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Hva er kunst, 
egentlig?
I norsk dagligtale brukes ordet «kunst»  gjerne 
i forbindelse med estetiske uttrykk som pro
duksjon av malerier, utførelse av dans og 
spilling av et instrument. Begrepet dekker både 
den kunstneriske aktiviteten og det konkrete 
 produktet av aktiviteten. De estetiske uttrykkene 
har gjerne både et underholdningsformål, dvs. 
vekke positive eller negative følelser i publikum, 
og et mer vagt mål om å si noe om hva det er å 
være menneske. 

Selve ordet «kunst» stammer fra tysk og betød 
opprinnelig «det å kunne» eller «ferdighet», og 
har historisk i perioder blitt brukt om ingeniør
kunst, kokekunst og behandlingskunst. Så 
langt tilbake som til senmiddelalderen ble alle 
håndverk kalt for kunst og kunsten var  større 
jo  vanskeligere det var. Det var ikke før på 
1700tallet at ordet ble forbundet med «de 
skjønne kunster» uten praktisk funksjon. På 
1800tallet ble det opptatt av kunstneren som 
geni, og syntes kunstneren selv var mer inter
essant enn kunstverket. I dag er kunstbegrepet 
samtidig så bredt og smalt at det har blitt en 
kunst i seg selv å vite hva kunst er.
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Dette nummeret av Columna retter blikket mot behand-
lingskunst. Men hva er så egentlig behandlingskunst?

Siden Hippokrates’ tid har vi hatt begrepet «legekunst» og 
i gamle lærebøker om kiropraktikk ble faget omtalt som 
«the Art, Science and Philosophy of Chiropractic».  

Behandlingskunst er derfor ikke noe fagspesifikt som 
sådan, men representerer det «lille ekstra» som ofte utgjør 
den viktige forskjellen i riktig retning for pasienten. 

I bladet nærmer vi oss behandlingskunsten fra en rekke 
forskjellige perspektiver. Skal vi i det hele tatt nærme oss 
et slags svar blir det på samme måte som poesien som 
oppstår mellom ordene og linjene. Det dreier seg om gehør, 
timing og evnen til å improvisere. Gjøre hva øyeblikket 
krever når mange variabler er i konstant bevegelse og 
samspill.

Å være empatisk og være god til å lytte fremheves av flere 
som essensielle elementer i behandlingskunsten. Med 30 
års klinisk erfaring kan jeg bare si meg hjertens enig. Ofte 
har det slått meg at pasienten kan gi meg en helt presis og 
genuin beskrivelse av hva som feiler dem med sine egne 
ord fjernt fra medisinsk terminologi. Andre ganger ligger 
svaret i det som pasienten hele tiden unngår å nevne. Det 

ligger mye helbredelse bare i å bli sett, hørt og forstått 
slik flere kommer inn på her. Å finne tilbake til trygghet 
gjennom selvinnsikt og bekreftelse. 

For min egen del tenker jeg at behandlingskunst handler 
mye om å se hele mennesket. Det høres ut som en utslitt 
floskel, men er samtidig en evig utfordring i praksis. 

Når en gartner ser en forvridd og pjuskete plante strekke 
seg desperat opp mot det lille lyset den får fra et hjørne 
i rommet, så ser han med engang for seg hvordan denne 
planten vil kunne rette seg opp og bli som den skal være 
igjen hvis den får hva den behøver der og da. Det feiler jo 
egentlig ikke planten noe, den forsøker bare å gjøre det 
beste ut av sine dårlige livsvilkår. Den gode behandler må 
på samme måte se forbi alle skraper og bulker pasienten 
har fått på livets vei og heller rette blikket etter ressursene 
og potensialet. Hvem gjemmer seg bak skadeskjemaet og 
diagnosene? Vi må støtte og hjelpe pasienten til å realisere 
sitt egentlige jeg og mobilisere sine ressurser. 

Vi må være ydmyke for at dette er komplekse prosesser 
hvor en må spille på mange strenger,  men når man først 
lykkes er dette behandlingskunst for meg.

God lesning!

jakob lothe  
leder nkf

Hele mennesket
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www.adcare.no Nr. 1 på MSK ultralyd!

Ved å kjøpe eller leie et apparat fra adCARE får du et  
opplæringsprogram med på kjøpet. Våre spesialister  
har bakgrunn fra MSK slik at du har god brukerstøtte.  
Nytt utstyr kan leveres innen 24 t. - lager i Norge.
Kontakt oss for demonstrasjon!

Vil du lære om ultralyddiagnostikk?
Er du nysgjerrig på hva ultralyd kan gjøre for deg? Meld deg på et ultralydkurs 
hvor vi deltar med Esaote ultralydapparater. Her er noen av de neste kursene du 
kan melde deg på som kiropraktor:
6. juni: Introduksjonskurs MSK ultralyd i privat  
praksis – skulder.  Kl. 17-20 (NB! få ledige plasser).

6-7. juli: MSK ultralydveiledede injeksjoner.
7-8. september: SonoMSK kongress.
14-15. september: MSK – hofte, lyske rygg og mage.
26. september: Introduksjonskurs MSK ultralyd. Kl. 17-20.
26-27. oktober: MSK Ultralyd trinn 1.  
9-10. november: MSK ultralyd – kne, ankel fot.

Påmelding: www.adcare.no
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usa løser opioidkrisen 
med tverrfaglig behandling
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Etter åtte år i kiropraktikkens førersete i Europa trer nå Øystein 
Ogre av som leder av den Europeiske kiropraktorunionen 
(ECU). Det har vært en lang reise med mange oppturer og noen 
nedturer. Tilbake i en travel hverdag på klinikken i Fredrikstad 
tar vi et tilbakeblikk på Øysteins tid i ECU.   

Tekst og foto: Joachim Tansemb Andersen

Øystein vender hjem

– Tja... Når jeg først ble politisk aktiv? 

Ogre ser tankefullt ut av vinduet på klinikken som han selv 
eier, og har drevet siden 1981. Fra å være en enmannsprak-
sis har klinikken vokst til å inkludere totalt seks kiroprak-
torer, fire fysioterapeuter, legespesialist og akupunktør, 
med avdelinger i nabobyene Sarpsborg og Halden.   

Ved siden av en full og voksende praksis har den driftige 
kiropraktoren vært en aktiv foreningsmann. Først i Norsk 
Kiropraktorforening (nkf) som redaktør av tidsskriftet 
og senere som sekretær og leder i sentralstyret. Siden som 
øverste leder for kiropraktikken i Europa. 
– Jeg deltok på mitt aller første landsmøte i 1981. Da de 
trengte en redaktør for fagbladet rakk jeg opp hånda og 
meldte meg frivillig. Jeg tenkte at dette kunne være noe 
for meg siden jeg hadde jobbet som journalist i Akershus 
Amtstidene i Drøbak en tid før studiene. Etter to år i 
redaktørstolen ble jeg valgt inn i sentralstyret og fungerte 
som sekretær der frem til 1987.       

Ogre returnerte til nkfs sentralstyre ved årtusenskiftet. 
To år senere ble han valgt til leder og tok da over for 
Eli Magnesen. Øystein ledet nkf gjennom viktige år der 
utdanningssaken og ikke minst, henvisningsprosjektet stod 
sentralt. 

Var det under disse årene du fattet 
interesse for hva som skjedde i Europa? 
– I løpet av de første årene som leder av nkf visste jeg 
egentlig svært lite om hva som foregikk i Europa og hva 
ecu gjorde. Det er klart vi deltok jo på møtene to ganger 
i året og fikk et innblikk der, men ut over det var det lite 
informasjonsflyt. Begynnelsen av 2000-tallet var jo også 
en turbulent tid for ecu. Den danske kiropraktorfore-
ningen var på vei ut, og jeg lot meg jo rive litt med. Etter 
hvert forstod jeg mer og mer av ecus rolle for kiroprak-
tikken i Europa, og skjønte at uten ecu ville det omtrent 
ikke vært kiropraktorer her – det ville i hvert fall vært 
veldig få.    

Kan du utdype det? 
– Blant annet har ecu vært initiativtager og gitt økono-
misk støtte til alle utdanningsinstitusjonene våre. aecc 
i England var den første og kom på plass på midten av 
1960-årene. Nå har vi vel omlag 10 utdanningsprogram-
mer spredt over hele Europa. Dette hadde ikke vært mulig 
uten hjelp og støtte fra ecu. 

– Slik sett forstod jeg at vi isolert sett kan ha suksess i noen 
land, som vi har hatt her i Norge og i Danmark, men om 
vi i det hele tatt skal ha en europeisk profesjon i framtiden 
er ikke dette mulig uten arbeidet som utføres i ecu.  
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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

pro
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Veien til presidentvervet i Den europeiske 
kiropraktorunionen ble derfor kort. Det var derimot 
ikke en unison forsamling som ventet den ferske lederen. 
– Da jeg tok fatt på arbeidet var det først en del ting som 
måtte ryddes opp i internt. Det hadde i lang tid vært mye 
uro i unionen, blant annet var det en pågående intens strid 
mellom de foregående lederne, og det var stor splittelse 
mellom ulike grupperinger. Derfor gikk mye av den første 
tiden med på å bygge opp en god organisasjonskultur.  

