Norgesgruppen, forklarte det slik:
– Jeg tror årsaken er folkeligheten
og den grønne kulturen. I tillegg job
ber de veldig godt og har stor respekt
for kundene sine. De er tydelige,
tenker bærekraft, helse og miljø. Pluss
at de har gode priser, sa Roskifte.
Magnar Øyhovden i Skandiabanken
beskrev store endringer i bankene
fremover. Nå er robotene for alvor på
vei inn.
– Men det som er helt sikkert er at
kundeopplevelsen vinner også i mor
gen, sa Øyhovden.

•
•
•
•
•
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Omdømmevinnernes egenskaper
kan oppsummeres på denne måten,
ifølge Ole Christian Apeland,
administrerende direktør i
kommunikasjonsbyrået Apeland:

De er tydelige, og de leverer det de lover.
De oppfører seg skikkelig.
De har «det lille ekstra».
De lytter og er hele tiden interessert i å forbedre seg.
De er folkelige.

Kiropraktikkens
omdømme
Norsk kiropraktorforening har
fått gjennomført en undersøkelse som måler
folks oppfatning av kiropraktikk og kiropraktorer.
Her er noen av resultatene:

-Alle våre 400 ansatte kommuniserer Finn på en god
måte, sa Anders Skoe, administrerende direktør i Finn.

• Den norske befolkningen har høyt tillit til kiropraktorer:
82 % er positive eller nøytrale. Bare 8 % er negative.
• Kiropraktorene har størst oppslutning og troverdighet
som behandlere av smerter i rygg, nakke, ledd og
muskler.
• Det er lege, fysioterapeut og kiropraktor som er
førstevalg ved smerter i rygg og nakke, og dette er også
gruppene man har mest tillit til.
• 37% av befolkningen i Norge har brukt kiropraktor.
Mange beskriver behandlingen som rask og effektiv.
• Kvinner benytter kiropraktor noe oftere enn menn
(41 % kvinner, 33 % menn).

Kiropraktor Kim Orderud var en av mange tilhørere
på Omdømmedagen.

• Kiropraktorene har høy tillit også blant ikke-pasienter:
Blant de som har benyttet kiropraktor er 94 % positive
eller nøytrale. Blant de som ikke har benyttet kiropraktor
er 76 % positive eller nøytrale.
• Bare halvparten av befolkningen vet at kiropraktorer
er offentlig godkjent og har rettigheter som
primærkontakter i helsetjenesten.
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etikkhjørnet
• Helsepersonell må opprettholde den nødvendige profe
sjonelle distansen til pasientene for å unngå at lege-pasi
ent-forholdet blir utydelig, noe som kan føre til uheldige
bindinger, misforståelser, mangel på tillit og opplevelse
av å bli utnyttet.

