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Skoleelever ble mer 
engasjerte etter en time ute i naturen
En skoletime i det fri gjorde tredjeklassingene mer 
oppmerksomme når de kom tilbake til klasserom-
met, viser en amerikansk studie. 

Forskerne hadde som formål å se hva som skjedde 
hvis de tok en gruppe med urolige elever utendørs 
i en undervisningstime. Ville barna bli oversti-
mulert etter å ha vært ute i friluft, eller ville de 
konsentrere seg bedre enn ellers?

I studiet ble derfor en undervisningstime gjennom-
ført ute på en gressflekk like ved skolen. Der hadde 
barna utsikt til en skog og en bekk, men ikke mu-
lighet til å utforske eller leke fritt etter at timen var 
startet, så de måtte følge med på samme måte 
som de ville gjort innendørs.

For å se om barna var mer eller mindre fokuserte i 
timen etter naturopplevelsen, observerte forskerne 
også skoletimen etter de hadde vært ute. De talte 
rett og slett hvor mange ganger lærerne måtte be 
barna om å sette seg ned eller konsentrere seg i 
løpet av neste skoletime.

I snitt så de at barna beholdt konsentrasjon og ro 
på en annen måte. Bare halvparten så ofte som 
ellers måtte læreren be de nyluftede barna om å 
sitte i ro. Det gikk også dobbelt så lang tid før ett 
av barna avbrøt læreren. De lot også lærerne og 
elevene selv fortelle hva de syntes om innsatsen til 
elevene i timen.

(Forskning.no,
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02253/full)
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Norsk Kiropraktorforening har jobbet lenge og systema-
tisk for å sette muskelskjeletthelse på dagsorden, og gang 
på gang undres vi og fortviler vi over at det er så få som 
ser alvoret i situasjonen.

Hva er det som gjør at muskelskjeletthelsen aldri blir om-
talt? Er ikke beslutningstagerne informert? Tør de ikke ta i 
dette? Kanskje de ser det voksende problemet men i mangel 
på løsninger velger de å ikke adressere det? Men problemet 
forsvinner ikke bare fordi en graver hodet ned i sanden…

Og hvorfor har regjeringen så ulik politisk tilnærming for 
de to største utfordringene i helsevesenet og i arbeidslivet, 
når psykisk helse prioriteres og muskelskjeletthelse ignore-
res, koster det samme og følger hverandre så tett?

Med disse tankene sendte vi Columna-redaksjonen på en 
dør-til-dør aksjon for å presentere denne problemstillingen 
direkte for politikere og næringslivsaktører og spørre dem 
rett ut om hvilke tanker de gjør seg?

Og svarene vi etter hvert fikk viser jo at de ikke bare er 
dårlig informert. De lever i villfarelse om at ia-avtalen og 
tiltak som Raskere tilbake skal løse problemet. Der enkelte 
trekker frem konkrete tiltak som iBedrift, spør andre seg 
hva annet som kan gjøres med problemet enn å oppfor-
dre det norske folk om å spise sunt og å begynne å trene. 

Ingen politisk strategi akkurat, snarere velmenende råd, 
og ganske langt ifra noen løsning på et problem med en 
prislapp på 185 milliarder kroner i året. Selv ikke innad 
i regjeringen har man en felles oppfatning. Der den ene 
innrømmer at det nå ikke er noen strategi eller konkret 
plan for å løse dette problemet, kommer en annen med et 
motsatt svar. 

Kunnskapsmangelen som fremkommer blant beslut-
ningstagerne forklarer kanskje hvorfor det går så lang tid 
for å få på plass helt nødvendige og grunnleggende tiltak 
som blant annet en norsk kiropraktorutdanning.

Likevel er vi veldig glad for å ha tatt denne turen gjennom 
Oslos forblåste gater i januar. For ikke bare ga rundturen 
et bilde på muskelskjeletthelsens (manglende) status i 
dagens politiske landskap. Vi erfarer samtidig at vi ikke 
har jobbet helt forgjeves i disse årene. Politikerne har 
endelig har begynt å bruke begreper som vi har jobbet i 
årevis med å implementere og vi opplever at det tross alt 
såes noen frø hver gang vi stiller de kritiske spørsmålene. 
Gjennom å presentere fakta og informasjon konfronteres 
sentrale beslutningstakere her for en virkelighet vi alle er 
nødt til å forholde oss til. Vi konstaterer med glede at fler 
og fler innser at noe må gjøres. Viktige og grunnleggende 
tiltak for å møte en samfunnsutfordring som ikke lenger 
kan vente.

jakob lothe  
leder nkf

Behov for mer kunnskap!
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usa løser opioidkrisen 
med tverrfaglig behandling

I Columna #2 2017 satte vi fokus 
på det faktum at bruken av smerte-
stillende medikamenter har hatt en 
skremmende økning og kommet ut av 
kontroll i flere land i verden. Canada 
som foregangsland tok tyren ved 
hornene og satte ned en tverrfaglig 
gruppe i 2016 som skulle bidra til 
å løse opioidkrisen. Den canadiske 
kiropraktorforeningen ble satt til å 
lede koalisjonen for sikker og effektiv 
smerteforvaltning (csepm) som ble 
dannet i februar i fjor. Formålet med 
koalisjonen var å bidra til å utvikle 

et bedre tverrfaglig arbeid innen 
smertebehandling som et alternativ 
til medikamenter. Nå gjør amerika-
nerne det samme. For ikke overras-
kende, kommer de styggeste tallene 
i statistikken om bruk av opioider 
fra nettopp usa. Der er bruken av 
medikamenter i kategorien opioider 
betegnet som en epidemi. 

Flere aktører innen det amerikanske 
helsesystemet har i lengre tid samarbei-
det om å utarbeide et forslag til en al-
ternativ behandlingsplan, retningslinjer 

og veiledning i smertebehandling, som 
omhandler behandling uten skadelige 
medikamenter. Formålet er at medika-
mentfri behandling skal være første-
valget. I dette inngår blant annet bruk 
av kiropraktikk, massasje, avspenning, 
kognitiv terapi, osteopati og akupunk-
tur, før opioider blir tatt i bruk. Og i 
januar i år ble tiltaket iverksatt.
 
Bak forslaget til denne endringen står 
blant andre The Joint Commission, 
en uavhengig organisasjon, som 
omfatter nesten 21.000 organisa-

6



aktuelt

sjoner og helseprogram i USA. The 
Joint Commission har som oppgave å 
kontinuerlig forbedre helsevesenet for 
offentligheten, i samarbeid med andre 
interessenter, ved å evaluere helsevese-
nets organisasjoner og inspirere dem 
til å gi trygg og effektiv omsorg av 
høyeste kvalitet. Også Legeforeningen 
American College of Physicians (acp) 
i 2017 og statlige Center for Disease 
Control and Prevention (cdc) og The 
Food and Drug Administration (fda) 
har engasjert seg i denne saken og i 
lengre tid vært pådrivere for alterna-

tive behandlingsformer i forbindelse 
med smertebehandling.
 
smertebehandling i norge 
I Den norske Legeforenings retnings-
linjer for smertelindring fra 2009 er 
det flere medikamentfrie behandlings-
tiltak som foreslås. Blant disse tilta-
kene er fysioterapi, stimuleringstek-
nikker som triggerpunktbehandling, 
transkutan elektrisk nervestimulering 
(tens), akupunktur, psykoterapeu-
tiske teknikker og spesielt kognitiv 
adferdsterapi. Likeledes foreslås 

avspenning, hypnose og selvhypno-
se, mestringsgruppe og psykiatrisk 
behandling hvis annen psykopatolo-
gi. Flere av disse metodene er godt 
kjent fra smertebehandling i Norge. 
Akupunktur, avspenningsteknikker 
og manuelle behandlingsmetoder i 
smertebehandling har allerede vært 
brukt i Norge gjennom en årrekke, 
blant annet ved Smerteklinikken ved 
Oslo Universitetssykehus. Ved mange 
sykehus i Norge finnes det tilbud om 
alternative behandlingsmetoder, men 
tilbudet her er fortsatt tilfeldig.

Canada staket ut kursen og mente løsningen på den overdrevne 
opioidbruken i smertebehandling lå i tettere tverrfaglig samarbeid. 
Nå gjør amerikanerne det samme. 
 
Tekst: Silje Steinert | Foto: Rohit Tandon/Unsplash
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Kiropraktorer i Norge har vært i en særstilling siste ti års tid. Naturligvis er 
kiropraktorer etter hvert i flere andre land blitt integrert i det etablerte helsevesenet. 
I Danmark har man delvis refusjon for behandlingskostnader, som det er i Norge. I 
Sveits er kiropraktorprofesjonen til og med en av de 5 medisinske profesjonene. Men 
ingen andre land i verden har gitt kiropraktorer rett til å sykemelde pasienter, samt å 
følge opp sykemeldte, slik det har vært for norske kiropraktorer siden 2006. Men hvilke 
erfaringer har vi så fra denne praksisen de siste ti års tid?

kronikk av Ole Christian Kvammen

Kiropraktorer og sykemelding –
Ti års erfaring

Noe av utfordringsbildet som nær sagt har tvunget helse-
politikerne til å rette søkelyset mot muskel- og skjelettlidel-
ser er noen enkle men dystre tall. Det anslås at muskel- og 
skjelettlidelser koster det norske samfunnet godt over 70 
mrd. hvert år (Lærum et al., 2013). Over halvparten av 
dette beløpet skyldes sykepengeutbetalinger. Videre vet vi 
at hver fjerde sykemelding skyldes muskel- og skjelettdi-
agnoser, og at rygg- og nakkelidelser utgjør størstedelen 
av disse. Dessverre vet vi også at sykefraværet i Norge er 
blant det høyeste i Europa. Leder for formidlingsenheten 
for muskel- og skjelettlidelser (formi), John Anker-Zwart 
har endog formulert det slik: «I forhold til omfang og 
kostnad, er det et paradoks at muskel- og skjelett er en av 
sykdomsgruppene vi leger kan minst om». Kanskje ikke så 
underlig at politikerne ønsket å se om det var flere fagpro-
fesjoner som kunne bidra til at forvaltningen av muskel- og 
skjelettplager, og håndteringen av sykefraværet, kunne gjø-

res bedre og mere effektivt. Men det er samtidig viktig å si 
at det var sentrale skikkelser i Norsk Kiropraktorforening 
som var dyktige lobbyister, og nettopp gjorde helsepoli-
tikere bevisst på dette. Noen av de som har vært svært 
viktige nøkkelpersoner er blant andre tidligere leder av 
nkf Kyrre Myhrvold, som på mange måter kan sies å være 
henvisningsprosjektets far, Øystein Ogre, som var på post 
da vi fikk ordningen endelig vedtatt mot Helseministeren/
Mindretallsregjeringen Bondevik II i 2005, tidligere leder 
av nkf Eli Magnesen, samt Øyvind Nilsson.

I første omgang startet man en forsøksordning med 
tre prøvefylker og tre kontrollfylker. Prosjektet ble døpt 
«henvisningsprosjektet». Mest fordi ordningen også ga 
kiropraktorene ny mulighet til å henvise pasienter til lege-
spesialister innen ortopedi, revmatologi og neurologi, samt 
henvisning til fysioterapi. Henvisningsmulighet til radiolo-
giske undersøkelser var det allerede delvis innført. 
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Noe av bakgrunnen for henvisningsprosjektet var at kun 
30 % av pasientene opplevde å få refusjon. Det vil si at 
det kun var få pasienter som ble henvist til kiropraktor fra 
sin lege. Samtidig viste en undersøkelse at pasienter som 
ble henvist til kiropraktor i gjennomsnitt var sykemeldt 22 
dager, mot kun 9 dager dersom de kom direkte. Motivet 
for innføringen av ordningen var altså at det skulle bli 
bedre for pasientene. Hovedmålene var ganske enkelt:

1. Bedre ressursutnytting og samarbeid  
i helsevesenet 

2. Mer fornøyde brukere 
3.  Samfunnsøkonomiske besparelser 

Det var allerede før ordningen ble innført negative innspill 
fra Legeforeningen. De mente kiropraktorene/manuelltera-
peutene ikke ville kunne håndtere sykemeldinger, og spesi-
elt at de ikke var skikket til å henvise til legespesialister.

Dag Bruusgård uttalte i en artikkel i Dagens Medisin 
(2000): «Mens forslagsstillerne prøver å begrunne hvorfor 
henvisningskravet bør frafalles, tar de altså meget lett 
på begrunnelsen for sykmeldingsprivilegiet. De faglige, 
praktiske og prinsipielle problemene med en slik praksis er 
etter min, fagstatsrådens og stortingsmindretallets mening 
så store at forslaget knapt er tilrådelig.» Så altså ingen stor 
entusiasme å spore. 

Kritikken fortsatte fra Legeforeningen og det etablerte 
medisinske miljøet. Det var flere artikler som var kritiske 
i begynnelsen av 2003, både i Aftenposten og Dagens 
Medisin. 

phd. og lege Eric Werner uttrykte at ordningen «for-
kludret» situasjonen for de «nye» fastlegene (ordningen 

ble innført i 2001), og pulveriserte ansvarsområdet legene 
hadde. Legeforeningen uttrykte skepsis for hvorfor man 
skulle gi så betydelig ansvar og rettigheter til to profesjo-
ner hvor effekten av deres behandling var så dårlig bevist.