Hvordan gjorde du dette?
– Først og fremst gjaldt det å skape en felles forståelse for 
at vi på tross av ulike meninger og verdier faktisk kan 
diskutere vanskelige saker uten å bli uvenner. Målet er ikke 
nødvendigvis at alle skal ha samme synspunkt – vi kan fint 
leve med uenigheter – men vi må kunne diskutere proble-
mer på en saklig måte. Herunder dreide også mye seg om å 
bygge opp en forståelse av hvordan et demokrati fungerer. 
Om man i en sak er i sterkt mindretall kan man ikke regne 
med å få det akkurat sånn som man vil i den enkelte saken.  

– I tillegg arbeidet jeg en del med å få effektivisert og pro-
fesjonalisert møtene. Fra å kun være et forum der de ulike 
landene rapporterte om nasjonale aktiviteter ønsket jeg 
å skape en mer aktiv forening gjennom å la møtene våre 
fungere som en tankesmie med mer dialog og diskusjon. 

Jeg ønsket også at dette skulle smitte over på de andre 
medlemslandene sånn at de etter hvert kunne gjennomføre 
sine møter etter samme modell. Dette føler jeg vi har fått 
til nå!

Hvilke eksterne arbeidsoppgaver, om jeg 
kan bruke det utrykket, stod øverst på agendaen?
– Vekst, enkelt og greit. Vi måtte vokse for å bli hørt. Slik 
sett har fokuset vært å etablere utdanninger og å hjel-
pe kiropraktorer i andre land enn Norge, Danmark og 
England å få fotfeste.  

Hvordan synes du dette arbeidet 
har gått i løpet av din tid som leder?
– Under mitt formannsverv har fem nye utdanningsinsti-
tusjoner kommet til: to i Spania, en i Zürich, McTimoney 
ble nylig akkreditert i England og nå for ikke lenge siden 
fikk Tyrkia en egen utdannelse i Istanbul. Dessuten har vi 
nå flere andre land som ligger og vaker i vannskorpa. Her 
må jeg også legge til at disse utdanningene ikke hadde vært 
mulige uten samarbeid og drahjelp fra nøkkelpersoner 
rundt omkring i de respektive landene.  

– Utenom dette har vi også hatt en solid vekst i antall med-
lemmer. Det er jo klart at veksten til tider har vært kraftig 
skjevfordelt. I Norge, for eksempel, har vi jo noen år hatt 
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Målet er ikke nødvendigvis at alle skal 
ha samme synspunkt – vi kan fint leve 
med uenigheter – men vi må kunne 
diskutere problemer på en saklig måte.

en tilvekst på over 50 nye turnuskandidater årlig. Dette er 
ikke uproblematisk, noe vi har tatt opp med aecc, som er 
den skolen som utdanner klart flest norske kiropraktorer. 

Og hva med de tingene du ikke har 
fått gjennomført så godt som du hadde håpet på?
– Som jeg nevnte er den skjevfordelte veksten et problem 
i europeisk målestokk. Vi ser at mange land får det veldig 
bra til. I andre land går ting tregere. For eksempel er 
kiropraktikk veldig lite kjent i store land som Tyskland og 
Frankrike. Jeg skulle gjerne sett at profesjonen hadde en 
større vekst der.   

– Litt av problemet er at det skjer svært lite i de landene 
som ikke får det til. Det er frustrerende å se på. Ikke bare 
for oss i ecu, men også for de landene som føler de subsi-
dierer de landene som ikke får det til. 

– Jeg hadde også håpet å få til lovgivning i flere land. Noen 
er veldig nære nå – slik som Benelux-landene – men på ge-
nerelt grunnlag har vi en vei å gå her. Så dette er et område 
hvor man fortsatt må ha fokus. 

For de som har fulgt med litt de siste årene har det 
vært tydelig at man i Europa har sett en stadig større på-
virkning fra blant andre kiropraktorer i USA, og at 
dette på mange måter har vært med på å skape en splittelse 
i profesjonen. Hvordan har dere opplevd dette i ECU? 
– ecu har ligget fast på at vi skal være evidensbasert og 
kommer aldri til å vike fra det. Vi har registrert at det 
de senere årene har kommet til krefter som ønsker å dra 
kiropraktikken i en vitalistisk retning, og at dette på man-
ge måter har vært en kilde til meningsbrytning. Vår linje 
kommer alltid til å være evidensbasert, men vi vil fortsatt 
høre på og prate med de som mener noe annet. 

– For øvrig er ikke dette en unik problemstilling. Jeg 
husker jeg ble konfrontert med lignende synspunkter som 
leder av nkf. Ved å holde en åpen dialog og vise forståelse 
for hverandres synspunkter løste det seg som regel greit.   

Som leder av en såpass stor forening som ecu, 
blir det vel mye reising og jeg kan tenke meg at du 
sitter igjen med en del inntrykk. Er det noe du husker 
spesielt godt fra tiden din som leder? 
– Ja, det er riktig det. Man får oppleve utrolig mye og får 
forståelse av ulike kulturer og prosesser i de forskjellige 
landene. 

Øystein forteller om et besøk til Istanbul der de skulle se 
på mulighetene for å etablere kiropraktorutdannelse. Ett 
møte med lederen for universitetet var alt som skulle til for 
å tenne gnisten. Kontrastene er store sammenlignet med 

prosessen i Norge, der utdanningssaken har rullet i snart 
20 år – uten fast fisk. 

Når du nå trer ned til de «vanlige» 
kiropraktorers rekker, hva er det du ser som de 
største utfordringene for ecu fremover? 
– Det er spesielt innenfor to områder jeg håper at man vil 
fortsette det gode arbeidet vi har hatt til nå. For det første 
har jeg et sterkt ønske om at ecu vil fortsette å stimulere 
til videre forskning. I løpet av min periode som leder har 
vi klart å opprette åtte nasjonale forskningsfond og en 
sentral forskningsorganisasjon for hele ecu, organisert i 

Odense i Danmark. Mange av de forskerne vi har støttet 
opp gjennom årene er nå i verdenstoppen innenfor sine 
felt. Jeg tenker da spesielt på de nye Lancet-publikasjonene 
om korsryggsmerte hvor kiropraktorer som Jan Hartvigsen 
har hatt en sentral rolle.    

– Ellers vil jeg igjen trekke fram lovgivning som et sentralt 
satsingsområde for ecu. Helselovgivning er et nasjonalt 
anliggende og derfor er det vanskelig å få til et paneuro-
peisk samarbeid. I Lisboa-traktaten står det at helselovgiv-
ning er opp til hvert land – og slik sett et nasjonalt foretak. 
Mitt ønske er at vi fortsetter å støtte våre medlemsland 
med ressurser og ekspertise slik at vi får etablert lovgivning 
på linje med den «Skandinaviske modellen».   

ecu har hatt et markert lederskap under Ogre, og uni-
onen har gjennom disse årene gitt næring til en profe-
sjonsvekst uten sidestykke i historisk sammenheng. Når 
Fredrikstadkiropraktoren nå trekker seg tilbake, er det 
første gang på mange år han kan gå en sommer i møte 
uten å være avhengig av hverken e-post eller mobiltelefon. 
Men en ting er sikkert; i juli tar han med seg hele familien 
og reiser til leiligheten de har i Sør-Frankrike. Der har de 
feriert hvert år i 10 år, og tradisjonen tro blir det stor fest i 
gaten når nordmennene ankommer. 

Vi ønsker Ogre lykke til med «pensjonisttilværelsen» 
(så lenge det varer) og ønsker ham en riktig god sommer. 
Sist, men ikke minst, tusen takk for det du har gitt 
profesjonen i Europa, Øystein!     
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World Federation of Chiropractic (WFC) sitt årsmøte i Lima i april markerte 
slutten på Espen Johannessens lederperiode i den verdensomspennende 
organisasjonen. Om et drøyt halvår går han også av som europeisk 
representant i World Federation of Chiropractic Council – en æra er over! 
Tekst og foto: Joachim Tansemb Andersen

Ingen syvende far i huset

Jeg besøker Espen på klinikken han startet i Lillestrøm på 
begynnelsen av 1980-tallet. Fra de lyse lokalene i fjerde 
etasje i Lillestrøm Helsebygg har kiropraktoren utsikt over 
Skjettenåsen i vest og Kjellerhaugen mot øst. Litt lenger 
nord ligger Hulderkollen, som markerer inngangen til 
Romeriksåsene. Den erfarne kiropraktoren som daglig 
pendler fra Smestad i Oslo forteller at han i sin tid var den 
andre kiropraktoren som slo seg ned i området. Lillestrøm 
har etterhvert fått tilnavnet Kunnskapsbyen – et navn 

Johannessens klinikk ikke på noen måte gjør skam på. 
Sjefen sjøl har i alle år engasjert seg i kiropraktorprofesjo-
nens ved og vel gjennom sentrale verv i både nasjonale og 
internasjonale fora. De senere årene har han i tillegg rukket 
å gjennomføre en mastergrad i ultralyddiagnostikk. 