Sosiale medier til
fornøyelse og frustrasjon –
men ikke til markedsføring
Sosiale medier har blitt en del av hverdagen for de fleste av
oss. Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube er kanaler
som koker over av videosnutter, bilder og tekster som
likes, deles og diskuteres over en lav sko. Dette innebærer
noen utfordringer for oss som er autorisert helsepersonell.
For der andre står fritt til å annonsere sin arbeidshverdag
til Gud og hvermann, så har vi en taushetsplikt som legger
kraftig begrensning på den siden av mediesirkuset.
De juridiske rammene rundt taushetsplikt i forhold til
informasjonsdeling på nettsamfunn på denne måten er
ikke spesifisert i lovverket, til det er det rett og slett for
nytt. Det deles i dag langt mer privat informasjon i alle
kanaler enn det som var vanlig for bare noen år siden og
det er ikke tatt høyde for sosiale medier i lovverket per i
dag. Vi må derfor leve etter varsomhetsprinsippet.
taushet er gull
Tidligere i år slo Helsetilsynet hardt ned på en leges
oppførsel på Facebook etter at vedkommende hadde
kommentert en pasient sin status og med det tilkjennegitt
at det forelå et lege-pasientforhold. For selv om pasien
ten først ga legen ros i sin post så er det legens ansvar
som helsepersonell å holde taushetsplikten hellig. Hos
Norsk Kiropraktorforening får vi stadig flere spørsmål
fra medlemmer som er usikre på hva som er greit å dele
av informasjon på den private verdensveven og har derfor
forhørt oss med foreningens juridiske rådgiver som er klar
i sin anbefaling: Pasientopplysninger skal ikke ut på sosiale
medier – ikke under noen omstendigheter.
advokatens råd
• Helsepersonell må være bevisste på at opplysninger i
sosiale medier er offentlig tilgjengelig og at de fritt kan
spres til åpne medier, for eksempel aviser.
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• Helsepersonell må ikke omtale pasienter på en måte som
gjør at de kan gjenkjennes, heller ikke om pasienten gir
samtykke til det.
• Helsepersonell må aldri opplyse at det eksisterer et
helsepersonell-pasient-forhold. Selv om pasienten først
har tilkjennegitt at det eksisterer et slikt forhold, skal
helsepersonell ikke bekrefte dette.
• Når helsepersonell arbeider i små samfunn hvor «alle
kjenner alle» stilles et særlig krav til et riktig og aktivt
forhold til taushetsplikten.
umulig markedsføring
Det er forståelig at man gjerne skulle hatt muligheten til å
vise omverden at man som kiropraktor behandler idretts
utøvere eller andre kjendiser. Men den muligheten har
man ikke. Det at du behandler personer offentlig, i friluft
eller i et åpent rom, er din eneste måte å vise utad hvem
det er du behandler. Om personen selv velger å omtale sitt
besøk på din benk så er jo det hyggelig. Men selv om en
person i øyeblikket ikke har noe imot å fortelle om at de
har fått behandling, kan de angre ved en senere anledning.
Da stiller du som helsepersonell med taushetsplikt svakt i
en juridisk sammenheng om du har bedt om omtale eller
på noen annen måte bekreftet at det eksisterer et pasient/
behandler-forhold.
anonymitet er ikke nok
Flere yrkesgrupper bruker sosiale medier til å ta opp
faglige problemstillinger i ulike diskusjonsgrupper. Også
her skal man være ytterst forsiktig. Skal man diskutere et
faglig pasient-case på internett så er foreningens juridiske
rådgivers mening at det bør foregå på et sikret nett. Selv
på interne forum på sikrede nettsider skal man huske på
at alle pasientopplysninger og bilder skal anonymiseres, og
at kjennetegn som kjønn, alder, yrke osv. ikke skal nevnes
i sammenhengen. Hovedregelen her er at det må også inn
hentes skriftlig samtykke fra pasienten, som skal legges ved
journalen før man tar opp saken til diskusjon. Medlemmer
av nkf kan laste ned en standardmal for skriftlig samtykke
fra foreningens intranettside.

medlem

tilbakeblikk

Norges første kiropraktor, A. Christophersen D.C.?
Tekst: Joachim Tansemb Andersen, fagkonsulent nkf

Med tanke på kiropraktikkens snart hundre år lange fartstid i
Norge, eksisterer det få kilder som kan gi oss et omriss av his
torien slik den har utspilt seg fra begynnelsen av 1920-tallet
og frem til nå. Av beretninger fra den første tiden står Kyrre
Myhrvolds artikkel i tidsskriftet Chiropractic History fra
1997, om kiropraktor Arthur Emanuel Lundh, sentralt (1).
Myhrvold forteller om da Lundh, som første kiropraktor
i Norge, etablerte praksis i Kristiania i november 1922, og
gir samtidig leseren et innblikk i mellomkrigsårenes debatter
med legene og medisinaldirektøren. Artikkelen støtter seg i
stor grad til Lundhs egne memoarer samt minnemateriale fra
Myhrvolds samtaler med Lundh.

Flere kilder styrker Myhrvolds beretninger (2,3,4). Det
er ingen tvil om at Lundh spilte en viktig rolle i den tidlige
profesjonaliseringen av kiropraktikken i Norge, både som
initiativtager til stiftelsen av Norsk kiropraktorforening og
foreningens leder i årene som fulgte.
Dog finnes det kilder som kan så tvil om Lundhs pioner
skikkelse i norsk kiropraktorhistorie. Som en kuriositet gjen
gis nedstående brev av 15. april 1921, først gjengitt i tidsskrift
for Den norske legeforening (5), til distriktslege T. Lundevall
i Hokksund, Øvre Eiker. Avsender A. Christophersen D.C.
Pasientens navn er sensurert av hensyn til personvern.