Man kan jo forstå det var en viss skepsis til hvorledes 
ansvarsfordelingen i forhold til pasientene, oppfølgingen 
og sykemeldingen skulle være. Særlig kan man forstå at 
legene var usikre på om de ville få problemer med pasien-
ter som ble sykemeldt av flere, og som kanskje fastlegene 
var «tvunget» til å overta på et tidspunkt? Kritikken ble 
likevel ikke tilstrekkelig til å stoppe ordningen. Tvert 
imot kan det tenkes at den virket mot sin hensikt, slik at 
politikerne ikke ville la en sterk faggruppe som legene 
skulle få for stor politisk påvirkning og føring? Kritikk 
fra Legeforeningen har jo verken vært særlig effektiv eller 
politisk styrende i forhold til fastlegeordningen og den nye 
fastlegeforskriften. 

Etter en prøveordning i 3 år ble disse særrettighetene 
innført for kiropraktorer og manuellterapeuter i Norge 
i 2006. Ordningen ble innført etter at en evaluerings-
rapport fra sintef kunne konkludere følgende etter 
forsøksordningen:

• «Men hvis vi ser på det trygden reelt sett utbetaler i 
sykepenger, kan man tale om en besparelse på en til 
to prosent. Dette gjelder enten man ser på sykefravær 
knyttet til muskel-skjelettsykdommer eller om man ser 
på alle diagnoser samlet.» 

• Pasientene hadde spart ca. 800 000,- i egenandeler (fordi 
de ikke måtte innom lege før de oppsøkte kiropraktor 
eller manuellterapeut)

Ole C. Kvammen
MSc, kiropraktor,

Førstekonsulent i Trygdefaglige emner, 
Institutt for Helse og Samfunn,

Universitetet i Oslo.
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• «Både antallet pasienter med henvisninger og antallet 
pasienter som hadde oppsøkt allmennlege viste en bety-
delig reduksjon. Spørreskjemaundersøkelsen har imidler-
tid vist at samarbeidet mellom de berørte helseprofesjo-
nene og holdningene til hverandre ikke er gjenstand for 
større endringer i løpet av forsøksperioden.» 

Etter prøveordningen viste det seg at kiropraktorene hadde 
tatt over 33 % av sykemeldingene, mens manuellterapeute-
ne hadde tatt over 10 % av sykemeldingene. 

Hvordan har det så gått? I dag står kiropraktorene for 
ca. 1,2 % av alle sykemeldinger, mens manuellterapeutene 
representerer 0,2 % av alle sykemeldinger. Fastlegene står 
for ca. 85 % av alle sykemeldinger. Sykemeldinger under 
en ukes varighet representerer ca. 50 % av alle sykemeldin-
ger hos kiropraktor, mens det utgjør ca. 30 % av manuell-
terapeutenes sykemeldinger. 

nav sentralt har uttalt at de ikke ønsker en innbyrdes 
profesjonsstrid i forhold til sykemelding. De ønsker derfor 
ikke å publisere kvartalstall på sykemeldingsstatistikk for 
de ulike helseprofesjonene. Likevel har vi sett at kiroprak-
torer i gjennomsnitt sykemelder kortere enn legene for 
tilsvarende diagnoser (Lippestad et al., 2003). Rapporten 
etter henvisningsordningen viste også noe som var litt spe-
sielt. Det så ut til at det ble flere pasienter med L-diagnoser 
(muskel- og skjelettdiagnoser) enn andre diagnoser, men 
likevel gikk det totale sykefraværet ned med ca. 2 %. Det 
betyr sannsynligvis, konkluderer rapporten, at kanskje 
noen pasienter som ellers ville fått andre diagnoser (enn 
L-diagnoser) av legen, nå fikk «riktigere» diagnose og 
behandling når de gikk rett til kiropraktor. 

Vi kjenner ikke helt til årsak til hvorfor manuellterapeu-
tene, som det er omtrent like mange av i Norge som kiro-
praktorer, sykemelder sine pasienter så mye mindre enn 
kiropraktorene. Også tall fra årene etter at henvisningspro-
sjektet ble innført viser det samme, at manuellterapeutene 

nesten ikke bruker denne mulighe-
ten. Man kan spekulere i at manu-
ellterapeuter, som opprinnelig er 
fysioterapeuter med en mastergrad 
i manuellterapi, kanskje fortsetter å 
jobbe litt i «annen linje». Det tyder 
på at de overlater sykemelding til 
fastlege, og ikke bruker sin rolle 
som primærkontakt på samme 
måte som kiropraktorene. 

Kiropraktorer har i dag mulighet 
til å sykemelde pasienter for mus-
kel- og skjelettrelaterte diagnoser i 
inntil 12 uker. De kan også henvise 
til radiologiske undersøkelser og 
utredning, samt henvise pasien-
ter til nevrolog og ortoped. De 
kunne også sammen med fastleger 
og manuellterapeuter henvise til 
fysioterapi, frem til i januar 2018 
hvor hele henvisningsordningen til 
fysioterapi ble avviklet. 

Vi trenger naturligvis betyde-
lig mere forskning i forhold til 
hvordan sykemeldingspraksis hos 
kiropraktorene foregår. Særlig ville 
dette være interessant både fra et 
pasientperspektiv og fra et sam-
funnsperspektiv. Det kan jo tyde 
på at dersom det var enda flere 
pasienter som kontaktet kiroprak-
tor direkte med sine muskel- og 
skjelettlidelser så ville det trolig 
føre til et kortere pasientforløp, 
og betydelige besparelser både for 
arbeidsgiver og samfunnet. 

kronikk av Ole Christian Kvammen
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I mer enn ti år har kiropraktorene i Norge 
hatt rett til å sykmelde sine pasienter i inntil 
tolv uker, men det er faktisk ikke flertallet av 
den norske befolkningen klar over. Tall fra tns 
Gallups Helsepolitiske barometer 2017, en 
uavhengig og syndikert undersøkelse gjennom-
ført første gang i 2015, viser at kun 36 % vet 
at kiropraktoren kan sykemelde. Like mange 
som ikke vet om kiropraktorene tror at også 
fysioterapeuter har denne rettigheten, noe som 
ikke stemmer for andre enn fysioterapeuter med 
videreutdannelse innen manuellterapi.  

10 % av den norske populasjonen lever i den 
tro at også ikke-autoriserte profesjoner som 
naprapater og osteopater kan sykmelde.  De 

aller fleste av oss, hele 88 %, vet heldigvis at 
fastlegen kan sykemelde.

Her har vi som kiropraktorer en lang vei å gå 
som profesjon. Kiropraktorer er gode til å skrive 
sykemeldinger og tallene viser at kiroprakto-
rene på ingen måte overdriver bruken av det. 
Snarere tvert om. Kiropraktorene er flinke til å 
holde pasientene sine aktive og i jobb. Dette må 
kiropraktorene kommunisere ut. Det er dette 
alle medlemmene i Norsk Kiropraktorforening 
skal ta med seg i kommunikasjonen mot lokalt 
næringsliv, lokalpolitikere og når de skal samar-
beide med lokale fastleger. Her kan kiroprakto-
rene avlaste samfunnet og gjøre det vi allerede 
gjør bra, enda bedre.

60% av den norske 
befolkningen er ikke 
klar over at de kan 
få sykemelding hos 

kiropraktoren 

Tallenes tale er klare. Det er ikke logisk for 
Kari og Ola Nordmann hvem som har rettigheter til å 

sykemelde dem når de trenger det og hvem som ikke kan det.
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Langvarige perioder med gråt, vanske-
ligheter med å falle til ro og spise- og 
matingsproblemer er ikke uvanlig hos 
spedbarn det første leveåret. Tidligere 
ble slike utfordringer ofte beskrevet 
som kolikk, men i senere tid har det 
blitt mer vanlig å bruke betegnelsen 
«urolige spedbarn».  

Da det på tross av omfattende 
forskning ikke har lyktes forskere å 
etablere en sikker årsakssammenheng 
for hvorfor slike problemer oppstår, er 
det fortsatt usikkerhet rundt ulike be-
handlingstilbud. I 2012 ble det gjen-
nomført en kunnskapsoppsummering 

som undersøkte effekten av manuell 
behandling på gråtetid hos spedbarn 
med kolikk (sic). Denne konkluderte 
med at det var for få studier og for lav 
kvalitet på forskningen til å kunne gi 
en sikker konklusjon.

I en nylig publisert studie i det aner-
kjente tidsskriftet British Medical 
Journal ønsket forskerne å foreta en 
ny litteraturgjennomgang på dette 
området. I tillegg til å undersøke 
effekten av manuell behandling på 
gråtetid hos urolige spedbarn, inklu-
derte de også andre utfallsmål som 
søvnløshet, tegn til ubehag (distress), 

matningsvansker og generell forbe-
dring. Forskerne ville også finne ut om 
behandlingen innebar bivirkninger. 

Totalt 19 studier ble inkludert i littera-
turgjennomgangen. Noen av studiene 
hadde ulikt design, men alle inneholdt 
undersøkelser av manuell behandling 
utført av helsepersonell på urolige 
spedbarn mellom 0 og 12 måneder i 
primærhelsetjenesten. Samtlige studier 
ble kvalitetsvurdert ut ifra anerkjente 
verktøy for slike beregninger.  

Syv studier inneholdt opplysninger 
om gråtetid. Etter å ha sammenlignet 

Ny gjennomgang 
av kunnskapsgrunnlaget 

rundt manuell behandling 
av urolige spedbarn 

12
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resultatene fra disse i en metaana-
lyse kom forskerne fram til at det 
var moderat evidens for at manuell 
behandling kan gi en gjennomsnittlig 
reduksjon i gråtetid på 1,27 (95 % CI 
-2.19 til -0.36) timer per dag. Det er 
dog verdt å merke seg at i kun to av 
studiene var foreldrene blindet. For 
utfallsmålene søvn, relasjon mellom 
barn og foreldre, og generell forbe-
dring fant forskerne ingen holdepunk-
ter for å angi en positiv effekt. 

Det ble hentet inn data om bivirk-
ninger fra 8 studier. Totalt ble det 
rapportert 9 ikke-alvorlige bivirknin-

ger fra tilsammen 1308 behandlinger. 
Der hvor det ikke ble utført manuell 
behandling (n=97) ble det rapportert 
11 ikke-alvorlige bivirkninger. 
På bakgrunn av at man ikke mer-
ket noen generell forbedring hos 
barna som fikk manuell behandling 
er forskerne usikre på om reduk-
sjonen på litt over en time i gråtetid 
vil oppfattes som meningsfull for 
foreldre. Avslutningsvis anbefaler de 
at det i fremtiden utføres flere studier 
som kan avdekke hvorvidt det er den 
manuelle behandlingen eller kontek-
stuelle faktorer ved en konsultasjon 
som gir effekt.

litteratur
Carnes D, Plunkett 
A, Ellwood J, Miles C. 
Manual therapy for 
unsettled, distres-
sed and excessively 
crying infants: a 
systematic review 
and meta-analyses. 
BMJ Open. 2018 Jan 
24;8(1):e019040. doi: 
10.1136/bmjopen-
2017-019040.
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og arbeidsliv som hovedtema. Det er ikke til å stikke under en 

stol at muskel og skjelettplager går utover arbeidsevnen, der 

er tallene er soleklare. Likevel ser vi som profesjon at denne 

diagnosegruppen ikke blir tatt på alvor.

Muskel og skjelettplager:  

Elefanten i rommet som 

ingen snakker om

Tekst: Silje Steinert
Foto: jeshoots/Unsplash

arbeidsliv 
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Muskel og skjelettplager koster 
samfunnet enorme summer 

hvert eneste år, 185 milliarder kroner 
årlig, ifølge Helsedirektoratet. Den 
arbeidsaktive delen av den norske 
befolkningen utgjør 2,5 millioner 
mennesker og til enhver tid er i under-
kant av 900.000 mennesker syke-
meldt. En tredjedel av arbeidsstokken 
er med andre ord, for syke for å gå på 
jobb, og 40% av disse menneskene 
er hjemme på grunn av muskel og 
skjelett plager. Likevel er det ingen 
som adresserer elefanten i rommet. Vi 
har i denne utgaven derfor tatt runden 
innom politikere, næringslivsaktører 
og arbeidslivsforskere for å spørre 
direkte. Hva tenker dere? Hva gjør 
dere? Hvilke planer har dere?

For oss kiropraktorer, som jobber med 
dette hver eneste dag er dette temaet 
«top of mind». Det er enkelt å se at 
det er på høy tid å anerkjenne proble-
met og legge en plan for å gjøre noe 
med det. Det som ikke faller oss like 
lett, er å akseptere at dette ikke ser ut 
til å bekymre næringslivsak tører og 
politikere i like stor grad som det be-
kymrer oss. Enda vanskeligere blir det 
å akseptere at muskel og skjeletthelse 
blir oversett når andre diagnosegrup-
per med tilsvarende årlige kostnader 
blir anerkjent som viktige satsnings-
områder, slik som psykisk helse har 
blitt. Det er viktig og riktig at psykisk 
helse blir prioritert. Men for oss er 
det feil å se disse to diagnose gruppene 
utelukkende isolert. 