Espen, du har så lenge jeg kan huske vært involvert i 
kiropraktikkens organisasjonsliv, i en eller annen form. 
Hvordan var det det hele begynte?
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– Jeg husker jeg ble forespurt på et årsmøte i 1984 om 
jeg ikke kunne tenke meg å være med i sentralstyre i 
Norsk kiropraktorforening (nkf). De tenkte vel at der 
har vi en passe dum fersking som vi kan lure... Jeg sa ja, 
og der ble jeg sittende i 12 år, hvorav jeg i de siste fire 
var leder. Jeg gikk for øvrig inn i nkf igjen 4 år etter at 
jeg overlot ledervervet til Eli Magnesen, men da kun som 
sentralstyremedlem.     

Og veien derfra til WFC? 
– Det ble i en tid diskutert i styret i nkf om vi ikke 
skulle forsøke å få inn en representant fra Norge i wfcs 
Council, og jeg ble lansert som kandidat. Council i World 
Federation of Chiropractic består av representanter fra syv 
regioner hvor de største regionene har to representanter. 

Det fikk vi til og i 2005 kom jeg inn som representant for 
Europa. Der satt jeg i seks år før jeg ble valgt inn i det 
såkalte Executive Council, som er ledergruppen i wfc. Her 
fungerte jeg først som kasserer, deretter ble jeg annen vise-
president, så første visepresident og til slutt da president.    

Du har med andre ord vært med en god stund. 
Hvordan opplevde du å komme inn i WFC?
– Den første oppdagelsen man gjør når man kommer inn 
i et internasjonalt forum, er at det er store forskjeller mel-
lom land og regioner. Nesten ulike planeter, vil jeg si. Og 
du blir raskt ydmyk i forhold til vår posisjon her i Norge 
og hvor privilegerte vi er her. 

– Med få unntak er de fleste kiropraktorer i verdensdeler 
som Asia eller Afrika uregulerte, få i antall og med svært 
begrensede ressurser. Det er like mange kiropraktorer i 
Norge som i hele Afrika. Landene med få medlemmer 
har en organisasjon, men denne har lite ressurser. I tillegg 
har de en dårlig kollektiv tilnærming til myndighetene og 
veldig lite samarbeid med annet helsepersonell.   
 
Det finnes dog ett unntak forteller Johannessen, og det er i 
Iran med 113 kiropraktorer,  hvor kiropraktorene nærmest 
er som leger å regne med tanke på posisjon og rettigheter.  

– Deretter oppdager man at det er veldig mange person-
ligheter og personlige oppfatninger som råder grunnen, og 
det blir ofte vanskelig å skape en kollektiv tankegang. Folk 
er veldig fokuserte på seg selv og sine egne tilnærminger og 
løsninger. På grunn av dette kan det ofte være en utfor-
dring å få alle til å jobbe i samme retning – noe vi for øvrig 
er nødt til dersom vi skal komme noen vei med profesjo-
nen og få gjennomslag for synspunktene våre i møte med 
andre helsepersonellgrupper og myndigheter. 

– Det er viktig å understreke at vi er en profesjon med 
mange som jobber mye og godt for fellesskapet. Det gjøres 
arbeid innen forskning, utdannelse og ikke minst klinisk 
arbeid som er imponerende. Dette nyter vi alle godt av. Vi 
har gjort store fremskritt som profesjon og vi står overfor 
mange muligheter for ytterligere fremgang og utvikling i ti-
den som kommer. Vår tilnærming til helse er mer integrert 
i muskel skjellet helse tilbudet enn noen gang før.

Og dette er vel kanskje nettopp hva dere jobber med i WFC? 
–Hovedoppgaven består i å bistå de landene som har få 
medlemmer og lite ressurser med det de måtte trenge for å 
oppnå kontakt med myndighetene eller utdanningsinstitu-
sjoner. Det er klart at i land og regioner med få kiroprak-
torer, hvor man kanskje ikke har all verdens kunnskap om 
profesjonen, er det vanskelig å bli hørt og få gjennomslag. 
Når vi kommer inn og forklarer at kiropraktorer er repre-
sentert i 93 land og har en globalt organisert virksomhet 
og en utdannelsesstandard som verdens helseorganisasjon 
(who) også har beskrevet, så endrer det en del på hele 
oppfatningen av oss som profesjon og aktør innen helse. 
Innsamling av informasjon om status og utfordringer 
er viktig. Dette danner beslutningsgrunnlag for hvilke 
kollektive tiltak og prioriteringer vi som yrkesgruppe bør 
gjøre fremover.  

– På et administrativt nivå utspiller denne virksomheten 
seg på mange plan. wfc har blant annet en rekke komi-
teer innenfor ulike fagområder som jobber med å utvikle 
strategidokumenter og realisere aktuelle prosjekter. Særlig 
bør nevnes forskning, folkehelse og uførhet/rehabilitering. 
Samarbeidet med verdens helseorganisasjon er spesielt vik-
tig for oss. For å bli en troverdig samarbeidspartner må vi 
ta del i arbeid rundt andre områder enn columna-relaterte 
tilstander.

Hva var dine oppgaver som leder i WFC? 
Hadde du noen kjepphester da du trådte inn i ledervervet?  
– Det var to ting jeg drømte om, eller satte meg som mål 
da jeg ble valgt for 2 år siden; jeg ville gjennomføre et ben-

Det er like mange kiropraktorer 
i Norge som i hele Afrika.
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chmarkingprosjekt om kiropraktorprofesjonen i samarbeid 
med who, samtidig som jeg ønsket å utføre en totalrevi-
sjon av internstrukturen i organisasjonen. 

– Når det gjelder benchmarkingprosjektet var ambisjonen 
å fornye who-dokumentet fra 2005 om utdanning og pasi-
entsikkerhet. Dette dokumentet begynner nå å bli gammelt 
og utdatert. Tanken var å lage et helt nytt dokument som 
gir et korrekt og tidsriktig bilde av profesjonen. Man kan 
kanskje si at et slikt dokument ikke er så nødvendig for 
land hvor kiropraktikken er godt integrert, som her i Norge, 
men i de landene hvor man er få kiropraktorer er dette helt 
essensielt dersom man ønsker å nærme seg myndighetene.

– Det var et kostbart prosjekt – det hadde kostet organi-
sasjonen omlag tre millioner kroner. I tillegg var det både 
tid- og ressurskrevende. Vi fikk støtte fra ecu og fra spon-
sorer, men så kom meldingen fra de i vår profesjon som 
jobber med who at nytteverdien av flere årsaker ikke sto i 
forhold til innsatsen. Tilslutt valgte vi å stoppe prosjektet. 
Dette var kanskje den store skuffelsen. Jeg tror allikevel at 
nødvendigheten av å utarbeide et slikt dokument vil tvinge 
seg fram i fremtiden. 

– Med tanke på ønsket mitt om å gjøre noe med intern-
strukturen i wfc har det skjedd mye. Vi har gjort valgpro-
sedyrene mer demokratiske og flyttet mange av aktivite-
tene som tidligere ble utført sentralt, ut til regionene. På 
den måten blir det nå lettere å rekruttere mennesker med 
kompetanse og som ønsker å være med å bidra, samtidig 
som General Council blir mer involvert. Vi har også klart 
å øke kvinneandelen i organisasjonen med 50 prosent og 
fått ned «gjennomsnittsalderen». Ledergruppen har nå 50 
prosent kvinner, fra å ha vært uten kvinner i 30 år. Selv om 
vi så smått har begynt å innføre de nye reglene vil hele den 
nye strukturen godkjennes av årsmøtet i Berlin 2019.   

Hvis du skal se fremover, hvor ligger de 
største utfordringene for profesjonen? 
– I mine øyne ligger roten til forandring ved utdanningsin-
stitusjonene. Skjer det ingenting der er det lite sannsynlig 
at vi får til en endring i andre deler av profesjonen. Men 
ikke misforstå, utdannelsen vår er veldig bra på mange 
områder, men de fleste skolene kunne blitt flinkere til å 
skape en forståelse av hva det vil si å være en del av et 
helsevesen. Satt litt på spissen kan du si at det utdannes 
for mange terapeuter. Det er veldig mye bra som skjer i 
privat praksis, men om alle skal sitte inne på hver sin egen 
klinikk får man aldri muligheten til å forme den sektoren 
man er en del av.

– Litt av den manglende endringsviljen blant utdanningsin-
stitusjonene tror jeg ligger i at det fortsatt finnes sterke 
meninger om identitet. Det er mange som mener det er 
viktig å skille seg ut – være unik og spesiell. Men da spør 
jeg, hvordan skal du samarbeide og fokusere på pasien-
tens behov og samtidig ivareta din identitet i en gruppe? 

Vi må aldri glemme at det finnes andre profesjoner med 
mye kunnskap og erfaring som vi kan ha glede av og bør 
respektere. Skal du ha innflytelse og vise lederskap kan du 
ikke stille deg på siden av alle andre.        

Lillestrømkiropraktoren reflekterer over tiden som leder 
av WFC og snakker om hvordan det har vært å manøvrere 
seg mellom ulike land og kulturer, hvor forskjellene kan 
være store. Moralen, som han sier, er at det stort sett er 
vanlige hyggelige mennesker som sitter på den andre siden, 
uansett hvilket fora du er i, og som det går an å prate med. 
Det er denne dialogen som baseres på gjensidig respekt 
som bringer oss fremover. En annen ting som er viktig i ar-
beidet fremover er å tenke over hva en tidigere amerikansk 
president sa; «Det er utrolig hvor mye man kan oppnå 
dersom ingen skal ha æren for det».