Herr District Læge Lundewahl.
Undertegnede er overasket over deres udsagn i eftermiddag og vil derfor sende dem en liden redegjørelse med hensyn til XXX,
som jeg havde under min behandling fra Jan. 17.
Til at begynde med skal jeg faa lov til at fortælle dem at som Chiropractor behandler jeg ikke Symptoner «men mine bestræbelser er at finde den unaturlige fosjyvning av rygsøilen» og i Herr XXX tilfelde behøvede en sandelig ikke at være Chiropractor
for at finde denne «Mit første spørgsmaal til XXX var av hvad slags arbeide han som rægel besjeftigede sig med om han red
Bicycle». Til dette svaret XXX at han havde drevet meget med Og det viste sig at kun en stilling som en der drev denne sport til
det yderste kunde faa en rygsøile der var av en saadan (Posteriority).
Deres udsagn at min behandling var for Herr XXX av en skadelig natur er undertegnede ikke enig i thi det viste sig at det modsadte var tilfelde.
Samtidig skal jeg faa lov til at oplyse District lægen at Massage blev ikke benytted kun svag Manipulation.
Deres forbundne
A. Christophersen D.C.

I kjølvannet av brevet til distriktslegen i Øvre Eiker er
det mange spørsmål som står ubesvart; hvem var A.
Christophersen, hvor var han utdannet, var det han som var
Norges første kiropraktor, og i så fall, hvorfor er ikke dette be
skrevet i tidligere tekster om kiropraktikkens historie i Norge?
Til nå har det dessverre ikke lyktes artikkelforfatteren å fin
ne spor i fortiden som kan avdekke disse spørsmålene. Selv om
A. Christophersen utvilsomt ser ut til å ha tilbudt kiropraktisk
behandling i Norge på en tid da Lundh skal ha oppholdt seg i

USA, er det enda for tidlig å skrive om historien.
Tilkommer det redaksjonen opplysninger som kan være
med å kaste nytt lys over denne saken vil påfølgende oppkla
ringer deles med våre lesere i fremtidige utgivelser av denne
spalten. Samtidig oppfordres det til innsendelse av enhver
form for materiale som kan gi opplysninger om hvem som har
hevd på tittelen Norges første kiropraktor – Arthur Emanuel
Lundh eller A. Christophersen D.C.

Litteratur – 1. Myhrvold K. Arthur Emanuel Lundh: Norway’s first chiropractor – The years between the wars. Chiropractic History. 1997 Des; 17(2):37-48. 2. Brummenæs I. Kiropraktikk:
Det gjelder din rygg. Oslo: Dreyers Forlag; 1988. 3. Wilson FJH. Chiropractic in Europe: An illustrated history. Leicester, UK: Matador; 2007. 4. Aarøe LB, Myklebust S, Sørbye H. Norsk
Kiropraktorforening 50 år: Jubileumstidsskrift. Oslo: Norsk Kiropraktorforening; 1985. 5. ”Chiropraktisk” kvaksalver i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1921; 41: 892-3.
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Jeg møter ekteparet Dammann en
varm vårdag i mai. Sola steker over
Nesodden, og bjerka spretter mens
vi drikker kaffe og prater om livet,
verdivalg og bevegelse.
Tekst og foto: Silje Steinert

Med rettferdighets
sansen som kart og
eventyrlysten som
kompass har Erik og
Ragnhild Dammann
funnet veien til et liv
i bevegelse

E

rik Dammann (86) er reklamemannen som hoppet av kar
rierekarusellen på midten av 70-tallet, tok et oppgjør med
forbrukersamfunnet og materialismen og grunnla Framtiden
i våre hender. Han og kona Ragnhild (85) og de syv barna
gikk den gangen et nytt liv i møte. Ryktene svirret om at de
levde et luksusliv i Holmenkollåsen, men sannheten var en
ganske annen. I årene som fulgte slet de med å få endene til
å møtes. Det var mange munner å mette og i perioder levde
de på utgått kneipbrød som guttene hadde hentet gratis på
Kneipbrødfabrikken. I dag ser de tilbake på denne tiden og
ser at nettopp det valget de tok den gangen har vært med på
å sørge for at de den dag i dag lever et mye mer aktivt liv enn
sine jevnaldrende.
– Jeg husker når vi planla den første påskeferien. Andre
pakket bilene sine og dro på høyfjellshotell. Det var ikke
noe alternativ for oss, forteller Ragnhild. Vi pakket sekkene
og fant fram ski. Og reiste alle som en med buss til Filefjell.
Yngstemann var bare 7 måneder den gangen så vi hadde to
barn i pulk, to som snørekjørte etter oss voksne og de tre
største gikk fint på ski på egenhånd. Vi la i vei innover vidda.
Fant en skavl og gravde oss en fin snøhule. Der bodde vi en
uke. Det var en helt fantastisk tur, minnes hun.
Som tobarnsmor selv tar jeg meg i å tenke at jeg hadde blitt
litt matt bare av den bussturen til Filefjell, og jeg blir ganske
målløs og ikke så rent lite imponert over ekteparet Dammanns
friske pågangsmot.
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livet blir bedre med bevegelse
Det å holde seg i bevegelse har vært en nødvendighet for
ekteparet Dammann. Uten bil og med begrenset inntekt har
de blitt nødt til å bruke kroppen fysisk for å komme seg fra
a til b. Hver sommer flytter de ut til familiens sommersted på
Brønnøya i Asker og når de bor der ror de inn til butikken
flere ganger i uken. Det er en tur som tar halvannen time hver
vei, men det er ingen som tenker at det er tidkrevende. Det er
som det er. Dessuten er det en fin opptrening til sommerens
langtur. Noen ganger ror de til Kristiansand, andre ganger fra
København til Oslo eller, som denne sommeren, en kortere tur