Kostnaden for lettere psykiske 
helse plager den samme som for 
muskel og skjelett. Til sammen koster 
de samfunnet 370. milliarder hvert 
år. Det er mer enn en milliard norske 
kroner ut i sykefravær hver eneste 
dag. Og som vi tidligere har omtalt i 
Columna, er det betydelig innslag av 
komorbiditet mellom lettere psykiske 
helseplager og muskel og skjelettpla-
ger. Det å legge strategier for lettere 
psykiske plager, uten å anerkjenne 
muskel og skjelettplager blir som å 
trutne båten bare på den ene siden.

Muskelskjeletthelse er en av de fire 
store sykdomsgruppene, sammen med 
Hjerte-Kar, Kreft og Psykiske lidelser. 
Muskelskjelettfeltet koster mest og 
plager flest – sammen med psykiske 
lidelser. Men i motsetning til de tre 
andre sykdomsfeltene har muskelskje-
lettlidelser fortsatt lav status.

Global Burden of Diseases (Syk-
domsbyrde i Norge 1990-2013 fhi 
rapport 2016:1) slår fast at muskel 
og skjeletthelse er en av de viktigste 
enkeltårsakene til uførhet. Rygg som 
nr. 1 og nakke på fjerdeplass som 
enkeltårsak til uførhet.  I følge who 
forventes det at antallet eldre over 
60 år dobles fra i dag frem mot år 
2050.  I dette ligger det at muskel-
skejelettskader, sykdommer og plager 
forventes å øke i tiden fremover, da 
disse plagene særlig rammer de over 
40 år. Det å holde flest mulig i arbeid 
ut til oppnådd pensjonsalder er en av-
gjørende samfunnsoppgave. Vi stiller 
oss derfor undrende til at muskel og 
skjelettplager ikke synes å bli tatt på 
alvor av næringsliv og politikere.

nytt år, ny regjering og nye 
muligheter?
Med en ny Regjering oppsto det 
en viss grad av spenning i nkf og 
Columna-redaksjonen knyttet til hvor 
vidt de ville sette muskel og skjelett-
helse på agendaen. Og nok en gang 
var det magert. Muskel- og skjelett er 
knapt nevnt i den nye regjeringsplatt-
formen som ble utformet på Jeløya.

Heller ikke i det nyoppnevnte 
arbeidsutvalget som skal lage en 
nasjonal strategi for ikke- smittsomme 
sykdommer, ncd, var muskel og 
skjelett representert. Det ble heller 
ikke nevnt med ett eneste ord under 
Folkehelseinstituttets seminar «Status 
for utviklingen i ikke-smittsomme syk-
dommer i Norge, samt faktorer som 
påvirker utviklingen» som ble avholdt 
på Litteraturhuset i januar i år. Muskel 
og skjelett er utdefinert fra Folkehelse-
begrepet, mens psykisk helse nå aktivt 
skal inndefineres i folkehelsebegrepet, 
ifølge den nye regjeringserklæringen.

Hvorfor har regjeringen så ulik 
politisk tilnærming for de to største 
utfordringene i helsevesenet og i 
arbeidslivet, når de koster det samme 
og følger hverandre så tett?

fra dør til dør 
med penn og papir 
Med disse tankene tok Columna-
redaksjonen bena fatt og startet en 
dør til dør aksjon med det formål å 
ta denne problemstillingen direkte til 
politikere og næringslivsaktører og 
spørre dem rett ut; Hvilke tanker gjør 
de seg?

Og svarene vi etter hvert fikk viser 
at de ikke bare er dårlig informert. De 
lever i villfarelser om at ia-avtalen og 
tiltak som «Raskere tilbake» skal løse 
problemet. Der enkelte trekker frem 
konkrete tiltak som «iBedrift» spør 
andre seg hva annet som kan gjøres 
med problemet enn å oppfordre det 
norske folket til å spise sunt og å 
begynne å trene. Mange vil mene at 
dette er mer velmenende råd enn poli-
tisk strategi, og ganske langt ifra noen 
løsning på et problem med en prislapp 
på 185 milliarder kroner i året. 

Selv ikke innad i regjeringen har 
man en felles oppfatning. Der den ene 
mener at det nå ikke er noen strategi 
eller konkret plan for å løse dette 
problemet, kommer en annen med 
motsatt svar.
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Den første døren vi banket på var 
døren til Arbeids- og sosialdeparte-
mentet. Der var vi heldige og fikk en 
prat med statssekretær Christl Kvam 
fra Høyre.

– Det som er utfordringen med både 
muskel og skjelettplager og lette 
psykiske lidelser er at dette er såkalte 
diffuse plager som det er vanskelig 
å si konkret hvor kommer fra. Det 
henger litt i hop. Det ene følger ofte 
det andre og ofte er det nok sånn 
at om man ikke har det så greit så 
kjenner man de fysiske plagene bedre 
på kroppen også.

– Jeg tror det er fort gjort at vi 
ser på livsstilsykdommer og tenker - 
hjerte kar. Men det er nok større. Vi 
må se alt i en sammenheng, tenker jeg. 
Kosthold og fysisk aktivitet er vel så 
viktig i forhold til å forebygge muskel 
og skjelettsykdommer og psykiske 
lidelser, som det er for å forebygge 
det som i dag blir beskrevet som 
livsstilssykdommer. Og da vil jeg jo 
spille ballen tilbake til dere - hvorfor 
sykemelder dere? Er det ikke opplest 
og vedtatt at disse plagene ikke blir 
noe bedre av at man ligger hjemme på 
sofaen?

– Nå er det faktisk sånn at en kiro-
praktors sykemeldingspraksis skiller 
seg fra legenes i at de er betraktelig 
kortere i varighet. De bruker oftere 
aktiv sykemelding enn fastleger og 

følger opp pasientene tettere med det 
formål å veilede pasientene om mest 
mulig normal aktivitet tilpasset sin 
plage. Så kanskje det kunne være mer 
å spare på at denne gruppen skulle 
diagnostiseres av kiropraktor eller 
manuellterapeut?

– Myndighetene kan jo ikke fortelle 
folk at de skal gå til kiropraktor. Eller 
tvinge inn at disse pasientene skulle 
henvises videre.

– Men man kunne tenke seg at det var 
hensiktsmessig at det ble utarbeidet 
en strategi med nye retningslinjer for 
å diagnostisere denne pasientgruppen. 
For eksempel, med et bredere tverrfag-
lig samarbeid der man raskere får stilt 
diagnose, kommer i riktig behandling 
og får bedre oppfølging?

– Da tenker jeg at det er opp til dere 
å være flinkere til å markedsføre det. 
Det finnes jo flere private helseklinik-
ker som tilbyr denne tjenesten. Er folk 
i dag klar over at en kiropraktor kan 
sykemelde?

– De siste tallene på det viser at dette 
er underkommunisert. I følge TNS 
Gallups helsebarometer er kun 36% 
av befolkningen klar over dette. Der 
har vi som forening, helt klart en 
jobb å gjøre, men også myndighetene, 
vil jeg mene. Ettersom regningen til 
syvende og sist havner hos dere.

muskel- og skjeletthelse i politikken

Statssekretær i Arbeids- 

og sosialdepartementet, 

Christl Kvam

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD
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– Men hva mer skal vi gjøre da, enn 
å fortelle det norske folket at de må 
trene og at de må spise sunt. 9 av 10 
nordmenn sier at de har det bra på 
jobb og vi er et frisk folkeferd. Men 
likevel har vi høyt sykefravær og det 
er de diffuse lidelsene som øker mest. 
Annenhver skattekrone går med til 
å dekke inn sykefraværet – det er jo 
helt klart noe som ikke stemmer.

– Og likevel har dere ingen hand-
lingsplan for muskel og skjelett.

– Jo, vi har det! Vi har folkehelsestra-
tegier. Vi har en fantastisk arbeidsmi-
ljølov og vi har IA-avtalen.

– Men dere har ikke en egen strategi 
for muskel og skjeletthelse. Det er ut-
arbeidet en strategi for psykisk helse. 
Og i vår profesjon skulle vi jo gjerne 
sett at myndighetene tok muskel og 
skjeletthelse like alvorlig. Tenker dere 
at muskel og skjeletthelse går under 
generell folkehelse til tross for at det 
knytter seg enorme summer til dette 
hvert år?

– Det stemmer at det i den nye 
Regjeringsplattformen fra Jeløya 
ikke er noen egen strategi for muskel 
og skjeletthelse. Der er det åpent – 
og da er mitt råd til dere å se at her 
kan dere komme med innspill. Nå 
sitter både politikere, næringsliv og 
arbeidsgivere klare for å gjøre opp 
en ny status. Dette er kanskje det 

beste øyeblikket for dere å komme 
med forslag til løsninger. Utfordre 
partene til å tenke nytt.

– Du undrer jo selv hvorfor så 
mange sykemeldes med muskel og 
skjelettplager. Er ikke det et tegn 
på at det er modent for endringer i 
hvordan man tilnærmer seg denne 
pasientgruppen?

–Jeg tenker at det er sammensatt. Vi 
adresserer sykefraværet kollektivt, 
mens det i virkeligheten er indivi-
duelt. Jeg tror vi må bli flinkere til 
å se individet og bruke mer tid på å 
avdekke hva det er ved denne diffuse 
gruppen som gjør at den vokser.

– Når hvert femte fastlegebesøk da 
skriver seg til muskel og skjelett-
plager. Og en fastlegekonsultasjon 
i gjennomsnitt varer i 12 minutter, 
så blir det ikke mye tid til å avdekke 
hver enkets utfordringer. I tillegg er 
det varslet en fastlegekrise om få år. 
Må ikke flere på banen for å bidra? 
350.000 nordmenn bruker allerede 
kiropraktor hvert år for å diagnosti-
sere, behandle og forebygge muskel 
og skjelettplager. På den måten 
sparer de det norske samfunnet for 
masse kostnader. Burde ikke myndig-
hetene også tenke proaktivt her og 
ikke overlate det til hver enkelt.

– Dere blir nok i hvert fall ikke ar-
beidsledige med det første, vil jeg tro. 

Men det er jo opp til dere å markeds-
føre deres tjenester.

– Muskel og skjelett er utdefinert fra 
Folkehelse-begrepet, mens psykisk 
helse nå aktivt skal indefineres i 
folkehelsebegrepet, ifølge den nye 
regjeringserklæringen. Hvorfor har 
regjeringen en så ulik politikk for de 
to største utfordringene i helsevese-
net og ikke minst, i arbeidslivet?

– Dette spørsmålet må du hevende 
deg til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet for å få svar på, avslutter 
Christl Kvam. 

Vi stusser litt over at hun ikke vil 
svare, for fra vårt ståsted er dette en 
problematikk som er like aktuell for 
Arbeids- og sosialdepartementet som 
for Helse- og omsorgsdepartemen-
tet. Men vi tar henne på ordet og 
stiller spørsmålet videre. I påvente 
av tilbakemelding fra Helse- og 
omsorgsdepartementet fortsetter vi 
vandringen, mens vi gjør opp status. 
Arbeids- og sosialdepartementet 
mener altså at folkehelsestrategiene, 
arbeidsmiljøloven og IA-avtalen er 
strategier som ivaretar muskel og 
skjeletthelse godt nok og at det per 
dags dato ikke finnes noen egen 
strategi i Regjeringsplattformen fra 
Jeløya. De stiller med åpent sinn og 
kaster ballen over til oss og ber oss 
komme med innspill. Den oppfor-
dringen tar vi!    

muskel- og skjeletthelse i politikken
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Direktør for Arbeidsliv i nho, 

Nina Melsom
Den neste døren vi banker på er døren 
til Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO). Der får vi snakke med direk-
tør for Arbeidsliv, Nina Melsom.

I likhet med Christl Kvam ser hun 
på de eksisterende løsningene som 
gode nok og virker ikke nevneverdig 
bekymret over verken de svimlende 
summene, eller den store fraværspro-
senten som knytter seg til muskel og 
skjeletthelse.

– Muskel- skjelettplager og lettere 
psykiske plager er de store diagno-
segruppene i legemeldt sykefravær. 
Problemstillingene på dette fagfeltet 
er sammensatte og krever derfor 
sammensatte tiltak fra ulike aktører, 
fag, instanser og sektorer. I 10 år har 
ordningen «Raskere tilbake» eksistert 
som et initiativ gjennom ia-avtalen. 
Denne ordningen legges nå om fra 1. 
januar 2018, og vil være et målrettet 
tilbud for muskel-skjelettplager og let-
tere psykiske lidelser. Tilbudet gis av 
spesialisthelsetjenesten i hele landet.  
nho har forventning til at tilbudet 
bidrar til å redusere sykefraværet.

I disse diagnosegruppene er det også 
kjent at hos mange kan aktivitet være 
god medisin. Vi er derfor opptatt av 
forebyggende tiltak, fokus på arbeids-
miljø og tilrettelegging i arbeid der det 
er mulig, for å redusere sykefraværet.  
nhos bedrifter har nådd målet i ia-av-
talen om 20 % reduksjon i fraværet 
siden 2001, og tror det er mulig å få 
redusert sykefraværet også nasjonalt.

Sykefravær på grunn av muskel og 
skjelett koster samfunnet 500 milli-
oner kroner hver eneste dag. En sum 
som gradvis øker. 

Mener NHO virkelig at det å tilpasse 
«Raskere tilbake-ordningen» alene er 
en adekvat løsning på dette? 