Når tiden nå har kommet for å tre ut av organisasjons-
livet, Espen tar ikke gjenvalg som europarepresentant i 
WFC neste år, har han ett bestemt mål; han skal ikke bli 
noen sånn sjuende far i huset som brøler og skriker i alle 
retninger. Men blir han spurt deler han gladelig av sine 
erfaringer.

At denne mannen får sitte inne med sine kunnskaper er 
lite sannsynlig, og forhåpentligvis vil Espen være en stor 
ressurs for NKF i årene som kommer. Sommeren skal han 
imidlertid bruke til å bygge hytte på landstedet i Drøbak, 
der en voksende familie har presset frem behovet for et 
anneks til «de gamle». 

Solrike sommerdager er deg vel unt. Tusen takk for alt du 
har bidratt med for profesjonen og lykke til videre, Espen!       

Vi må aldri glemme at det 
finnes andre profesjoner med 
mye kunnskap og erfaring som vi 
kan ha glede av og bør respektere.
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Hennes bøker og forskning viser at når hud berører 
hud – eller pels, går kortisolnivåene ned og man blir 

mindre stresset. Puls og blodtrykk går ned, mens hudtem-
peraturen stiger. Og så føler du velbehag. Du begynner å 
smile og får smil tilbake. 

– Oksytosin løses også ut når man blir emosjonelt berørt, 
at man kjenner gode følelser for noen, sier Uvnäs Moberg.

hormonutskillelse ved berøring
Uvnäs Moberg forteller om undersøkelser blant eldre på 
sykehjem der mennesker over 80 fikk klappe en hund.
– De som hadde høyt blodtrykk fikk normalisert det. Og der 
var det jo mennesket som ga massasje. Man får altså velvæ-
re tilbake gjennom hånden. Det er kanskje spesielt viktig for 
eldre mennesker som kanskje får for lite berøring til vanlig. 

Når de får det, blir de gladere med én gang, mer sosiale og 
får kontakt med hverandre. Det blir en positiv sirkel. 

– Men det er en psykologisk komponent i det hele. Og 
dette er viktig, for hvis du berører noen som du er redd 
for har det ikke noen god effekt. Man går i forsvar og det 
låser seg. Du må være mottagelig for at det skal skje, og 
den som berører deg må være en hyggelig person som du 
stoler på. Akkurat som de eldre på sykehjemmet må synes 
hunden er søt og snill for at det skal ha en effekt.

Det har altså en positiv effekt på den som berører. Vil det 
si at kiropraktor er et sunt yrke å ha?
– Ja, det tror jeg. Men man må ha et godt forhold til 
mennesker i utgangspunktet. Har du ikke åpnet vinduet, 
kommer det ingenting inn når du blir berørt. 

Om du berører huden på en person, 
eller du blir berørt på en behagelig måte, 
vil du få mange gode fysiologiske og psykologiske effekter. 
Den svenske legen Kerstin Uvnäs Moberg har forsket på dette i en årrekke. 

Tekst: Ida EliassenCoker og Guro Thobru | Foto: Mia Carlsson

Hud mot hud
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Kan du forklare litt om kjemien i dette?
– Hormonet oksytosin oppstår i hypotalamus, 
av en gruppe nerveceller, sier Uvnäs Moberg. 
Dels går de til andre deler av kroppen, og dels 
går de til hypofysen og derfra ut i blodet. Det 
er derfor vi har et blodnivå av oksytosin. I 
hypofysen har vi også stresshormonet kortisol, 
som også dannes i hypotalamus. De to stoffene 
balanserer hverandre. 

gjentakelse 
Behandling med berøring har ikke bare god 
effekt i øyeblikket. 
– På samme måte som at blodtrykket går opp 
dersom du blir stresset ofte, vil stressnivået gå 
ned dersom du blir avstresset ofte. Oksytosin 
spiller en stor rolle her. Hvis du har høyt 
stressnivå og det skilles mer kortisol ut enn det 
som er sunt, kan det være bra å gå jevnlig til 
massasje. 

– Hvis behandlingen gjentas ofte, vil du også få 
langtidseffekter, sier hun. 
Det holder ikke med én behandling, men på 
sikt vil stressnivået ditt reduseres. Dersom du er 
alvorlig syk, må selvfølgelig lege kobles inn. 

Du har også forsket litt på Rosenmetoden. 
Fortell litt om det.
– Rosenmetoden går mer ut på statisk berøring, 
ikke stryking. Man holder og forsøker å jobbe 
med musklene. Du får musklene til å slappe av 
og får impulser i hjernen. Det som er interes-
sant med Rosenmetoden er at de også ser på 
opplevelsene, ikke bare avstressing. Ofte er det 
jo grunner til at man er stresset. At man har det 
dårlig og har svarte tanker, gjør at man har en 
annen fysiologi enn hvis du er glad og pigg og 
synes alt er gøy, sier Uvnäs Moberg.

god kontakt er viktig
Hun mener at halve effekten av en behandling er 
at man har etablert en kontakt som gjør at man 
stoler på personen man får behandling av. 
– Det er en vurdering som handler om noe mer 
enn den profesjonelle delen, som at behandleren 
er dyktig i faget. Det handler også om hvor-
dan mennesker oppfører seg mot en, hvordan 
de ser på en, om de smiler og får kontakt. 
Øyekontakten er viktig. Men at du ser at noen 
er vennlige og lytter til deg og snakker med en 
vennlig stemme og ikke har det travelt på vei til 
et annet sted er like viktig, sier hun.

fakta
Kerstin Uvnäs 
Moberg
Født: 1944
Svensk lege som 
har forsket på 
hormonet oksytocin 
siden 80tallet. Har 
bidratt til grunnleg
gende kunnskap om 
de fysiologiske effek
tene av oksytocin. 
Bøker: 
Lugn och beröring: 
Oxytocinets läkande 
verkan i kroppen
Närhetens hormon: 
Oxytocinets roll i 
relationer
Oxytocin: The 
Biological Guide to 
Motherhood
Attachment to Pets
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Foto: verneho/Unsplash

behandlingskunst

Kunsten å behandle 
et menneske
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Vi er utstyrt med to ører, men bare 
én munn, sa en gang en lærer til 

meg da jeg gikk på ungdomsskolen. 
Ikke fordi jeg allerede da var av den 
pratsomme typen, mer som et bilde på 
hvilke verktøy vi har til rådighet som 
det nakne menneske. Kan det tenkes 
at vi lærer mer om hverandre og om-
givelsene våre av å lytte enn vi gjør av 
å bare prate...?

Han var den typen lærer som ikke 
jobber som lærer, men som er lærer i 
kraft av seg selv og sine iboende egen-
skaper. En sånn som setter spor. De 
finnes i alle yrker. Kunstnerne. De som 
spiller på de rette strengene og får det 
til å virke så enkelt å være en god per-
son for alle. Og det er ganske påfalen-
de hvordan samtlige jeg snakker med 
har opplevelser de gjerne deler etter 
møter med slike mennesker. Det kan 
være en lege, en barnepleier, en lærer 
eller en kiropraktor. Fellesnevneren 
som ofte kommer frem er følelsen av 
å bli sett. Så han var kanskje inne på 
noe den læreren, at det er en grunn til 
at vi har to øyne og bare én munn.

I dette nummeret har vi snakket med 
knippe mennesker om hva de tenker 

er essensen i kunsten å behandle men-
nesker.  Hva kjennetegner kunstneren 
i vårt yrke? Er det knyttet til egenska-
per eller erfaring? Er det forbeholdt 
enkelte, eller bor det en slik kunstner 
i oss alle?

Ikke overraskende er det noen 
komponenter som går igjen i sam-
talene. Kommunikasjon, empati, 
tillit og  evnen til å se mennesket bak 
pasienten synes å være en gjengan-
ger mellom linjene. Åpenbart, vil du 
kanskje tenke. For når man jobber 
tett på mennesker i sårbare situasjo-
ner så er disse temaene en selvfølge. 
Likevel kjenner jeg meg ganske trygg 
på at du skal sitte igjen med noe 
etter å ha lest disse artiklene. At en 

smak av Gunnar Bostrøms lapskaus, 
i kombinasjon med Even Lærums 
tango og Pål Gulbrandsens trening av 
nysgjerrighetsmuskelen kan gi deg in-
spirasjon til å utøve mer kunst i egen 
hverdag. For det er mye kunst i det vi 
gjør. Kanskje ikke hver gang. Kanskje 
ikke engang hver dag. Men hver gang 
vi påvirker et annet menneske positivt 
skaper vi noe fint. 

Hva er behandlingskunst? Er det noe vi kan forklare vitenskapelig?  Er det målbart? 