hadde løftet på meg en prolaps. Hun var ikke veldig begeistret
for at jeg skulle ro så mye som 10-12 timer daglig de neste tre
ukene. Det syntes hun var i meste laget, men hva skulle hun
si? sier Erik og trekker på smilebåndet.
Neste morgen tok han på nytt årene fatt. Han lå i båten
mellom øktene, for de ror på skift, 20 minutter hver. Etter tre
uker på sjøen kom de omsider fram. Og ryggen? Jo! Den var
så godt som fin igjen innen den tid. På samme måte var det
da Ragnhild slet med hoftene før hun ble operert for artrose.
Legen mente at det var vågalt å ro på langtur med to hofter
som sårt trengte å byttes. Men Ragnhild ville ikke la seg stoppe.
– Når du vet at smerten ikke er farlig, er det lettere å ikke
tenke på den når man er i aktivitet og ofte går den over
fordi man ikke har gitt det oppmerksomhet tror jeg, sier hun
ettertenksomt.

Foto: Olaf Akselsen

Og hun vet godt hva hun snakker om. Hun jobber deltid i
en liten natur- og familiebarnehage her på Nesodden og kan
ikke forestille seg et liv uten å være sammen med barn i lek
og bevegelse ute i naturen. Og Erik er helt enig. Selv starter
han dagen med en joggetur og tar ikke treningsfri på julaften
engang.. Å holde hviledagen hellig har han ingen tro på.
– Det er bare fordi det er så merkbart på kroppen om jeg
står over en dag eller to. Når vanen er innarbeidet er det bedre
å holde på den. Bryter du rytmen og tar en hviledag så krever
det mye mer å legge ut på tur neste gang, sier han. Så fort går
det faktisk.
en kiropraktor til unnsetning
Latteren sitter løst over kaffen når de tar meg med på tilbake
blikkene. Mange ville lagt inn årene for lenge siden, men Erik
og Ragnhild ser ikke på alderen som et hinder. Ingenting har
klart å stoppe dette radarparet fra å gjennomføre en tur de
har planlagt, aldri noen sinne.
– Da vi skulle ro fra København til Oslo var vi litt spente på
hvordan det ville gå, sier Erik. Vi hadde tatt danskebåten ned
og det var når vi skulle ha med oss robåten på land at jeg var
litt uheldig. Vi hadde laget en liten tralle til båten for anled
ningen for å kunne frakte den med oss enklere, men båten fikk
ikke stå på den trallen under overfarten. Da vi hadde lagt til
kai i Køben fikk vi litt hjelp av mannskapet på ferga til å få
løftet båten opp på trallen igjen.
– Vi løfter båten opp, og plutselig slipper en av mannskapet
taket fordi han må dirigere en lastebil, og der står jeg og får
hele tyngden av båten i mine armer, forteller Erik mens han
viser med hele seg hvordan han ble stående.
– Resultatet var en kraftig smell i ryggen, det var så vondt
at han knapt klarte å gå. Foran dem lå et åpent hav og tre
uker i robåt, en tur Terje Vigen verdig, nå med tidenes kink
i ryggen. Men det var aldri snakk om å ikke gjennomføre.
De hadde et planlagt stopp hos noen gode venner etter noen
dager og der ble de satt i kontakt med en kiropraktor.
– Det var en fabelaktig dansk kiropraktor som kom meg til
unnsetning. Hun undersøkte og behandlet meg og mente jeg
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hjem til Ragnhilds barndomsby, Sandefjord.
– Det blir spennende å se hvordan det blir å ro med denne,
sier Erik ettertenksomt mens han stryker seg over venstre skul
der. Vi skal jo ikke så langt i år så det går nok bra.
– Pyse, avbryter Ragnhild, mens hun titter skrått bort på
ham og dulter ham i siden.
Eriks skulder har vært vond siden han falt på joggetur en
vinterdag da snøen hadde lagt seg som et tynt teppe over den
livsfarlige holka. Men bekymret, det er han ikke. Han har hatt
den samme skaden en gang før og er ikke i tvil om at det å
holde kroppen i gang som er den beste medisin.
– Vi merker jo at vi er skapt for å holde oss i bevegelse.
Etter en ferie er det utrolig godt å komme tilbake på jobb. Det
er så viktig å holde kroppen i gang. Det holder deg skjerpet
både i huet og i kroppen. Det er ingen tvil om at vi er ferskva
re! Muskler, koordinasjon og hjernekapasitet må brukes, hvis
ikke blir det borte, sier Ragnhild.