Lettere psykiske plager som er den 
andre store diagnosegruppen fører til 
like store kostnader for samfunnet. 
Det er utarbeidet en egen strategi for 
psykisk helse, men ikke for muskel og 
skjeletthelse. Ser dere ikke et behov 
for en egen strategi for å få ned syke-
fraværet for denne diagnosegruppen?

– Til ditt oppfølgingsspørsmål om 
Raskere tilbake er tilstrekkelig, er 
svaret nei. nho har sammen med de 
øvrige arbeidslivets parter og myndig-
hetene bidratt til en aktivitetsreform 
gjennom ia-avtalen. Den innebærer 
forebygging, tilrettelegging og opp-
følging av sykmeldte og personer i 
fare for sykmelding, for å redusere 
sykefravær. Det er blant annet gjort 
endringer i Folketrygdloven med 
aktivitetskrav og stopp-punkter for å 
forebygge lange sykefravær. nho me-
ner at potensialet ikke er tatt ut, og at 
ytterligere reduksjon er mulig å få til. 

– Poenget vi ønsker å fremheve, er 
at det er et bredt partssamarbeid om 
å få ned sykefraværet. For øvrig viser 
nho til at tiltak for å øke inkludering 
og redusere sykefravær er en del av 
arbeidet sysselsettingsutvalget nå skal 
se på, er hva Melsom svarer. 

Hun ønsker ikke å svare på om det er 
behov for en egen strategi for muskel 
og skjeletthelse. Hun velger å forbi-
gå det med taushet. Det får oss til å 
undre. Hva er det som gjør at de som 
sitter tettest på fraværet og tettest på 
kostnadene ikke vil anerkjenne elefan-
ten i rommet?

muskel- og skjeletthelse i politikken

Foto: NHO/Moment Studio
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Rådgiver i lo, 

Tor Idar Halvorsen

Veien videre går til LO hvor Rådgiver 
Tor Idar Halvorsen tar oss vel imot. 
Han trekker også fram IA-avtalen og 
Raskere tilbake som nyttige prosjek-
ter i denne sammenhengen. Men han 
stopper ikke der. Han trekker fram 
et annet konkret prosjekt som er mer 
rettet direkte mot muskel og skjelett-
helse. Og han er den første vi snakker 
med på denne turen som erkjenner at 
det vi gjør i dag ikke er nok.

– Sånn umiddelbart tenker jeg at lo 
som part har vært bidragsytere til 
at det har blitt gjort noen grep for å 
gjøre noe med utfordringene knyttet 
til muskel- og skjeletthelse som årsak 
til sykefravær. Indirekte i forhold til 
ia-avtalen og Raskere tilbake, og noe 
mer tungtveiende nå at Fagforbundet 
har blitt medlem av Rådet for 
muskelskjeletthelse.

– Likevel er det prosjektet 
«HelseIArbeid» jeg ønsker å trekke 
frem i lyset her. Dette er et prosjekt 
som vi i lo har støttet mye opp om.

– HelseIArbeid er en konkret vide-
reføring av et mindre prosjekt som het 
«iBedrift», en arbeidsmetodikk som 
først ble testet ut i noen enkelte kom-
muner. Det var Helsedirektoratet og 
Arbeids - og velferdsdirektoratet som 
samarbeidet om å utarbeide et forslag 
til felles nasjonalt konsept basert på 
erfaringene fra «ibedrift-prosjek-
tet». Det nye konseptet fikk navnet 
«HelseIArbeid» og ble oversendt 
Arbeids og velferdsdirektoratet og 

Helsedirektoratet høsten 2016.

tørre å snakke om jobb 
som et ledd i å bli frisk
– Dette konseptet er skapt for å gjøre 
noe med det faktum at muskel-skjelett 
plager og psykiske helseproblemer er 
de store årsakene til helserelatert fra-
vær. Og er delt i to hovedelementer:

– Det ene er å øke kunnskapsnivået. 
Ved å formidle oppdatert kunnskap 
om muskel/skjelett- og psykiske helse-
problemer til alle ansatte og ledere og 
prosessarbeid for å øke inkludering, 
mestring og arbeidsdeltakelse. Og det-
te tror jeg personlig er veldig viktig. Vi 
må utfordre helsepersonell til å snak-
ke mer om viktigheten av arbeid for å 
bli frisk og mindre om sykemelding.

– Det andre er tilgang på rask 
tverrfaglig, spesialisert og arbeids-
fokusert utredning og avklaring av 
disse plagene. I dette ligger det altså at 
muskel- og skjelettplager skal tas på 
alvor og utredes tverrfaglig, og ikke 
bare av fastlegen alene.

Dette høres jo fornuftig ut. Men når 
jeg snakker med sentrale politikere i 
regjering i dag så er det ingen av dem 
som nevner dette. Har prosjektet rent 
ut i sanden?

– Dette prosjektet er nå inne i en mel-
lomfase. Nøyaktig status her har ikke 
jeg. Men erfaringsmessig så tar det 
lang tid med prosesser som involverer 
fagpersoner i både helsesektoren og 

muskel- og skjeletthelse i politikken

Foto: Silje Steinert
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innen arbeid og velferd. Det er tross 
alt ganske utfordrende å nå ut til den 
enkelte helsearbeider med disse tanke-
ne. Men slik vi ser det så ligger det her 
i hvert fall en plattform å bygge videre 
på som vi i lo har stor tro på.

Men å implementere et prosjekt av 
denne størrelsen på landsbasis vil jo 
kreve ressurser. Når vi ser på regje-
ringsplattformen fra Jeløya så er ikke 
muskel- og skjeletthelse nevnt i det 
hele tatt. Det lover jo ikke godt for 
dette prosjektet heller?

– Nei! Det er sant. I dag finnes det 
ingen konkret strategi for umiddelbart 
å gjøre noe med fraværet knyttet til 
muskel- og skjeletthelse. Vi i lo fryk-
ter jo at regjeringen egentlig ønsker å 
stramme inn på sykelønnsordningen 
vi har i dag. Det skal forhandles om 
ny ia-avtale i år, så vi får se hva som 
kommer på bordet av forsalg. Høyre 
skriver bl.a. i sitt partiprogram at 
sykelønnsordningen og ia-avtalen skal 
vurderes kritisk, og arbeidsministeren 
har uttalt at det er nødt til å komme 
endringer.

Muskel og skjelett utgjør kostnads-
messig en like stor utfordring som 
psykisk helse. Regjeringsplattformen 
vil nå indefinere psykisk helse under 
folkehelsen, mens muskel og skjelett 
utdefineres. Vår profesjon skulle jo 
ønske oss at muskel og skjelett ble tatt 
like alvorlig. Har du noen tanker om 
hvorfor ingen tør å løfte dette fram?

– Nei, det har jeg egentlig ikke. Noe 
bør jo gjøres. Og jeg skulle jo ønske 
at man turte å se på dette fraværet litt 
konkretisert. For eksempel spisset inn 
mot de store gruppene som utmerker 
seg. Vi ser jo at helse- og omsorgs-
sektoren er høyt representert, for 
eksempel, kommunalhelsetjenesten 
sliter med mye av denne type fravær. 
Jeg tenker at man kanskje bør se etter 
flere sammenhenger her.

Vi forlater LO og tillater oss å glede 
oss over at det er flere enn oss som 
erkjenner at noe bør gjøres. På veien 
gjennom snødrevet får vi meldin-
gen om at den nyinnsatte Eldre- og 
folkehelseminsteren Åse Michaelsen 
(FrP) er beredt til å svare på spørsmå-
let vi i utgangspunktet hadde rettet til 
Arbeids- og sosialdepartementet. 
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Når Columna får kontakt med Åse 
Michaelsens forværelse er det under 
48 timer siden hun ble utnevnt som 
Norges første Eldre- og folkehelsemi-
nister.  Hennes sekretær kunne fortelle 
at hun gjerne ville svare på spørsmå-
let, men at hun, tatt i betraktning sin 
noe korte fartstid som minister veldig 
gjerne mottok noen av våre baken-
forliggende tanker og at vi på nytt 
formulerte spørsmålet:  

– Muskel og skjelett er utdefinert fra 
folkehelse-begrepet, mens psykisk 
helse nå aktivt skal inndefineres i 
folkehelsebegrepet, ifølge den nye 
regjeringserklæringen. Hvorfor har 
regjeringen en så ulik politikk for de 

to største utfordringene i helsevesenet 
og ikke minst, i arbeidslivet?

– Det er ikke riktig at regjeringen har 
definert muskel- og skjelettlidelser ut 
av folkehelsebegrepet. Sykdommer og 
plager i muskel- og skjelettsystemet 
rammer mange, og er en stor folkehel-
seutfordring som det er behov for å 
gjøre noe med. Vi er nå i gang med en 
ny stortingsmelding om folkehelsepo-
litikken, der muskel- og skjeletthelse 
i større grad integreres i folkehel-
searbeidet. Vi vil i arbeidet vurdere 
konkrete tiltak på feltet, og se på 
sammenhenger mellom muskel-skje-
lett, livsstil og psykisk helse.

muskel- og skjeletthelse i politikken

en avsluttende kommentar
Columna henvendte seg også til den tredje store arbeidslivaktøren, Kommunenes Sentralforbund (KS, 
som høflig responderte at de ikke ønsket å uttale seg i saken.

Eldre- og folkehelseminister, 

Åse Michaelsen

Foto: FrP

Hva som blir regjeringens faktiske politikk neste fire år er 
vanskelig å forutsi. «Om politikk er det tåpelig å spå. Man 
høster ingen ære hvis man får rett, og skam hvis man tar 
feil», heter et kjent ordtak. Columnas kartlegging viser at 
muskelskjelett-feltet befinner seg i en skyggedal. Solberg-
regjeringens satsning på nettopp psykisk helse og rus-feltet 
videreføres nå i Jeløya-erklæringen. Eksempelvis nevnte 
ikke Bent Høie største årsak til uførhet en eneste gang 
under årets faste Sykehustale nylig, mens psykisk helse til 
sammenligning ble nevnt 33 ganger og rus 20 ganger.  

– Vi ser at mye godt allerede har kommet ut av satsningen 
på psykisk helse, og dette er en utvikling norske kiroprak-
torer ønsker velkommen og støtter fremover, uttaler leder 
av Norsk Kiropraktorforening, Jakob Lothe.  

– Vi ser at satsning gir resultater. På samme måte må 
innsatsen utvides til å omfatte befolkningens muskelskje-
letthelse. Regjeringen har stilt krav om at alle landets 
kommuner om to år må ha blant annet egne kommunale 
psykologer. På samme måte trenger myndighetene å tenke 
nytt og på en bedre måte utnytte den allerede eksisterende 
kompetansen på muskelskjelettlidelser, eksempelvis hos 
norske kiropraktorer.  Det er ikke noe reelt motsetnings-
forhold mellom disse to største folkehelseproblemene, men 
tvert imot to områder som må tilnærmes parallelt gjen-
nom gjensidig utfyllende tiltak og strategier for å hindre 
tap av livskvalitet, opprettholde arbeidsevne og få ned 
utenforskapet.  
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En 
leksjon i 

arbeidsmiljø

Direktøren for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Pål Molander, sier han ikke 
vil ta fruktkurven eller treningsrommet fra folk, men har ingen tro på at de som 

tiltak har noen effekt på arbeidsmiljø og sykefravær. Han mener det er helt 
andre virkemidler som gir folk helse og gode arbeidsvilkår. 

Og til kiropraktorstanden lyder oppfordringen: 
Forebygg!

Tekst og foto: Camilla Jensen

Muskelskjelettlidelser topper som 
årsak til sykefravær i Norge, og er 
dermed et vesentlig tema å rette søke-
lyset mot i arbeidslivet. Dette snakket 
direktør Molander om på Rådet for 
Muskelskjeletthelses årskonferanse i 
fjor. Han mener det er et stort behov 
for bredere kunnskap om årsaksfakto-
rer i arbeidsrelatert uhelse, hvor mus-
kelskjelettlidelser altså er et sentralt 
felt. Han vektlegger dessuten betyd-
ningen av kunnskap om hvilke tiltak 
som faktisk virker – og ikke minst å 
føre den kunnskapen ut i arbeidslivet. 
Columna besøkte Molander på stami 
for å snakke om arbeidsrisikofaktorer 

knyttet til muskelskjeletthelse og om 
arbeidsmiljø generelt. 
 
– stami har stort fokus på mus-
kelskjelettlidelser. Særlig knyttet 
til årsaksmekanismer: Hva er den 
spesifikke eksponeringen som kan gi 
opphav til smertetilstander og lidelser, 
og hvorfor er det slik? Det mangler 
for eksempel en del kunnskap om 
at psykososiale og organisatoriske 
forhold på arbeidsplassen kan være 
en svært viktig årsak. Noen tror at 
den typen lidelser kun er knyttet til 
mekanisk eksponering, eller løft og 
vridninger, men i et moderne arbeids-

liv kan relasjonelle eksponeringer 
spille en langt viktigere rolle. Ser vi på 
nakkesmerter – som er svært utbredt 
– er mye knyttet til nettopp mellom-
menneskelige forhold. Det gjør at det 
kan være et puslespill og en krevende 
jobb å skulle avdekke årsaksmeka-
nismer. Og ikke minst å skulle finne 
ut noe om varighet og hyppighet for 
eksponering sett opp mot den tiden 
det tar å utvikle plager, sier Molander. 