Handler det om grad av bedring hos pasientene, eller handler det om noe 

mellommenneskelig? Jeg har tenkt en del på dette i prosessen med denne utgaven av 

Columna. Og jo mer jeg tenker på det jo mindre klart synes det å stå for meg. For det 

finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet. Kanskje er det med behandlingskunst 

som det er med all annen kunst – at den må oppleves og tolkes individuelt?
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Om å trene opp 

nysgjerrighetsmuskelen 

til å spille jazz
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Det var så mye medisinstudiet ikke 
hadde utstyrt meg med som jeg 

hadde bruk for, særlig når det gjaldt 
kroniske plager. Som fersk allmennlege 
gjorde jeg som de aller fleste leger gjør 
når de ikke finner ut noe selv: Jeg send-
te folk hit og dit på alle mulige slags 
undersøkelser. Men etter hvert begynte 
jeg å tenke at noe var grunnleggende 
feil i den måten å tilnærme meg pro-
blemstillingen på. Vi tror at vi kan for-
klare alt med naturvitenskap. Og når 
vi ikke kan det, har vi lett for å peke 
på hodet til folk og si at det er noe der 
som er galt. Så jeg tenkte – kanskje må 

vi snakke med folk på en annen måte. 
Og så leste jeg en veldig berømt artik-
kel fra 1984 av Howard Beckman og 
Richard Frankel som sa at en gjennom-
snittslege avbryter pasienten etter 16 
eller 18 sekunder. I studien artikkelen 
omhandlet, var legene randomisert til 
å gjøre som de pleide, eller til virkelig 
å gå inn for ikke å avbryte pasienten. 
Og studien viste at de som ikke avbrøt, 
fikk mer informasjon og mer relevant 
informasjon per tidsenhet. 

Skeptisk men forbløffet over det han 
hadde lest, bestemte Gulbrandsen 

seg for å prøve dette selv. Dagen etter 
møtte han pasientene sine med en 
ny innfallsvinkel i henhold til den 
oppsiktsvekkende artikkelen. Og 
resultatet var i følge ham selv nærmest 
mirakuløst:

– Pasienter jeg trodde jeg kjente godt 
etter at de hadde gått hos meg i man-
ge år, ga meg helt ny type informasjon. 
Og jeg forsto så mye mer. Bare med 
det enkle grepet. Først skjønte jeg ikke 
at det handlet om kommunikasjon, 
men jeg skjønte at dette må jo andre 
enn meg få greie på. Så det endte med 
at jeg gjennomførte en doktorgrad 
hvor jeg undersøkte om det var sant 
det fastlegene påsto – at de visste så 
mye om pasientene sine som de hevdet 
at de gjorde. Det holdt jeg på med i 
tre-fire år. Konklusjonen var sammen-
satt, men hovedregelen var at nei, det 
gjorde vi ikke. Vi vet relativt mye om 
folks arbeidssituasjon og arbeidsbe-
lastninger, men vi vet utrolig lite om 
deres private belastninger. Og veldig 
mye av det vi ikke vet noe om, er re-
lativt skambelagte ting. Jeg er generelt 
interessert i hva man kan gjøre med 
samtalen, og dette gjorde meg enda 
mer nysgjerrig. Siden 2005 har jeg 
utelukkende jobbet med kommunika-
sjon. Hvordan vi snakker sammen.

Men du har ikke fått praktisert all den 
nye kunnskapen som kliniker...? spør 
jeg professoren.

– Nei, men jeg har jobbet veldig tett 
med klinikere. Når jeg først gjør noe, 
vil jeg gjøre det fullt og helt. Og jeg 
fant ut at hvis jeg skulle holde på 
med dette på et akademisk nivå så det 
monner, ville det gå utover pasientene 
mine. Da ville jeg ikke kunne være 
den tilstedeværende allmennlegen som 
jeg burde og ville være. Så det var 

I løpet av sine 14 år som allmennlege skjønte 
Pål Gulbrandsen stadig mer hvor mye det var 
han ikke skjønte. Og når det er noe man ikke 
forstår – i hvert fall hvis man er som Pål – 
begynner man å studere det man er nysgjerrig 
på. Dette førte til spesialisering i både allmenn-
medisin og samfunnsmedisin, en doktorgrad om 
pasient kontakt og et professorat ved UiO. 
Columna besøker doktor Gulbrandsen i en 
fløy på Ahus hvor han har sin arbeidsplass 
som helsetjenesteforsker. 

jazz
Tekst og foto: Camilla Jensen

–
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Så nå tenker jeg på leger og studenter 
som mine pasienter. Dermed får jeg 
praktisert det hele tiden. 

nysgjerrighetsmuskel
Jeg spør om hva folk ikke forteller 
når det tillitsrommet Pål etterlyser 
mangler?

– Det skrev jeg faktisk om i dok-
toravhandlingen min. Blant det jeg 
spurte folk om i den studien var om 
de hadde en tyngende sorg? Og hvis 
de svarte ja på det, spurte jeg videre: 
Er det slik at det betyr noe for helsen 
din? Og hvis de svarte ja på det også, 
tenkte jeg at det kunne være relevant 
for allmennlegen deres å vite om det. 
Videre kunne vi spørre om vedkom-
mende var i konflikt med noen som 
sto dem nær? Om de var utsatt for 
trusler eller vold fra noen som kjenner 
dem godt – den typen spørsmål. Og 
da så vi at ting som trusler og vold, 
visste fastlegen ikke noe om. Bare i 20 
% av tilfellene. Er du så ensom at det 
betyr noe for helsen din? Det visste 
legene ofte ikke noe om. De visste om 
det hvis det var en gammel dame som 
bodde alene, men de visste ikke om 
det hvis det var en mann på 40 år med 
jobb og full familie. Noe av grunn-
forståelsen jeg tok med meg ut av 
det, og som er helt sentralt for klinisk 
arbeid, var at legen, som alle andre, 
er forutinntatt. Så det jeg underviser 
i nå er at man må være systematisk 
nysgjerrig på den enkelte, og man må 
korrigere antakelsene sine. Man må 
trene opp nysgjerrighetsmuskelen. 

Pål peker videre på at leger kan 
fremstå som mindre empatiske, at 
de ikke bryr seg nok og er veldig 
instrumentelle. 

– Men jeg pleier å si at de er akkurat 
like empatiske som alle andre mennes-
ker. Det er ikke det som er problemet. 
Problemet er at i den tidlige fasen 
av legelivet har de så utrolig mye 
kunnskap de skal prøve å holde orden 

på, og som pasientene ikke passer inn 
i, så de driver et veldig tungt kognitivt 
arbeid i hvert eneste møte med pasien-
tene sine. Og da blir rett og slett den 
empatiske biten skjøvet litt til side. Og 
av og til blir den helt borte. 

medisinsk jazz
Jeg får assosiasjoner til jazzen og 
spør om det er som med musikk 
eller bilkjøring – at det er vanskelig å 
improvisere før kunnskapen sitter helt 
i systemet...?
– Det er en veldig presis assosiasjon. 

Det finnes faktisk en artikkel om 
medisinsk kommunikasjon som jazz, 
av Paul Haidet. Jeg spiller selv piano, 
riktignok ikke jazz, men det samme 
gjelder uansett: Hvis ikke du kan 
skalaene skikkelig, så kan du ikke 
lage musikk. Det er grenser for hva 
hodet ditt kan arbeide med samtidig. 
Så hvis jeg hadde vært helt fersk da 
jeg endret min tilnærming til pasien-
tene mine, som jeg gjorde etter å ha 
lest den artikkelen, ville jeg antakelig 
gått på trynet. Men som erfaren lege 
trengte jeg ikke å bruke noe energi 
på hva som var viktig eller uviktig i 
samtalen. Det kunne jeg umiddelbart 
sortere. Men hvis jeg hadde gjort det 
som helt nyutdannet og uten veiled-
ning, ville det gått galt. Vi lærer oss 
jo masse huskelister i medisinen. Og 
dem bruker man når man er fersk, 

og når pasientene begynner å snakke, 
blir man forvirret allerede etter tretti 
sekunder. Og så kommer man i gang 
med det jeg kaller revolverintervju. 
Og så avvenner man seg kanskje aldri 
med det senere. Så nå er jeg veldig 
bevisst på å forberede unge studenter 
og leger på at dette skjer med deg! 
Det kommer til å skje. Og det er helt 
greit. Det handler om å overleve. Men 
de må forstå at det ikke er funksjo-
nelt. De må tilbake til det vi lærer 
dem nå. Blant annet å la folk prate 
i fred. Og så må man ha en veldig 

tydelig struktur. Og være nysgjerrig, 
og undersøke pasientens ståsted. Hva 
tror de, hva tenker de? Ikke bare høre 
på symptomene, men på hva de selv 
tenker. Hva slags forventninger de har. 
Hva de håper å oppnå. 

På spørsmål om pasientkontakt har 
fått en større plass i undervisningen 
på medisinstudiet svarer Gulbrandsen:

– Ja, det har det. I Vest- og Nord-
Europa, USA, Canada og Australia, og 
så kommer de etter andre steder. Men 
det er viktig å være klar over at det 
hjelper lite hva de lærer på legestu-
diet hvis de ikke får oppfølging og 
veiledning når de for alvor begynner å 
møte pasienter. Da blir det bare teori, 
og da skjønner de ikke hvorfor det 
de lærer faktisk er det mest effektive 
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og funksjonelle. For de kommer i den 
plaskefasen hvor de husker på listene 
sine. Jeg og en kollega gjorde en gang 
en stor studie hvor vi videofilmet over 
70 leger før de skulle ha et kurs. Da så 
vi at de som hadde hatt undervisning 
i kommunikasjon på studiet ikke var 
noe bedre enn de som ikke hadde hatt 
det. Nettopp fordi de hadde kommet 
ut i denne krisefasen, og så hadde de 
blitt akkurat like instrumentelle som 
de gamle doktorene. Da vi kunne 
vise til dette, kunne vi også begrunne 
hvorfor de trenger oppfølging etterpå. 