hverdag, eventyr og kontraster
Det er ikke treningen og aktiviteten i seg
selv som er Ragnhild og Eriks formål
med en ferietur i robåten. Det er kontras
tene i opplevelsene. Det å oppleve at livet
er et eventyr. Og sånn er det med alt.
– Man kjenner så godt at man lever
når man søker ytterpunktene, sier Erik.
– Og det er dette vi alltid kommer tilbake til. Enten vi ror
oss slitne, bor i en snøhule eller i telt. Det er tett på livet. Du
opplever ting du ikke vil være foruten, mener han

Erik Dammann (86)
Grunnlegger av
Framtiden i våre
hender
Forfatter
Miljø- og solidaritetsforkjemper

Om livet hadde tatt en annen vei for Erik og Ragnhild
Dammann og han ikke hadde startet Framtiden i våre hender
men heller fortsatt i reklamebransjen, så hadde muligens
fysikken til disse to ildsjelene vært noe annet enn den er i
dag. Det er ikke sikkert at de hadde tatt med seg ungene på
snøhuletur eller tilbragt sommerferiene i robåt, for de hadde
hatt helt andre økonomiske muligheter. For Erik og Ragnhild
var det et verdivalg å bryte med jaget den gangen for å ta vare
på det de så rundt seg. Å verdsette de nære ting og kjempe for
rettferd og noe bærekraftig. Lite ante de da at dette innebar å
velge og leve et liv så til de grader i bevegelse. Det er de veldig
glade for i dag.
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Enimed AS har blitt flere, og det har vår produktportefølje også!
Staben er utvidet med en ultralydekspert og vi er blitt leverandør av Alpinion ultralyd.
Vi har gode priser, ferdigsydde apparater og kompetanse til å hjelpe deg igang.
Så er vi da også norges eldste trykkbølgeleverandør med bred erfaring, slå den!

Ultralyd
ALPINION E-CUBE 11

ALPINION E-CUBE 11
Høstens store nyhet har virkelig gjort
suksess i alle leire. Fordi den har kjapp
prosessor, CCD hardisk, stor skjerm og
meget klare og rene bilder, gir den
brukeren de bildene man trenger for
diagnostisering.
Enimed AS har kampanje på denne
skanneren, og kan friste med god
pris. Våre brosjyrer finner du på vår
hjemmesiden, www.enimed.no.
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KIROPRAKTORBENK

TRYKKBØLGE

STABILITy kIrOPrAkTOr BENk
Vår danske designer og produsent
gjør stor suksess i Norge med denne
benken. Den kan tilpasses og justeres i
alle fasonger,
Puter med fasthet slik kiropraktikere
ønsker, bevegelige ledd i alle retninger, og dessuten kan den justeres
så lav at den er blant de laveste på
markedet.
Anbefales og selges fra vårt lager i
Oslo.

Besøksadresse: Kjelsåsveien 174, 0884 Oslo
Telefon: +47 67 07 91 80
E-post: post@enimed.no
www.enimed.no

TrykkBøLgE
Kompakt design av høy kvalitet og
enkelt å bruke.
Meget gunstig kost-nytteratio.
Enkel installasjon, driftssikker og
enkelt vedlikehold.
Patentert teknologi.
Pneumatisk genererte trykkbølger.
Bærbar trykkbølgeenhet.
Bredt spekter av behandlingsindikasjoner.
Dokumentert effektivitet!

ari-design.no

Enimed AS går bredere