Han forteller at instituttet har en egen 
avdeling som fokuserer på arbeids-
relaterte muskelskjelettlidelser. Der 
ser de også på psykologiske forhold, 
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og har flere leger, et par fysiotera-
peuter og fagfolk med psykologisk 
kompetanse som jobber helhetlig og 
tverrfaglig med feltet. 

– Det er en del overlapp på diag-
nosekoder, men en betydelig andel 
av muskelskjelettlidelsene har rot i 
det psykososiale. Det vet vi både fra 
egen og internasjonal forskning. Jeg 
vil anta at kiropraktorer vet mye om 
dette også. Det har jo relevans for hva 
slags behandlingsløp man legger opp 
til. Og en kiropraktor vil helt sikkert 
kunne spille en rolle inn mot å få fo-
kus på de utløsende faktorene, og ikke 
bare være inne på reparasjonssiden. 
Jeg ser for eksempel at fysioterapeute-
ne stadig går mer inn på det forebyg-
gende feltet, med kunnskap om ulike 
typer arbeidsforhold som kan ha 
betydning. Slik kan de være rådgivere 
i forkant, og ikke bare bidra til å løse 
et problem etter at det har oppstått. 

Molander peker på at det kan være 
vanskelig å være i et effektivt arbeids-
løp hvis man ikke tar fatt i roten til 
problemer og utfordringer som opp-
står. Han understreker betydningen 
av å være bevisst på at arbeid i seg 
selv ikke nødvendigvis bare er sunt 
for alle. 

– Mantraet går jo på at «Arbeid gir 
helse», og dét gjør det – hvis du har 
et godt arbeidsmiljø. Hvis ikke, er 
det godt dokumentert at det finnes 
ganske mange risikofaktorer knyttet 
til arbeidslivet. Nettopp dette mener 
jeg det er relevant at også kiroprak-
torer er klar over. Hvis ikke, vil de 
mest sannsynlig ende opp med mis-
fornøyde kunder. Det de driver med 
vil ha liten effekt hvis man ikke ser 

på rotårsaken. Det er jo ikke bære-
kraftig å fortsette å reparere på noe 
som stadig vekk vil dukke opp igjen. 
Så lenge bakgrunnen for problemet 
er konstant, vil behandling ha liten 
effekt. Men dette regner jeg selvsagt 
med at en kiropraktor er helt inne-
forstått med. 

stami-direktøren, som selv hadde 
kiropraktorutdanningen i kikkerten 
da han begynte på sine realfagsstudier, 
er godt klar over den solide kunn-
skapen yrkesgruppen har om men-
neskekroppen. Og at de er gode på å 
avdekke forhold, stille gode diagnoser 
og løse opp i en fastlåst situasjon. 
Han minner om at arbeidsmiljøfaget 
i bunn og grunn er et forebyggende 
fag og etterlyser et enda større fokus 
på hva som kan virke for å komme 
videre, slik at man unngår repetisjon 
og kroniske tilstander. 

– Jeg mener at kiropraktorer kan ha 
en betydelig rolle i det forebyggende 
arbeidet, i og med at de har såpass god 
innsikt i effektsiden av nettopp dette. 
Men da er det viktig å være bevisst på 
at problemet i enkelte sammenhenger 
ikke bare er relatert til fysiske belast-
ninger. Mye handler også om attri-
busjon og forventninger om smerte. 
Hos noen kan en fysisk krevende jobb 
oppleves som en risikofaktor, mens 
det å gå på treningsstudio og løfte like 
mange kilo på kvelden gir en følelse av 
å gjøre noe sunt. Dette viser at mange 
forhold spiller inn når det gjelder 
arbeidsrelaterte plager. Psykososiale 
faktorer som krav, relasjoner, moti-
vasjon og slike ting viser seg å være 
helt avgjørende. Dette gjelder for 
alle. Og så er det i enhver virksomhet 
forhold som er knyttet til de spesifikke 

aktivitetene der. Det kan være alt fra 
kjemisk eksponering til mer mekanis-
ke og ergonomiske forhold. Alt dette 
er risikofaktorer som har stor innvirk-
ning på helse og trivsel.

Og her kommer vi inn på kjernestof-
fet til den forskningen som foregår 
på stami. Molander fremhever at 
arbeidsmiljøet handler om nettopp 
arbeidet – om kjerneproduksjonen 
på en arbeidsplass. Og at det å skape 
et arbeidsmiljø handler om å optima-
lisere forutsetninger. Han mener det 
er viktig å huske at på jobben er vi 
mennesker som er en del av en pro-
sess, og at den prosessen handler om 
å prestere best mulig på en mest mulig 
bærekraftig måte, over tid. 

– I en produksjonsprosess er vi av-
hengige av tilrettelegging for å møte 
kravene. Vi vet at den arbeidsrelaterte 
fraksjonen av sykefraværet i Norge 
ligger jevnt over mellom 15 og 40 %. 
Men det er store forskjeller mellom 
yrker og bransjer. Også mellom 
bedrifter i samme bransje og mellom 
avdelinger i én og samme bedrift er 
det store variasjoner. Selv om struk-
turen er helt lik, og selv om det de 
faktisk driver med – ytre sett - er helt 
likt. Det viser at mange av de nevnte 
faktorene spiller en avgjørende rolle.  

Det er fristende å spørre direktøren 
for et institutt som forsker på nettopp 
arbeidsmiljø om hvordan det står til i 
hans eget hus. Om hvilke tiltak og vir-
kemidler ledelsen der satser på for å ha 
et godt arbeidsklima for sine ansatte.

– Det var både et veldig fint, men også 
vrient spørsmål... Alle virksomheter 
har utfordringer knyttet til arbeids-
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miljøforhold. Det handler også om å 
strekke seg. Det er jo ikke et mål i seg 
selv å ha et arbeid som overhode ikke 
er utfordrende eller gir belastninger. 
Man må hele tiden være i utvikling 
for å være innovativ og i front. Og 
vår arbeidsplass har med mennesker 

å gjøre. Det vi prøver å leve etter når 
det gjelder vårt eget arbeidsmiljø, er 
å lykkes med de faktorene som vi vet 
er av stor betydning. Det vil si at vi er 
opptatt av å gi arbeidstakerne en stor 
grad av autonomi, at det er mye fri-
het, men at det også følger med et be-
tydelig ansvar; at vi jobber i henhold 
til en overordnet strategi, men at vi er 
avhengige av bidrag fra den enkelte – 
vi lever jo av den samlede kunnskapen 
til folk på huset, og hjernekraften til 
de som jobber her. Vi prøver å legge 
til rette for at dette skal være et sted 
hvor det er rikelig med rom for å 
bidra i en slik kontekst. Jeg har jobbet 
en god del med organisasjonskultur, 
og inviterer alle inn i det rommet som 
skaper forståelse for hvorfor er vi her 
og hva vi bidrar med. Og vi jobber 
mye med det kulturbærende uttrykket 
hos oss, nettopp for at folk der ute 
skal forstå hva som er vårt samfunns-

oppdrag. Det er en utfordring. Ikke 
minst i lys av hva folk tror har betyd-
ning for arbeidsmiljøet. 

Molander peker her på populære vel-
ferdsgoder som mange bedriftsledere 
spanderer på arbeidsstokken sin. Dem 

har han ikke noen tro på som primær-
tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø. 
Han viser til solid vitenskapelig doku-
mentasjon på at det å gjøre noe med 
faktiske risikofaktorer som er direkte 
knyttet til selve arbeidssituasjonen, 
betyr langt mer enn å kjøpe tjenester 
og goder som kaffe-latte-kort, frukt-
kurver og helseforsikring til perso-
nalet. I hvert fall dersom det gjøres i 
den tro at man dermed er ferdig med 
innsatsen for arbeidsmiljøet. 

– Slike tillegg har jo egentlig ingenting 
med arbeidsmiljø og hms å gjøre! 
Men det er klart at det isolert sett 
kan gi motivasjon og glede. Og at det 
oppleves som raust og positivt å få 
tilgang til firmahytter eller trening i 
arbeidstiden, men vitenskapen viser at 
det er helt andre ting som betyr langt 
mer, i hvert fall ut fra et sykefravær-
sperspektiv. Det kan være utfordrende 

å gjennomføre arbeidsmiljøforskning 
på arbeidsplasser i norske virksomhe-
ter, hvor forskningsfunnene ofte kan 
være forbundet med uhelse og risiko 
for død som ytterste konsekvens. Det 
innebærer at vi må ha en høy grad av 
tillit og gode kommunikasjonsferdig-

heter for å kunne balansere temaet 
på en god måte. Og det er viktig at vi 
etterpå ikke belaster de virksomhetene 
som egentlig er de flinkeste i klassen 
ved at de stiller seg til rådighet for 
kunnskapsutvikling med formål om 
fremtidig forebygging. For at de som 
jobber hos oss skal forstå en helhet og 
føle at de er med på noe som gir me-
ning, er det viktig å få en balanse der. 
Vi har jobbet, og jobber fortsatt, med 
kultur og klima på det området. Disse 
tingene tror jeg betyr mest for arbeids-
miljøet her på huset. Og for all del – 
vi tar også tak i de forholdene som er 
knyttet til trivsel og kos. Vi har både 
fredagskake og treningsrom, men folk 
får ikke fri for å trene. Vi vet at det er 
andre faktorer som betyr mer for vårt 
eget arbeidsmiljø og som vi har større 
fokus på. Sykefraværet her er lavt – 
rundt 2%. Og vi har en ekstremt lav 
turnover – folk vil gjerne bli i jobben 

«Mantraet går jo på at ”Arbeid gir helse”, og dét gjør det – 
hvis du har et godt arbeidsmiljø. 
Hvis ikke, er det godt dokumentert at det finnes ganske 
mange risikofaktorer knyttet til arbeidslivet.»
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sin her. Mange av de faktorene som 
gjør at folk trives er tilstede, men jeg 
er opptatt av at det ikke nødvendigvis 
friskmelder vårt arbeidsmiljø, eller at 
det er en indikasjon på at her er alt på 
stell, for vi har utfordringer – vi som 
alle andre. Og når det gjelder syke-
fraværsdebatten vet jo også kiroprak-
torer at årsakene til fravær er veldig 
sammensatt, og at lavt sykefravær i 
seg selv ikke nødvendigvis er et godt 
mål på arbeidsmiljø. 

– Hos oss jobber det en selektert 
gruppe høyt utdannede folk – noe som 
også gjelder mange andre arbeidsplas-
ser med lavt sykefravær. Dette vet vi 
har en sammenheng med deres helse 
og livsstil. I tillegg har vi altoverveien-

de arbeid med lav arbeidsmiljørisiko, 
og lite fysisk krevende og belastende 
arbeidsoppgaver – sammenlignet med 
for eksempel hjelpepleiere. Vår arbeids-
situasjon gir rom for å styre mye selv. 
Mange av de beskyttende faktorene 
vi vet betyr mye er tilstede her – ikke 
nødvendigvis fordi det er så eksepsjo-
nelt god ledelse fra direktørens side, 
men fordi arbeidet i seg selv er innret-
tet sånn. Så jeg ser ikke noe enormt 
behov for at vi skal fokusere ytterligere 
på arbeidsmiljø hos oss, for det er så 
mye som ligger til rette allerede, og 
som bidrar til gode arbeidsprosesser. 
Men vi har absolutt fokus på det – 
særlig på partsdialoger. Men nå er jo 
ikke selve formålet med stami – heller 
ikke på andre arbeidsplasser – å ha et 
godt arbeidsmiljø. Hovedformålet med 
en virksomhet er jo faktisk å utføre et 
produktivt arbeid, og så må man prøve 
å integrere arbeidsmiljø i det. Vi jobber 
med andres arbeidsmiljø, og forhå-

pentligvis tilflyter det oss en del kunn-
skap som også vi kan nyte godt av. 
På spørsmål om hvilke generelle 
hovedkriterier som må være tilstede 
for å skape et godt arbeidsmiljø i en 
bedrift, svarer Molander at det er et 
kompleks landskap, men at forsknin-
gen på stami tyder på at visse ledel-
sesfaktorer har stor betydning: 

– For det første må det være samsvar 
mellom krav og kontroll i en arbeids-
situasjon. Det vil si at du ikke kan 
stille krav uten å balansere det med 
en grad av muligheten for å kunne 
påvirke arbeidet selv. Den balansen 
får vi generelt veldig bra til i Norge. 
Forholdet mellom innsats og beløn-
ning er også en vesentlig faktor. Det 

som plasseres på belønningsskalaen i 
Norge, går på ting som positiv opp-
merksomhet, anerkjennelse, mulighet 
for nye oppgaver og for å lære nye 
ting; det går på kompetanseutvikling 
og muligheter for å realisere seg selv 
gjennom jobben. Disse tingene veier 
tyngre i det nordiske arbeidslivet 
enn i ganske mange andre land, hvor 
pengene har en større betydning. 
En rettferdig og sosialt støttende 
ledelse står også høyt på listen. Det 
innebærer en bemyndigende ledelse 
som ikke bare delegerer ansvar og 
oppgaver, men som også sørger for at 
man får tildelt de ressursene som skal 
til for å løse oppgavene man er satt til 
å utføre. Det må være et samsvar der. 
Forutsigbarhet er også et undervur-
dert virkemiddel. Spesielt nå, med så-
pass mange omstillinger og endringer 
i arbeidslivet, med det teknologiske 
paradigmeskiftet, høyt trykk på effek-
tivitet og internasjonalisering – blant 

mye annet. Kultur og klima på jobben 
er særdeles viktig. Metoo-kampanjen, 
for eksempel, viser at slike forhold 
veier tungt. Og rollekonflikter må for 
all del unngås i arbeidslivet. Da snak-
ker vi om for eksempel valg mellom 
uforenlige oppgaver og behov. Det er 
usunt, og et tegn på dårlig organise-
ring og planlegging – et rent nettotap 
som vi vet gir uhelse. 