Og fra i fjor har det blitt en obligato-
risk del av videre etterutdanning for 
spesialister i sykehus. Men så er neste 
utfordring at denne etterutdanningen 
må gjøres på en kvalitativt god måte... 
Og det er langt frem, for det er jo en 
kultur som skal forandres. Jeg har 
et 20-årsperspektiv på at vi kommer 
noen vei. 

peke på livet – ikke hodet
Pål sier at dette ikke bare handler om 
kommunikasjonsteknikk, men om et 
grunnleggende syn på hva mennesket 
er. Han understreker hvor graverende 
det er for en pasient når det blir pekt 
på vedkommendes hode hvis legen 
ikke finner svar i materien.
– Noen tåler det godt, men veldig 
mange blir frustrert, lei seg og kanskje 
fornærmet. «Jeg kjenner jo alt dette, 

og så sier du at det bare er i hodet 
mitt.» Dette er arven fra Descartes’ 
dualisme, denne oppdelingen av 
kropp og sjel. Og i likhet med en 
del av det psykiatriske diagnose-
systemet kan dette være ødeleggende 
for forholdet mellom behandler og 
pasient. Vi har ikke en kropp, vi er en 
kropp. Og det er ikke sånn at medisin 
handler om både bio- og psyko og 
sosialt, jeg tenker at det er noe helt. 
At fra vi skapes og til vi dør er vi i en 
kontinuerlig interaksjon med omgivel-
sene. Enten det er via huden, tarmen 

eller sansene, og den interaksjonen 
påvirker oss hele tiden. Vi er en kropp 
som begynner med et eller annet sty-
ringsinstrument, genene eller hvordan 
det nå er, men så kommer all interak-
sjonen, og så blir vi. Vi er fortsatt en 
kropp, men vi blir skapt kontinuerlig 
gjennom vår interaksjon med om-
verden. Og det betyr at hvis jeg føler 
at det er noe galt med meg, noe som 
ikke virker, kan en del av det være 
relativt lett å forstå, fordi medisinen 
har kommet så langt som den har. En 
skade eller en kjent mikrobe kan vi 
håndtere, men når vi møter alt vi ikke 
forstår, må vi ikke møte det ved å dele 
opp i kropp og sjel og det sosiale, men 
med nysgjerrighet. Min inngang til 
pasienter med tilsynelatende uforklar-
lige plager ble etter hvert at «Dette 
forstår jeg egentlig ikke», «Jeg må bli 

bedre kjent med deg før jeg kan hjelpe 
deg med dette. Jeg må høre hva du 
har å fortelle. Om deg selv og livet 
ditt». Og det med å peke på livet og 
ikke på hodet, kjennes mye bedre for 
folk. Da kan de begynne å fortelle på 
godt og vondt. Og det var en enorm 
opplevelse og erkjennelse for meg som 
lege å åpne opp for den muligheten. 
Tenk å være en som har hatt et tvers 
igjennom heldig liv, sånn som meg, og 
så begynne å høre hva slags liv folk 
har! Og hva de har hatt å stri med! 
Da er det også veldig lett å få empati. 

Og interesse. Og det var ikke sånn at 
jeg plutselig ble en trollmann, men jeg 
hadde mye oftere en opplevelse av at 
folk faktisk ble bedre av å få forståel-
se for hvordan livet deres var. 

Når det gjelder kroniske smer-
ter i muskel- skjelettsystemet tror 
Gulbrandsen at de færreste vet noe 
om hvorfor smertene er der. Sånn på 
ordentlig. 

– Ikke tror jeg legen vet det, og ikke 
tror jeg kiropraktoren vet det helt, og 
heller ikke fysioterapeuten. Men vi 
prøver så godt vi kan. Og jeg får fø-
lelsen av at folk blir hjulpet av å sitte 
og snakke med meg. En kiropraktor 
får følelsen av at folk blir hjulpet av 
å bli manipulert. Og kanskje har vi 
begge rett, det er personavhengig. En 

Vi har ikke en kropp, vi er en kropp. 

Og det er ikke sånn at medisin handler om både 

bio- og psyko og sosialt, jeg tenker at det er noe helt.
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av grunnene til at medisinen har hatt 
sånn popularitet og at kiropraktikken 
er populær, er at tilsynelatende er det 
en quick fix. Og det er veldig beha-
gelig! Jeg er litt opptatt av å hjelpe 
folk til å finne en vei videre i livet sitt 
hvor de kanskje får litt mer opplevelse 
av å ha styring og kontroll selv. Ikke 
sykelig kontroll. Men litt mer. 

tid til å gråte
Jeg spør om Påls måte å møte pasi-
enter på krever mer enn et standard 
tilmålt kvarter? Han sier at dette for 
en stor grad handler om kommunika-
sjonsteknikk og samtalestruktur: 

– Hvis du vet hvordan du skal gjøre 
det, vil du i løpet av de første tre 
minuttene vite hva som er på bordet 
av utfordringer. Og da kan du for 
eksempel si at «Det problemet der 
tror jeg vi kan løse her i dag, men det 
andre du tok opp må vi nok snakke 
litt mer om. Er det greit at jeg setter 
deg opp på en dobbelttime?» Og 
når du har vært gjennom den første 
utforskende samtalen trengs det ikke 
alltid så mye mer tid senere. Særlig 
hvis en trygg relasjon er opprettet der 
pasienten har delt noe viktig og følt 
at det har blitt oppfattet som viktig. 
Da tar det ikke så mye tid. Et av de 
viktigste argumentene mine for å bli 
flinkere til å kommunisere er at det 
faktisk tar mindre tid. Det gjelder alt 
bortsatt fra én ting – og det er når vi 
skal gi informasjon. Om kompleks 
behandling eller vanskelige valg, da 
har vi en tendens til å undervurdere 
hvor lang tid det tar. Da må vi snu på 
det. Men det å forstå og få ting opp, 

skjønne hva som er viktig, tar ikke så 
lang tid. Mange leger er engstelige for 
dette med tid. De sier at hvis de spør 
en pasient om hvordan de egentlig har 
det, begynner folk bare å gråte. «Og 
da går jo dagen min i oppløsning.» 
Da pleier jeg å spørre om de har tatt 
tiden på hvor lang tid det tar fra folk 
begynner å gråte til de pusser nesen og 
er i stand til å snakke igjen? Nei, sva-
rer de da. Men det har jeg gjort. Det 
tar ikke så lang tid. For det er grenser 
for lenge man gråter når den andre 
bare sitter og følger med og ser på 
deg. I løpet av to-tre minutter har folk 
stort sett begynt å samle seg. Mange 
føler seg bedre bare av å få gråte litt. 
Og da sparer man litt tid der også. 

Så nei, dagen går ikke i oppløsning 
selv om pasienten gjør det. Men vår 
mann på Ahus understreker med store 
bokstaver at legen ikke må innbille 
seg at de kan løse de bakenforliggende 
problemene. Heller ikke prøve det.

–  Da jeg var ung og hadde begrenset 
erfaring husker jeg godt et møte med 
en pasient som fortalte om et voldelig 
ekteskap. «Hvorfor går du ikke bare 
fra ham?» spurte jeg. Det er jo en for-
ferdelig ting å si. Men jeg forsto ikke 
det den gang. Ikke bare understre-
ket jeg hvor stakkarslig hun var, jeg 
bekreftet også at hun ikke var i stand 
til å gjøre selv det enkleste valget i 
verden. Det var en helt ødeleggende 
måte å snakke på, men ingen hadde 
lært meg noe om det. Nå er det en del 
av undervisningen. Du kan alltid være 
tilstede, alltid lytte, være interessert, 
du kan gi støtte, men ikke tro at du 

kan løse tingene for folk. Hvis du skal 
gjøre noe, må du hjelpe dem til å være 
sterke nok til å begynne å løse ting 
selv. Lengre kan man ikke håpe på å 
komme.

Jeg ber Pål snakke om skambelagte 
forhold som ofte går under radaren 
hos legen fordi tillitsrommet og inter-
essen ikke er etablert. 

– Ja, skam er et ekstremt viktig feno-
men. Men ordet skam er på mange 
måter nettopp litt skambelagt. Det er 
så tett knyttet til kulturell problema-
tikk og tabuer. Men vi føler alle skam. 
Og for de underligste ting, små og sto-
re. Jeg prøver å knytte skambegrepet 
til et annet viktig begrep i medisinen – 
kanskje det aller viktigste – men som 
vi ikke lærer om – og det er sårbarhet. 
Alle leger har hørt om sårbarhet i 
forhold til ulike typer frykt en pasient 
kan stå overfor – alvorlig sykdom 
eller handikap eller arbeidsuførhet av 
ulike årsaker – alt dette som gjør oss 
sårbare når vi er en kropp. Dette er vi 
klar over. Men den sårbarheten som 
ligger i å ikke være god nok, eller ikke 
å tilhøre noen – den tenker ikke vi 
medisinere så mye på. Men den er jo 
minst like skremmende. I en samtale 
prøver jeg å nærme meg kjernen ved å 
se opp for sårbarhet. 
gulbrandsens resept
Professor Gulbrandsen sier det ikke 
er så vanskelig å få tillit hvis man tar 
folk på alvor og gir dem anerkjennel-
se. Men at først og fremst må man 
ha en interesse for og intensjon om å 
virkelig møte mennesker og komme i 
dialog. Jeg lurer på hvilke hindringer 

jazz
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som ellers ligger i veien for at mange 
leger ikke helt får til å jobbe etter 
Gulbrandsens resept?

– Teknologidriven kan være én årsak, 
og en overdreven tro på at det finnes 
naturvitenskaplige og klare, konkre-
te, blodprøvedokumenterte svar på 
enhver ting mellom himmel og jord. 
Ut fra den «gale» forståelsen av men-
nesket – at det er en kropp som har en 
sjel. Jeg tror det er helt ødeleggende. 
Og jeg er ikke den første som vil ha 
Descartes ut av lærebøkene. Men vi er 
i mindretall, for de aller fleste jobber 
i sykehus, og det er nettopp der man 
faktisk kan påvise ting. Og hvor man 
kan gjøre noe konkret med mange 
problemer. Man vet litt mer når man 

har tatt et bilde eller en blodprøve 
til. Og da er jo ting veldig håndfast. 
Så jeg kan forstå at det blir sånn. Og 
sykehusene er ekstremt dominerende 
i medisinutviklingen. Sammen med 
teknologien. Men som allmennlege er 
det ikke alltid man kan løse problem-
stillinger eller finne svarene på alle 
spørsmålene. Det jeg kan gjøre, er å 
prøve å forstå hvordan det er å ha en 
smerte, selv om jeg ikke kan forklare 
eller spore den. Det jeg ikke må gjøre, 
er å prøve å forklare smerten. Hvis en 
pasient skal finne en forklaring på en 
uforklarlig smerte, må de finne den 
selv. Det beste jeg kan gjøre er å gå 
sammen med dem på den veien. Og 
for virkelig å møte en pasient, uansett 
hvor godt du tror at du kjenner ved-

kommende – start med blanke ark! 
Nullstill deg og stryk det forutinntat-
te, gå inn undersøkende. Jeg har laget 
en huskeregel for dette. Den er på 
engelsk, og heter The four Cs: C for 
Curiosity, C for Compassion, C for 
Courage og C for Clarity.

Møtet med doktor Pål er over. På 
vei ned trappen tenker jeg på de fire 
C-ene og på at Påls overordnede mål 
for en konsultasjon ikke er å helbrede, 
men at pasienten skal bli i litt bedre 
i stand til å hjelpe seg selv. Likevel 
har jeg tro på at dersom den fine 
C-skalaen blir spilt på ærlig, nysgjer-
rig jazz-vis kommer kanskje den siste 
av seg selv – C for Cure. 

jazz
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Hvordan skal mennesket forstås? Hva i et menneske er klart 
avgrenset fysisk og hva er psykisk? Dette er ingen enkle spørsmål. 
Filosofer og andre har diskutert frem og tilbake i århundrer. 
Hva kan vi som kiropraktorer gjøre?

Tekst: Ida EliassenCoker og Guro Thobru Foto: Ida EliassenCoker

V i kan lære mye om hvordan disse begrepene 
er forstått gjennom å gå bakover i historien. 

Da kommer tendensen vi har til å dele opp 
mennesket, og begrensningene ved oppde-
lingen av «fysisk» og «psykisk» til syne, sier 
Gunn Helene Engelsrud, professor ved Seksjon 
for Kroppsøving og Pedagogikk ved Norges 
Idrettshøyskole. Hun står bak artikkelen «Being 
present with the patient—A critical investigation 
of bodily sensitivity and presence in the field of 
physiotherapy» som ble publisert i Physiotherapy 
Theory and Practice online april 2018.

Hun fortsetter:
– Hvis vi går nærmere innpå begrepene «fysisk» 
og «psykisk» og knytter dem til kroppen, kan 
det trekkes frem i alle fall tre ulike måter; Vi 

kan tenke om kroppen som et fysisk objekt, et 
levende subjekt med tanker og følelser inklu-
dert i kroppen, det vil si at vi fungerer som 
kroppslig tenkende vesener, eller vi kan tenke at 
kroppen er et kulturelt formet «produkt» skapt 
av samfunnsforhold, slik vi i dag ser i debatter 
om reklame/sosiale medier skaper kroppspress 
og så videre. Alle disse tenkemåtene kan både 
hver for seg og samlet være vevet inn i helsepro-
fesjoners praksis, så vel som i egen og andres 
selvforståelse. 

Noe som er viktig for Engelsrud er å forstå at 
det mennesket som kommer til behandling har 
med seg egne erfaringer i og med kroppen, og 
at oppgaven for den profesjonelle er forsøke å 
nærme det kroppslige erfaringsnivået, selv om 

Berør og bli berørt

–
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det for pasienten kan være vanskelig å verbalisere. 

– Det er ikke enkelt, men en stor oppgave i dagens utdan-
ninger. Teori og perspektiver på hva kropp er, og gjøres til, 
er viktig kunnskap for dagens studenter. Da kan de lære å 
reflektere kritisk og unngå å henfalle til enkle ord og be-
greper om fysisk/psykisk og hverdagsbegrep som kropps-
språk. Vi må unngå å bli værende i en tatt-for-gitt-tenkning 
om disse begrepene.

berøring
Å berøre andre og å bli berørt anses 
som grunnleggende for at vi skal fungere.

– Når vi blir født har vi kontakt via morens (og andres) 
kropp og merker dermed oss selv. Våre grenser og hvor-
dan vi blir til i vår utvikling er avhengig av at noen holder 
oss og berører oss. Gjennom den andres berøring kjenner 
barnet at det finnes som kropp i verden.

Når man kommer til kiropraktor er det gjerne med en 
problematikk man lett kan tenke er fysisk, at det bare har 
med et objektivt forhold i kroppen å gjøre.

I den fenomenologiske tradisjon som Engelsrud jobber 
med tenkes det om kroppen som et forhold. 

– Der tenker man på hele kroppen som en måte å være 
subjektivt erfarende på. Man er opptatt av det mennesket 
selv er og merker ved sin kropp, og det merker at det er i 
verden med andre og at det går an å forholde seg til både 
seg selv og andre. I dette perspektivet er det ikke slik at det 
psykiske «sitter» i følelser eller sinnet, som det kroppslige 
er avgrenset fra. Følelser kan komme til utrykk i en kiro-
praktisk behandling like gjerne som de kommer til uttrykk 
hos en psykolog. Når vi opplever noe emosjonelt så merker 
vi det ofte i kroppen, som når vi gråter, har vondt eller ler 
er det med og i kroppen, sier hun.

Å behandle et menneske er å ta innover seg alt det mennes-
ket føler og kjenner og merker. 

– Når vi berører en annen, berøres vi selv. Der er det er en 
tvetydighet, som gjelder begge parter. Slik sett gjør det en 
forskjell å tenke om både behandler og pasient som berørt 
og berørende.  Betraktes kroppen i utgangspunktet som 
tvetydig, oppstår en forskjell fra å betrakte kroppen som et 
fysisk objekt, ifølge professoren.

– Hvis man tenker «ja, det er en menneskelig kropp», 
så blir det mer «logisk» å være opptatt av hvordan en 
behandling oppleves. Det til forskjell fra å tenke «nei, 
jeg bare ordner på noe mekanisk, så blir det bra». Ved 
å reflektere over slike tenkemåter, får vi øye på nyanser 
og trenger ikke å si at noen av de måtene å tenke på i ut-
gangspunktet er feil eller gale, men vi trenger å forstå hva 
vi som profesjonelle får øye på ved å bruke ulike perspekti-
ver på kroppen.

interesse for opplevelsene
– Vi har en dualistisk talemåte i vår daglige språkbruk. Det 
«fysiske» og «psykiske» inngår i organisering av helseve-

senet så vel som hvordan utdanningene har sine «deler» av 
mennesket. Psykologer og fysioterapeuter og kiropraktorer 
som skal ta seg av ulike deler. Spørsmålet er om vi like 
fullt trenger en felles forståelse av mennesket. Det konkrete 
mennesket vi står overfor kommer ikke til oss som oppdelt. 

Det er kanskje vanskelig å finne en 
behandler som ser hele bildet?
– Ja, det er vanskelig. Ingen av oss klarer dette fullt ut, 
men det hjelper å være klar over våre begrensninger, sier 
professoren. 

– Mitt poeng er at vi trenger å forstå både våre kontakt-
skapende sider og våre begrensninger når vi møter et annet 

Når vi berører en annen, berøres vi selv. 
Der er det er en tvetydighet, som gjelder begge parter.
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menneske. Vi bør interessere oss for og bruke tid på å 
forstå det enkelte menneskets egen opplevelse av behand-
lingen, hvordan det kjennes og merkes og de erfaringene 
personen selv har. Det å legge vekt på samtale og det å 
være tilstede ovenfor den andre, gir mindre rom for å tenke 
«nå skal jeg fikse deg» eller «dette er bare et enkelt grep».

Så hvordan kan vi som profesjonelle tenke rundt 
kropp og forholdet til kroppen?