Forskningen viser altså at rent or-
ganisatoriske tiltak knyttet til selve 
arbeidssituasjonen har en helt klar 
effekt på arbeidstrivsel og sykefravær. 
Og Molander er utvetydig i sitt bud-
skap til bedriftsledere når det gjelder 
å prioritere riktig for å bygge en frisk, 
produktiv og lojal arbeidsstokk. Og 
det handler – som nå kjent – ikke om 
frynsegoder og kjøpte tjenester. Slike 
tiltak treffer i følge forskningen ofte 
de som i utgangspunktet er friskest 
og mest ressurssterke. I sitt innlegg på 
årskonferansen til nho i januar 2018 
tydeliggjorde han hvilket segment 
av arbeidstakerne en bedriftsledelse 
tjener mest på å understøtte:

– Deler man inn arbeidsstokken i tre 
hovedkategorier, er det 5 % som til 
en hver tid er langtidssykmeldt, 20 
% som er veldig sunne og friske, og 
så befinner folk flest seg et sted midt 
imellom. Hvis man ser på hvem i 
disse gruppene som koster arbeids-
plassen mest i form av uhelse, er det 
selvsagt de som allerede er blitt syke, 
og dem som står i fare for å bli det, 
og ikke minst dem som går litt inn og 
ut. Da er spørsmålet: Hvem av disse 
er det mest lønnsomt å forebygge 
rundt? Hvor har vi mest å hente på 
å sette inn støtet? Hvis vi ser på hva 
som blir gjort i dag, settes mye inn på 
å reparere dem som allerede er blitt 
syke, samt på tiltak av velferdsgode-
karakter som ikke har noe med selv 
arbeidet å gjøre. Det kan fremstå som 
provoserende å pirke borti populæ-
re tiltak som trening i arbeidstiden, 
mindfulness, gratis helsetjenester og 
fruktkurv på jobben. Og vi ønsker 

«Det er jo ikke et mål i seg selv å ha et 
arbeid som overhode ikke er utfordrende 
eller gir belastninger.»
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ikke å ramme dette spesielt, men spis-
ser budskapet litt fordi vi vil at ledere 
skal være bevisst hvilke tiltak som 
faktisk virker og som bidrar til redu-
sert arbeidsrelatert sykefravær. Og 
som gjør at de tar det samfunnsan-
svaret de tross alt har når de nyter 
godt av å være en del av verdens beste 
velferdsstat. 

– Dette må i tilfelle komme på toppen 
av en solid organisatorisk innsats som 
retter seg mot selve arbeidssituasjo-
nen. En slik kombinasjon vil gi lavere 
frafall fra arbeidslivet, gjøre det enkle-
re å få folk til å stå lenger i arbeids-
livet og bidra til at vi kan inkludere 
flere. Det er i tillegg god butikk for 
virksomhetene. Det vil gi arbeid verdi 
– og gi verdi av arbeid. 

På tampen av en lang og innholdsrik 
samtale spør jeg direktøren om hvem 
arbeidet er til for? 

– Det er et stort filosofisk spørsmål. 
nho hadde for eksempel «Verdien 
av arbeid» som hovedtema på sin 
årskonferanse i år. Erna Solberg sa at 
verdien av arbeid er velferd. Da svarer 
hun jo indirekte på at arbeidet er til 
for at vi i fellesskap skal kunne ta del 
i et samfunn hvor det er plass til alle. 
Et samfunn hvor vi har muligheten 
til å løfte de norske og de nordiske 
idealene vi holder så høyt, med likhet 
og mulighet for at flest mulig skal 
delta. Det vil si at færrest mulig skal 
være på utgiftsiden på statsbudsjettet, 
og heller bidra på inntektssiden. Og at 
med sykelønnsordningen og de tryg-
debaserte velferdsordningene vi har i 

Norge løper virksomhetene en ganske 
lav risiko ved å bidra til inkludering. 
Det er staten som tar regningen, for 
alt er basert på en kultur hvor alle 
løfter sammen og alle som kan bidra 
gjør det. Så arbeidet er jo til for å 
skape verdier, både for den enkelte 
virksomheten, for samfunnet og ikke 
minst for den enkelte arbeidstaker. Og 
verdier er noe mer enn bare penger. 
Det handler også om å føle at man er 
med på noe som er større enn seg selv, 
men også at det er rom for å realisere 
seg selv gjennom arbeidet; at dette 
i sum henger sammen. Og summen 
utgjør norsk arbeidsliv. Så verdien av 
arbeid er stor, men arbeidet må være 
innrettet på en bærekraftig måte med 
gode arbeidsmiljø som sikrer at arbei-
det også er sunt og gir god helse.
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Et sykefravær på 3,5 prosent er imponerende lavt – 
også for en arbeidsplass som ikke har de helt 

store utfordringene når det gjelder helserisikofaktorer, 
og som representerer en bransje med 

generelt lave sykefraværstall. Ett av mange 
tiltak Storebrand har iverksatt for å få til dette, 

er gratis kiropraktor i arbeidstiden.

Tekst og foto: Camilla Jensen

hms-sjefen 
i storebrand er 

mest opptatt av å bygge 

b r o e r
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Foajeen til Storebrands hovedkontor på Lysaker gir asso-
siasjoner til en gedigen avgangshall på en ultramoderne 
flyplass – med store, åpne flater, glass, en særdeles sjenerøs 
takhøyde og brede trapper hvor målbevisste folk strener 
av gårde i alle retninger. Størrelsen på denne plattformen 
tjener da heller ikke bare som et imponerende utstillings-
vindu for besøkende; den er først og fremst dimensjonert 
for å sluse de mer enn 1100 ansatte som daglig ferdes gjen-
nom bygget. Columnas utsendte blir møtt av konsernets 
hms-direktør, Trygve Røer, og får en guidet tur gjennom 
det storslagne landskapet. Vi går gjennom kantinen – en 
velduftende gourmetrestaurant med stort fokus på ernæ-
ring – forbi verker fra en av landets største kunstsamlinger; 
vi er innom diverse nye og utradisjonelt innredede kon-
torlokaler, flere velutstyrte treningsrom; vi passerer et par 
kaffebarer, og hver gang vi runder et hjørne støter vi på en 
fristende fruktbod. Jeg får en banan mens vi setter oss på 
et møterom for å snakke om en av de andre velferdsgodene 
Storebrand byr sine ansatte. 

in-house 
– Som leder i arbeidsmiljøutvalget, la jeg for noen få år 
siden frem et møtereferat fra 1954 og sa som en spøk: 
«Her er referatet fra forrige møte». Ingen reagerte. For det 
handlet om nøyaktig de samme diagnosene som vi har i 
dag, der omtrent 25 prosent av sykefraværet er knyttet til 
arm-nakke-skulder-problematikk. Og vi har jobbet mye og 
lenge med å utvikle løsninger som er ment å skulle treffe 
disse utfordringene, innleder hms-sjefen.

Et av tiltakene Røer har vært med på å få på plass i 
 bedriften for å påvirke nettopp disse tallene, er en in-house 
helseklinikk hvor de ansatte har et til dels gratis tilbud om 
fysioterapi og kiropraktikk.

– Før klinikken hadde vi bedriftshelsetjeneste, med bl.a. en 
fysioterapeut. Hun var den medarbeideren som holdt til 
på det samme rommet lengst av alle – i bortimot 40 år. Så 
hun ble en institusjon. Klinikken vi har nå er ment å være 
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et lavterskeltilbud. De ansatte booker selv time på nett, får 
noen behandlinger på klinikken, for så å få noen forslag 
til andre tiltak som kan bidra til å løse problemet. Slik kan 
kiropraktikken være starten på noe mer som kan hindre 
langtidsfravær. Vi opplever det som et veldig positivt tilbud 
å ha på huset. Det gjør at man slipper å forlate bygningen. 
Det er gunstig for alle parter at man ikke trenger å være 
ute av huset i tre timer for å reise til en behandling som 
kanskje bare tar en halv time eller et kvarter, sier Røer. 

Helseklinikken hos Storebrand drives av Synergi Helse, 
og kiropraktoren og fysioterapeuten der har et tverrfaglig 
samarbeid når det er nødvendig og naturlig. I tillegg til 
behandlingene de tilbyr driver de treningsveiledning og 
henviser til billeddiagnostiske undersøkelser eller spesialis-
ter dersom det er aktuelt. Behandlerne søker aktivt å moti-
vere de ansatte til selv å ta ansvar for egen helse. Brukerne 
fremhever tips og råd de får om trening og øvelser som 
noe positivt i tillegg til den mer passive behandlingen på 
benk. De gir tydelig uttrykk for at behandlingstilbudet er et 
kjærkomment gode. I årsrapporten fra 2016 peker Røer på 
verdien i at det er enkelt å ta kontakt med kiropraktor- og 
fysioterapitjenesten, og at de finnes lokalt på huset. Han 
mener det fører til at den enkelte tar tak i problemene på et 
tidlig stadium, noe som i sin tur gjør at de fort får behand-
ling og hjelp, og at de raskere gjenoppretter arbeidsevne. 

Røer fortsetter:
– Hvis du ser på grafen her, ser du at det ble gitt 1100 
behandlinger hos kiropraktor på helseklinikken vår i 2016. 
Det var fordelt på omtrent 600 enkeltpersoner. Jeg har 
ikke tallene fra 2017 ennå, dem jobber jeg med nå. I snitt 

er bruken mellom fem og seks ganger per hode. Og så har 
vi noen kronikere som selvfølgelig ønsker mye mer. Vi dek-
ker inntil 10 behandlinger per medarbeider i året. Resten 
betaler de selv – dels gjennom helseforsikringen vi tilbyr. 
Som du ser er det også mange ansatte som ikke benytter 
seg av tilbudet i det hele tatt. 

fri sitting og fri trening
Røer forteller at de også har en ordning med 
arbeidsplassbesøk:  

– Det vil si at alle som vil det får besøk av en fysiotera-
peut som skal observere hvordan han eller hun har det på 
arbeidsstasjonen sin.   

Hvis man har en fast pult, vel og merke. Flere av de nye 
arbeidsrommene på huset er organisert slik at det ikke er 
pulter og datamaskiner nok til alle som hører til på avde-
lingen. På den måten blir man «tvunget» til å flytte rundt 
og sitte eller stå på ulike steder, på ulike type stoler og ved 
forskjellige bord. 

– Som du så da vi gikk rundt på bygget, har vi mange ulike 
sittegrupper i de åpne kontorlandskapene. Det er jo mange 
meninger om den saken, men personlig tror jeg at det å ha 
forskjellige sittestillinger gjennom arbeidsuken bidrar til 
en sunn variasjon. Sosialt sett er det i tillegg en fin måte å 
komme i kontakt med flere og andre på enn de faste man 
ellers ville sittet ved siden av, mener Røer. 
 
På spørsmål om hms-direktøren selv benytter seg av tilbu-
det på helseklinikken svarer han at det gjør han.
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– Men de vender alltid speilet mot meg og sier at jeg må ta 
meg sammen, at det ikke finnes noen quick-fix, og at jeg 
må trene. Jeg sykler et par mil hver dag til og fra jobben, 
året rundt. Vi har faktisk en sykkelavtale her på huset med 
folk som gjør service på syklene til dem som ønsker det 
hver fjortende dag. Rene luksusen! Og det er garderober i 
hele bygget. 

Ansatte i Storebrand har tilgang til de velutstyrte trenings-
rommene vi også var innom. De blir oppfordret til å ta en 
økt i arbeidstiden, og har mulighet for å delta på en rekke 
ulike instruerte treningstimer. Røer må likevel innrømme 
at de som trener på jobb antakeligvis er dem som trener 
ellers også, og at det er de som kanskje trenger det mest 
som benytter seg minst av tilbudet. 

mange veier til god helse
Når jeg spør om helseklinikken har vært utslagsgivende 
på sykefraværet, svarer Røer at dette er noe de jobber med 
fra flere fronter, og at det er mange veier som fører til god 
helse og trivsel på arbeidsplassen. Han er tydelig opptatt 
av en helhetlig innfallsvinkel som i størst mulig grad er 
skreddersydd til hvert enkelt tilfelle: 

- Når det kommer en sykemelding, går den innom hr. 
På den måten får jeg se brorparten av de sykemeldingene 
bedriften mottar. Slik kan jeg fange opp det meste som 
foregår på den fronten. Og så er jeg er på dialogmøter 
ca. hver 14 dag – i regi av nav. Vi har rutiner for det aller 
meste, noe jeg synes er fint. I tillegg tar vi oss tid til å se 
individet i sammenheng med problemer som kan oppstå. 
Da får vi en rød tråd å forholde oss til, og i samarbeid med 
tillitsapparatet og verneombud ser vi på hva hver enkelt 
sak og hvert enkelt sykefravær handler om. Hvordan kan 
vi tilrettelegge på en bedre måte? Vi har psykologtjeneste 
og rådgivningstjeneste, vi jobber aktivt med mobbing, 
trakassering og sorgarbeid – tar det på alvor. Hvor lenge er 
det for eksempel lov til å sørge? Mitt personlige mantra er 

at «Tiden leger alle sår» – vi må altså la ting få den tiden 
det tar. Mange er veldig opptatt av tid, mens det jo egentlig 
handler om hva vi gjør.  

Røer forteller videre at de har mange kanaler hvor de 
ansatte kan få hjelp: 

– Via bedriftshelsetjenesten, attføringsutvalget, de fysikal-
ske helseklinikkene, verneombud, flinke folk i hr og et 
tillitsapparat (ca. halvparten av de ansatte er organisert) – 
og alle disse kan man kontakte for å få hjelp, avhengig av 
hva problemet handler om. Det er kombinasjonen av alle 
disse kanalene og tiltakene – helheten – som virker. 

Røer roser Storebrand for å satse på et sammensatt tilbud 
av velferdsgoder og hjelpetilbud, og for at de tenker 
helhetlig og ser verdien i å finne løsninger som passer den 
enkelte. I enhver livsfase: 

– Vi hadde en veldig tydelig seniorpolitikk i sin tid, og det 
er nok fortsatt viktig – men nå kan livsfase være et like 
viktig fokus. Vi lærer opp ledere i hms, de får 6 obligato-
riske kurs. Og bedriftshelsetjenesten skal jobbe enda mer 
med disse tingene i tiden fremover, under overskriften «Bli 
kjent med kroppen din».  Men vi kan drille ledere så mye 
vi bare orker, og her i Storebrand har de blitt kjempeflin-
ke, for vi har holdt på så lenge, men det holder bare til et 
visst punkt. 
Jeg spør om helse på arbeidsplassen først og fremst 
handler om å pleie «uhelse» eller om det også handler 
om å forebygge, og sørge for at folk ikke bli sykemeldte? 
Røer svarer med å presentere noen tall fra det han kaller 
«Trygve-statistikk»: 

– Det er bare noe sånt som 18 prosent av sykefraværet 
man kan løse med tiltak som er direkte knyttet til selve 
arbeidssituasjonen. Resten handler om å se folk. At man 
gir medarbeiderne følelsen av å være en som mestrer og 

«Klinikken vi har nå er ment å være et lavterskeltilbud. 
De ansatte booker selv time på nett, får noen behandlinger 

på klinikken, for så å få noen forslag til andre tiltak som 
kan bidra til å løse problemet.»
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som har lyst til å komme på jobben – en som får ros og 
feedback – og at man har en kultur som gjør at det er gøy 
å være her. Så kan ledelsen være så drillet de bare vil, men 
det viktige her er det hele mennesket. Jeg tror på det å få 
ledere til å bry seg og bli kjent med de ansatte – kanskje få 
en viss innsikt i hvordan det står til på hjemmefronten. 

Røer peker på en fare for at en slik tillit og kunnskap kan 
misbrukes, og at kjennskap til arbeidstakerne må forvaltes 
varsomt og bare brukes når det kan komme den ansatte 
til gode. 

bygge broer
En av hms-sjefens største kjepphester handler om å bygge 
broer: 

- Når vi fra tid til annen har ansatte på rehabilitering et 
eller annet sted i landet, eller de har fått behandling borte 
over tid, vet ikke vi så mye om den erfaringen. Jeg er 
opptatt av å følge opp slike opphold med spørsmål som 
«Hva skjedde der? Hva slags kunnskap og kompetanse 
fikk du der?», slik at vi kan lage broer mellom det stedet 
den ansatte har vært på, det vedkommende lærte der, og 
arbeidsplassen. «Ta med deg kiropraktoren fra Sunnaas til 
møtet med ledelsen her i Storebrand», pleier jeg å si. Jeg 
har veldig stor tro på et samspill med helsepersonell fra re-
habiliteringsinstitusjonene som kan snakke med ledere her 

og gi informasjon om hvilke hensyn som bør tas og hvilke 
tiltak som bør iverksettes for å komme videre. Og ikke 
minst for å unngå å havne på samme sted igjen i fremti-
den. De samtalene synes jeg er viktige. Det er mange flotte 
tiltak som går i stykker fordi medarbeideren ikke klarer å 
ordlegge seg rett eller melde tydelig ifra om behov. 

Røer understreker viktigheten av et åpent arbeidsfellesskap 
med plass for alle. Storebrand har offisielt vært en ia-be-
drift (inkluderende arbeidsliv) siden 2002. Han peker på at 
det er viktig for oss å bli minnet om at vi alle er mennesker 
og at vi alle er sårbare:

– Det hender jeg sniker inn noen «skjøre fugler» på av-
delingene for at medarbeiderne skal få øve seg på både å 
være sårbare og å tåle sårbarhet; for å lære å ta hensyn og 
å bli trygge; for å lære omsorg. Det er faktisk litt magisk – 
de harde bli mykere og de skjøre blir mer robuste.
Direktøren selv oppleves som en sjeldent engasjert og dedi-
kert fugl, men når jeg spør om han tror bunnen raser ut av 
verktøykassen den dagen han finner på noe annet, svarer 
han kontant:

– Nei – dette er solid forankret i hele konsernet her. Noe 
som er såpass viktig kan ikke være avhengig av én ildsjel. 
Storebrand vil være en ia-bedrift uansett hvem som sitter 
med ansvar for hms.
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–Etter mange år i praksis tenkte jeg at det kunne være 
spennende med en forandring i hverdagen. Vikariatet ble 
etterhvert forlenget så nå har jeg snart vært i der i to år, og 
jeg stortrives.  

 
Selve arbeidsdagen på Storebrand skiller seg ikke nevne-
verdig fra klinikklivet ellers. Den største forskjellen er at 
pasientene ikke betaler behandlingene sine selv, og at hjel-
pen er så lett tilgjengelig. Det gjør at de har lavere terskel 
for å oppsøke kiropraktor. Cecilia kommer tidligere inn 

i prosessen med pasienten og det blir som når tannlegene 
«tar hullene mens de er små».  

– Jeg opplever at tilgjengeligheten og det at pasienten 
ikke behøver å tenke på kostnaden i samme grad, gjør at 
de bruker oss litt annerledes. Som kiropraktor vil man jo 
alltid forespeile det best tilpassede behandlingsforløpet 
for hver enkelt pasient. Men i denne klinikken er det nok 
lettere for pasienten å gjennomføre både fordi vi er mer 
tilgjengelig, de trenger ikke ta fri fra jobben for å oppsøke 
oss, og fordi kostnaden ikke er den samme. 

Hun opplever dessuten at de kommer tidligere med pro-
blemstillingene. Noen ganger kommer de til og med mest 
for å rådføre seg om hvordan de kan forebygge. 

- Jeg samarbeider med fysioterapeuter her og ser at 
behandlingsrekken for dem og er noe annerledes enn ellers. 
Her går for eksempel fysioterapeutene fysisk ut på arbeids-
plassen med en gang og kan tilrettelegge både behandlingen 
etter det di ser kan være utfordringer og de kan hjelpe til 
med å tilrettelegge arbeidsplass og forbedre arbeidsstillinger.  

forandring fryder 
De fleste kiropraktorer er selvstendig næringsdrivende. I 
denne sammenhengen er jeg engasjert på dagsbasis for å ta 
vare på de ansatte og det gjør tilværelsen noe annerledes.  

– Det å gå på jobb å motta lønn uavhengig av hvor 
mange pasienter du behandler er jo en økonomisk trygghet 
som man ikke har som selvstendig. Sånn umiddelbart kan 
man kanskje tenke at det høres tilbakelent og forlokkende 
ut. Samtidig så vil man jo gjerne oppleves som nyttig. Jeg 
har jo et ønske om at bedriften ser på meg som en ressurs 
de ser verdien av og som de ønsker å opprettholde fordi 
den gir en positiv effekt, forteller Cecilia.  

 
Timelønn er med andre ord trygg å ha, men blir ingen 
hvilepute. Det hun selv trekker fram som positivt er at 
hverdagen ikke blir så rutinepreget når man har to dager 
ute av ordinær klinikk.  

 
– Det er fint med variasjon. Man våkner ikke hver dag og 
skal til samme sted.  Du møter ulike mennesker i ulike ar-
beidssituasjoner i løpet av en uke i forskjellige omgivelser 
og det er veldig fint. 

Storebrand har fått mye bra ut av å tilby sine ansatte in 
house klinikk. Tenker du at flere dette er noe flere bedrifter 
kunne ha nytte av? 

– Jeg tenker at flere bedrifter kunne hatt stort utbytte av 
å tilby denne tjenesten til sine ansatte. Også tenker jeg at 
dette nok også er et marked som vi kiropraktorer kanskje 
burde bli flinkere til å selge oss inn på. Her kan vi virkelig 
gjøre en forskjell, avslutter Cecilia som ikke er i tvil. Å 
jobbe opp mot en bedrift på denne måten kan hun trygt 
anbefale sine kiropraktorkollegaer.

Det er Synergi Helse som server in-
house klinikken på Storebrand og 
kiropraktor Cecilia Lothe er fast 
inventar «in the house» to ganger i 
uken. Jobben fikk hun nesten ved en 
tilfeldighet og hun kombinerer nå 
egen kiropraktorpraksis ved Synergi 
Helse Medisinsk Senter på Ullevål 
Stadion med arbeidet på Storebrand.

Tekst: Silje Steinert | Foto: Privat

in
the
house
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Manuell håndtering av utstyr og varer, 
ugunstige arbeidsstillinger, repetitive 
bevegelser og tunge løft er eksempler 
på mekaniske arbeidsmiljøeksponerin-
ger som forekommer på en rekke ar-
beidsplasser. En ny rapport fra Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt (stami) opp-
summerer kunnskap om sammenheng 
mellom mekaniske eksponeringer på 
arbeidet og muskel- og skjelettplager. 

I en systematisk kritisk litteraturgjen-
nomgang tar stami-forskerne for seg 
kunnskapsbaserte sammenhenger og 
angir evidensstyrke på dokumenta-
sjonen – dvs. hvor sikker man kan 

Mekaniske 
eksponeringer 
på arbeidsplassen 
og muskel- og 
skjelettplager
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være på resultatet. Rapporten gir også 
mange eksempler på resultater fra 
studier som har bidratt til en doku-
mentert sammenheng. 

Forskerne mener det er høyest mulig 
evidens for en sammenheng mellom 
blant annet manuell håndtering (løft) 
og muskel- og skjelettplager i nakke/
skulder/arm, rygg og hofteartrose; 
arbeid med nakken foroverbøyd og 
nakkeplager; kombinasjon av forover-
bøyd stilling og/eller rotasjon/sidebøy-
ing og ryggplager; arbeid med armene 
hevet og skulderplager og kne/huksit-
tende arbeid og kneartrose. 

Det er tilstrekkelig evidens for en 
sammenheng mellom blant annet ma-
nuell håndtering og skiveforandringer 
i ryggen; statisk muskelaktivering 
i nakken og nakkesmerter og hel-
kroppsviberasjon (herunder kjøring 
av transportmiddel) og ryggplager/
isjiassymptom.     

Rapporten påpeker at de fleste typer 
jobber har sammensatte eksponerin-
ger og at arbeidsoppgaver varierer 
over tid. Det er derfor umulig å 
gjennomføre ideelle vitenskapelige un-
dersøkelser av sammenheng mellom 
arbeid og helse. 

litteratur
Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt. 
Mekaniske ekspo-
neringer i arbeid som 
årsak til muskel- og 
skjelettplager – en 
kunnskaps status. 
Oslo: Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt; 
2017. Tilgjengelig fra: 
http://bit.ly/2ChWecv 

Tekst: Silje Steinert Foto: Christopher Burns/Unsplash
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Studien, som er en kunnskapsoppsummering og meta-ana-
lyse, tok for seg tilsammen 51 randomiserte kontrollerte 
studier (rcter); halvparten evaluerte kun behandlingstil-
takene leddmanipulasjon og leddmobilisering, mens den 
andre halvparten så nærmere på tiltak som også involverte 
flere behandlingsmodaliteter. Kontrollgruppene varierte 
mellom placebo, ingen behandling og andre aktive behand-
linger som akupunktur, treningsøvelser, massasje og råd og 
veiledning. Forskerne inkluderte også undersøkelser med 
andre typer design, slik at de kunne få et bedre inntrykk av 
bivirkninger og andre aspekter ved behandlingen som ikke 
kommer til syne i en rct. 

De inkluderte rctene var av varierende kvalitet og det var 
heterogenitet mellom en rekke variabler. Tilsammen inne-
holdt de 8748 pasienter. Utfallsmålene var smerte, uførhet 
og helserelatert livskvalitet.  

Av de 51 studiene som ble inkludert i denne kunnskaps-
oppsummeringen kunne 9 rcter samles i en meta-analyse. 
Resultatene viste at både leddmanipulasjon og leddmo-
bilisering ga mindre smerte og uførhet for pasienter med 
vedvarende korsryggsmerter, sammenlignet med andre 
behandlingsformer. Behandlingseffekten så ut til å være 

større for manipulasjon sammenlignet 
med mobilisering. For utfallsmålet 
helserelatert livskvalitet var det ikke 
mulig å gi et sikkert estimat for hver-
ken manipulasjon eller mobilisering. 
Svært få bivirkninger ble rapportert 
ved begge behandlingsalternativer, og 
det ble ikke funnet forskjell mellom 
gruppene.  

På bakgrunn av resultatene fra denne 
rapporten, og med tanke på den store 
heterogeniteten mellom de inkluderte 
studiene konkluderte forskerne med at 
både mobilisering- og manipulasjons-
teknikker kan være hensiktsmessige 
behandlingsalternativer for pasienter 
med vedvarende smerter i korsryggen. 
I en klinisk situasjon, der det ofte er 
stor variasjon mellom pasientene, 
anbefaler de at begge behandlings-
teknikker utføres sammen med andre 
tiltak, som del av en pasienttilpasset 
behandlingspakke. 

Mobilisering vs manipulasjon

En ny studie publisert i tidsskriftet, The Spine Journal, 
har sammenlignet effekten av leddmanipulasjon og 
leddmobilisering ved behandling av vedvarende smerter i 
korsryggen. Begge behandlingsalternativer ser ut til å virke, 
dog ett litt bedre enn det andre.

litteratur
Coulter ID, Crawford 
C, Hurwitz EL, Vernon 
H, Khorsan R, Suttorp 
Booth M, Herman 
PM. Manipulation 
and mobilization 
for treating chronic 
low back pain: a 
systematic review 
and meta-analy-
sis. Spine J. 2018 
Jan 31. pii: S1529-
9430(18)30016-0. 
doi: 10.1016/j.
spinee.2018.01.013. 
[Epub ahead of print] 

Tekst: Joachim Tansemb Andersen | Foto: Robert Collins/Unsplash
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Dersom medlemmene ønsker en prat med Etisk råd om konkrete hendelser 
eller temaet generelt, kan de kontaktes på telefon: 

Pål Viken - Tlf: 959 44 057
Ole Hagen- Tlf: 920 64 253
Ståle Hauge - Tlf: 922 92 008
Elling Jørgensen - Tlf: 959 10 670
Kontorleder NKS, Anne Bjerke - Tlf: 23 10 64 95

etikkhjørnet

#metoo

Etter ønske fra ledelsen i Norsk kiropraktorforening har 
vi i Etisk Råd begynt arbeidet med å lage et utkast til 
varslingsprosedyre og varslingsadresse for saker som går 
på seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksom-
het. Forslagene vil være en del av forslag til endringer av 
foreningens lover og regler på høstens landsmøte.

Det har den siste tiden blitt ganske tydelig at dette proble-
met i eksisterer i det kulturelle og det politiske liv, og det 
er rimelig å anta at dette gjenspeiler samfunnet på generelt 
grunnlag, herunder også kiropraktorstanden.

Hensikten med å utarbeide en varslingsprosedyre og en 
adresse for saker av denne sorten er at medlemmene skal 
være trygge på at foreningen har gode rutiner og håndterer 
varsler om slike saker på en måte som ivaretar alle parter.

Vi ønsker samtidig å minne alle på at det er enkelte arenaer 
og relasjoner der man med hell skal være bevisst sine egne 
signaler og oppførsel. Eksempler kan være seg der maktba-
lansen mellom berørte parter (kjønn/alder) kan gi mulighe-
ter for uheldige hendelser, som f.eks.:

• Forholdet mellom leder, mellomleder, ansatt  

•  Forholdet mellom turnusveileder og turnuskandidat/ 
studenter på observasjon i klinikken 

•  På kurs og konferanser der mange møtes   

•  Forholdet mellom kiropraktor og pasient.  
Dette sistnevnte punktet reguleres allerede av 
Helsepersonelloven.
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Teknikk-kurs: Undersøkelse  
og behandling av bekken- 
og korsryggssmerter 
Dato: Fredag 13. april 2018 

Ryggsmerter er fortsatt det som koster mest og plager flest, 
og er fremfor noe, feltet vi er eksperter på. Vi har invitert to 
erfarne kiropraktorer til å holde kurs fokusert på under-
søkelse og behandling av bekken- og korsryggsplager. 
Praktisk trening av ferdigheter innenfor undersøkelses-
protokoller og behandlingsteknikker vil være en stor del av 
kurset, og tips og erfaring vil bli delt villig. 

Espen Ohren og Elisabeth Aas-Jakobsen er begge er 
erfarne foredragsholdere, både i og utenfor nkf. Espen 
Ohren har jobbet mye med undersøkelse og behandling av 
korsrygg, sist som foredragsholder ved UKRUS/prolapsfor-
løp. Elisabeth Aas-Jakobsen er grunnlegger av Bekken og 
Barn kjeden, og jobber daglig med bekkenproblematikk. 

Vi vet at mange medlemmer har ønsket seg mer praktiske 
kurs og håper å møte etterspørselen! 

Kurset er rettet både mot nyutdannede og mer erfarne 
kiropraktorer. 

Påmelding og ytterligere informasjon på kiropraktikk.no. 
OBS: Begrenset antall plasser!

Temporomandibulær  
dysfunksjon (TMD) 

Dato: Torsdag-lørdag 26-28. april 2018

Norsk Kiropraktorforening arrangerer igjen kurs i temporo-
mandibulær dysfunksjon (TMD) i samarbeid med NMF. 
Kurset går over 3 dager og inkluderer avsluttende prøve.  

Kursoppsettet gir en helhetlig tilnærming til de for-
skjellige diagnosene innenfor TMD, og er i tråd med 
Helsedirektoratets anbefalinger. Kursprogram inneholder 
anatomi, patologi, undersøkelse, konservativ behandling, 
og informasjon om bittfysiologi, bittskinner og kjevekirurgi. 
Kurset vil inneholde både forelesninger og praktiske work-
shops på undersøkelse og behandlingsteknikker.  

Dette er et svært populært kurs, som vil gi deg økt kompe-
tanse og kunnskap du kan bruke i klinikk mandag morgen. 

Påmelding og ytterligere informasjon på kiropraktikk.no. 
OBS: Begrenset antall plasser!

Kursoversikt vår 2018

Årets Høstkurs og Landsmøte blir avholdt 
25-27 oktober 2018 i Lillestrøm. Hold av datoen!

For ytterligere informasjon og andre kurs se: 
kiropraktikk.no

NKF forbeholder seg retten til endringer i programmet, 
både ift pris, tid, sted og innhold.  
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Det siste året har styret i 
Norsk Kiropraktorforening jobbet med 
å legge opp en strategi for bedre å nå 
medlemsmassen på hjemmebane – 
og bli en del av din hverdag.
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Foreningen har tidoblet antall 
medlemmer siden 80-tallet og vokser 
fortsatt. Både det økende medlemstal-
let, og kiropraktorenes stadig tettere 
integrering i det offentlige helsevese-
net, gjør det nødvendig å tilpasse or-
ganisasjonen til en ny virkelighet med 
nye måter å jobbe på. For å unngå at 
vi blir en stor, upersonlig og toppstyrt 
forening har vi i år gjort noen grunn-
leggende endringer.

regionale vinterkurs
Når dette bladet havner i postkassen 
din er de første regionale vinterkur-
sene allerede gjennomført. Dette er et 
av grunnleggende tiltakene som gjøres 
for å komme tettere på der du er.

At vinterkursene gjennomføres 
regionalt skjer fordi medlemmene 
har etterlyst et kurstilbud nærmere 
hjemme. Regionalt arrangerte kurs er 
mer budsjettvennlig for hver og en, og 
sparer tid vekk fra familie og praksis. 
Vi ønsker å gjøre terskelen lavere for 
deltakelse fordi et bredere engasje-
ment vil øke mulighet for alle til å 
engasjere seg i alle de viktige proses-
sene som skjer i foreningen. Det blir 
enklere å komme med innspill til, og 
drøfte aktuelle saker fortløpende og i 
forkant av landsmøtene. Dette vil gi 
oss en mer demokratisk forening der 
beslutningene tas nærmere medlem-
mene, med større beslutningsdyktighet 
og -grunnlag, og det blir selvfølgelig 
også enda mer sosialt.

lovendringer
På landsmøtet i oktober kommer 
det flere forslag til endringer i nkfs 

lovverk for at lovverket speiler dagens 
regionale prioriteringer.

Det har allerede skjedd en del 
 praktiske, organisatoriske endringer 
som ikke gjenspeiles i nkfs gjeldende 
lover og regler. Det er behov for nye 
politiske endringer i foreningen og vi 
ser tiden er moden for en organisa-
torisk strukturendring. Vi må jobbe 
mindre i isolerte siloer, og mer på 
tvers av enkeltutvalg, regioner og inte-
ressegrupper. Sammen er vi sterkere 
og vi må stå sterke sammen.

Vårt mål er at vi skal være mer lyd-
høre til innspill fra medlemmene om 
deres behov og nye praktiske måter 
foreningen kan jobbe på. Vi ønsker 
å kommunisere tettere med dere alle. 
Uansett om det kommer som innspill 
via regioner, på epost fra kontorkro-
ken hjemme eller gjennom den kom-
mende profesjonsundersøkelsen 2018.

Alle forslagene vil bli nøye lest og 
vurdert av generalsekretæren og 
sentralstyret i løpet av våren og som-
meren og være en del av bak grunnen 
tilkonkrete lovendringsforslag til 
landsmøtet.

Når regionene styrkes og det lokale 
engasjement øker blir det lettere for 
deg som medlem å være med, og å bli 
sett i det store fellesskapet. Dette er 
viktig for oss i styret og på  kontoret. 
Kontordøra i Storgata i Oslo er 
alltid åpen for våre medlemmer og 
vi blir alltid glade for besøk, men nå 
skal vi gjøre det vi kan for å komme 
 nærmere deg der du er.
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Idrettsmenn

I skrivende stund har Norge fått den aller yngste ol-vinner 
i langrenn noensinne. Johannes Høsflot Klæbo stormet fra 
resten av feltet i de Sør Koreanske bakkene i Pyeongchang, 
og gled i ensom majestet over mållinjen. 

I slike olympiske tider kan det passe å minne om kiro-
praktorens innsats for idretten. Historiene er mange – fra 
Håkon Brusveen til Petter Northug – om hvordan kiro-

praktoren har fått sin del av æren for både ol-billett og 
edelt metall.  

Ovenfor har vi trykket et kapittel fra sivilingeniør Anders 
Tomters bok «Vondt i ryggen – nei!» fra 1968. Tomter 
bidrar her med eksempler fra både inn- og utland på 
hvilken påvirkning kiropraktikken har hatt på enkelte 
idrettskarrierer.

Tekst: Joachim Tansemb Andersen, fagkonsulent nkf   

Litteratur – Tomter A. Vondt i ryggen – NEI!. Tønsberg: Eget forlag; 1968. 
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Sitatet stammer fra et foredrag som digital adferdspsykolog 
Anders Colding-Jørgensen holdt for den danske kiropraktorforeningen.

akutt autisme
Onlinedebatt er en sær måte å diskutere på, mener 
Colding- Jørgensen. Når vi ikke kan se hverandre, kan 
vi heller ikke se hvilke reaksjoner vi frembringer hos 
hverandre. Derfor justerer vi oss ikke etter den vi diskute-
rer med i en online debatt som vi naturlig ville gjort i en 
diskusjon ansikt til ansikt. 

–Faktisk pleier jeg å si at vi alle sammen er litt autistiske 
når vi er på nettet, forklarer han sitt eget utsagn.

De som lider av noen former for autisme kan ha veldig 
vanskelig for å avkode andre menneskers humør og følel-
ser. Ens sosiale instinkter fungerer ikke. En autist vil derfor 
alltid forsøke å regne seg fram til  korrekt oppførsel for 
ulike situasjoner. Når disse kodingene ikke klaffer og man 
tråkker over streken er det ofte uten at det var intensjonen 
å trå så hardt fram. Det er litt sånn det er når vi kommuni-

serer online. Der kan vi heller ikke regne med våre sosiale 
instinkter, av den enkle årsak, at disse instinktene ofte 
reagerer på eksempelvis kroppsspråk og tonefall. 

Derfor kan de fleste av oss ende med å tråkke inn over 
hverandres grenser når debatten går hett for seg på 
internett. Ikke fordi vi er onde, men fordi våre instinkter 
ikke hjelper oss like godt når vi ikke kan se hverandre. Så 
istedenfor å ta for gitt at alle implisitt forstår oss så bør vi 
for eksempel skrive inn en emoji med smil når vi forsøker 
oss på sarkasme. 

Eller, kanskje enda bedre, huske å være særlig oppmerk-
somme når vi debatterer betente emner, fordi sinne gjør oss 
dårlige til å tenke oss om. Og glemmer vi det, kan vi fak-
tisk noen ganger opptre mer småpsykopatisk enn vi ellers 
anser oss selv for å være, mener Colding-Jørgensen.

– På nettet 
er vi alle 

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

Ultralyd
ALPINION E-CUBE 11

Smart 20
TRYKKBØLGE

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.

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 behandlings- 
indikasjoner.
Dokumentert effektivitet!

ari-design.no

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 retnin-
ger, og dessuten kan den justeres 
så lav at den er blant de laveste på 
markedet.
Anbefales og selges fra vårt lager i 
Oslo.

Stability
KIROPRAKTORBENK

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!

Enimed AS går bredere