– Vårt forhold til kroppen, også som profesjonelle, 
kommer konkret til syne i måten vi berører hverandre 
på. Hvordan hendene våre legger seg, om vi er for brå 
og mekaniske. Måten vi som behandlere selv er tilstede i 
kroppen, om vi puster og er rolige, virker i og gjennom be-
røringen – om det kjennes godt ut å bli tatt i, eller om den 
som ligger der er redd for om det den profesjonelle foretar 
seg med sine «grep» vil gjøre vondt. 

Utrykket «knekke opp» hjelper kanskje ikke 
kiropraktorene?

– Nei, med en slik språkbruk assosieres kroppen lett med 
noe mekanisk og brekkbart. 

Mange håper nok på at når noe fikses i kroppen 
så slipper man å tenke mer på det?

– Det kan være en drøm det å slippe å kjenne på problemer 
eller smerter fra kroppen. Men når vi først har plager og 

smerter; hva kan vi lære om oss selv i måten vi tenker på? 
Her støter vi på muligheter for innsikt og refleksjon, som 
vi kan gjøre til noe interessant. En tanke er at her stilles 
tålmodigheten på prøve, vi «tvinges» kanskje til å kjenne 
etter, og du må finne ut av hva slags forhold du selv skal ha 
til kroppen på sikt, sier Engelsrud.

viktig brikke i samspillet
Hva tenker du er viktig med kroppsspråket til 
behandleren?

– Det er viktig at man er klar over om man selv er stresset. 
Det å være tilstede fullt og helt, være rolig sammen med 
den du har foran deg her og nå, er slik jeg ser det et viktig 
punkt. Gjennom det opparbeider du deg trygghet som 
gjør at du blir effektiv på en annen måte enn når du har 
dårlig tid. Ingen er effektive når de er presset på tid, sier 
professoren.

Hun mener at en stor gevinst ligger i hvordan vi som 
profesjonelle nærmer oss andre.

– Det er ikke bare metodene, men hva vi gjør når vi utøver 
den praksisen som vi har lært at metoden skal gi oss. 
Metoden i seg selv assosieres ofte med det som har/gir ef-
fekten, men det er metoden utøvet i relasjon med pasienten 
som er virksomt. Det er rett og slett kiropraktoren og den 
profesjonelle som er den viktigste brikken i samspillet med 
pasienten, avslutter Engelsrud.
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Professor Even Lærum fikk i 2015 kongens 
fortjenestemedalje for sin betydelige innsats og 

sitt store personlige engasjement og nysgjerrighet 
gjennom mer enn førti år som allmennmedisiner. 

Hans fokus på klinisk kommunikasjon og rolle 
som brobygger mellom ulike medisinske 

fagdisipliner og miljøer fremheves som vesentlig 
ved utdelingen av denne æresbevisningen. 

Selv deler han ofte ut en «varedeklarasjon» 
til pasienter som besøker ham på kontoret på Redcord, 

en spesialklinikk for muskel og skjelettlidelser 
hvor han som pensjonist arbeider en dag i uken.

Var det vanskelig å finne frem? Kommer du langveis fra? 
Tenk, nå er det virkelig mai, en vakker tid! Ja, her bor 

vi.» Columnas utsendte møter professoren utenfor huset 
hvor han bor i Asker sammen med sin kone, billedkunstne-
ren Ingrid Lærum. Vi småprater om grønske og vår, om di-
alekter og opphav mens vi går gjennom kjøkkenet og ned 
trappen til vertens favorittrom i underetasjen. Fra en bjelke 
i taket henger en rød slyngeanordning: Treningsapparatet 
Redcord – én av de røde trådene i Even Lærums virke. 
Veggene i kjellerstuen prydes av Ingrids arbeider. Over 
en chaisselounge henger en billedvev som Evens mor har 

kopiert fra det tyske verket Rote Pferde av Franz Marc, på 
oppdrag fra sønnen som røper sin store kjærlighet for hes-
ter. Over peisen troner ulike familieklenodier, deriblant et 
skytevåpen Evens far fikk i gave fra en tuberkulosepasient. 
På en hylle ved siden av står sirlig utskårne gjenstander i 
tre, signert professoren selv. Vossaguten Lærum er bror, 
onkel, sønn, sønnesønn og oldebarn i et langt kobbel leger 
i seks generasjoner. 

– Som barn var jeg ofte med faren min rundt på sykebesøk 
som grindagut. Jeg fikk ikke være med inn til pasientene, 

«
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mange dramatiske og spennende fortellinger fra sine 
legegjerninger. Jeg tenkte en stund på å bli arkitekt eller ve-
terinær, men det som til slutt inspirerte meg aller mest med 
tanke på yrkesvalg var nok alle historiene om menneske-
møter og muligheten til å hjelpe og å gjøre en forskjell. 
Min far var glødende interessert i sine pasienter og sitt fag, 
og det smittet. Så det ble lege av meg også.   

pasientperspektivet
Når vi omsider begynner å samtale om denne 
sakens kjerne – behandlingskunst – ser jeg mottakelsen 
jeg fikk utenfor huset i tydelig sammenheng med 
Lærums kongstanke om møtet med en pasient:
– Vi må møte pasienten der hvor vedkommende er. Og 
innledningsvis må vi investere noe i fase én slik at pasien-
ten føler at han eller hun blir møtt. Med blikkontakt, av en 
som er tilstede, og en som er vennlig og deler noe sosialt i 
møtet. Noe om reisevei, været, og ikke minst noe om seg 
selv. Ikke gå rett på sak. Det tar ikke mer enn et minutt 
eller to, men kan vise seg å være en veldig god investering. 
Når man har gjort det kan man fortsette.

For Even Lærum er omdreiningspunktet 
for en pasientkonsultasjon altså Søren Kierkegaards 
sitat om å møte den andre der den andre er. 
Dette har professoren både forsket i og skrevet mye om. 
– Når du først prøver å dykke ned i hva folk kommer med 
av tanker, bekymringer og forventninger, får du tilgang til 
en verden hvor du virkelig kan møte dem. Hvis du gjør 
det på en god måte, får du mange uttrykk for hva de står 
i, mange begreper i løpet av veldig kort tid, som du kan 
koble din egen kommunikasjon til: Hva møter du? Hva 
tas opp? Egentlig. Dette er pasientperspektivet. Dette ser 
jeg som den viktigste faktoren i en konsultasjon, og det er  
nettopp der vi som behandlere ofte bommer. Vi går rett på 
vår egen «cd», og så durer vi av gårde og lirer av oss noe 

automastisk. Vi ser ikke, hører ikke, lytter ikke og så får vi 
ikke med oss alt det pasienten egentlig har på hjertet. Mens 
det å tilpasse din egen aktivitet vedkommendes ærend er 
nøkkelen til behandlingskunst. Og så er det veldig viktig å 
stille åpne spørsmål. For å få dem til å fortelle. Ikke spørre 
om de har hatt ditt eller datt. Med åpne spørsmål kom-
mer det ofte vesentlig gratisinformasjon som kanskje ikke 
får plass hvis man spør direkte om symptomer osv. Det 
kan komme senere, for å utelukke ulike diagnoser. Vi må 
begynne med å ønske pasienten velkommen inn med sitt 
eget. Hva er språket deres? «Du har tenkt på at det kunne 
være noe alvorlig? Fortell meg hva det betyr for deg? Har 
du lest noe om det? Har du snakket med andre som har 
hatt det?» Da inviterer man dem inn med deres perspektiv. 
«Hva er det som gjør at du ikke kan sprette opp av sengen 
om morgenen? Hvordan ser en gjennomsnittsdag ut for 
deg?» Be dem fortelle om jobb, fritid, adl, livskvalitet og 
tidligere sykdommer. Få tak i disse faktorene. Da er det 
også mulig å fange opp sekundære – eller i enkelte tilfeller 
primære årsakssammenhenger som ellers ville gått under 
radaren. Og da gir man den enkelte en følelse av at det er 
noen som griper tak i det de kommer med. Det tror jeg er 
et av de viktigste kriteriene ved behandlingskunst. Men det 
blir som sagt ofte oversett. Selv om det er helt sentralt i alle 
møter med mennesker: Å bli sett og hørt – og få respons på 
bakgrunn av det. Blikkontakt er også helt essensielt i møte 
med pasienter. Bare et lite sideblikk ut kan ødelegge masse. 
Eller det å være opptatt av datamaskinen. Eller klokken. 
Det forstyrrer ofte kommunikasjonen.

varedeklarasjon
Lærum peker videre på at nettopp tid er et sårbart element 
i en konsultasjon. Han prøver selv å huske på å sekundere 
pasienten underveis og gjøre vedkommende oppmerksom 
på hvor mye tid som er til rådighet, hva den skal fylles med 
– og ikke minst at det er han selv som skal ta ansvar for 
tiden. Den trenger ikke pasienten å bekymre seg for.
– Det er viktig at pasienten tidlig får greie på hva vedkom-
mende skal forholde seg til. Og da må man komme med 
det jeg kaller en «varedeklarasjon». For at pasienten skal 
føle seg trygg og ivaretatt og sikker på at det blir tid til 
det vedkommende har på hjertet, er det viktig å skissere 
en struktur for konsultasjonen: «Først vil jeg høre litt om 
hva du tenker, hva du synes det er viktig å fortelle meg, og 
så må vi kanskje gjøre noen undersøkelser. Siden skal jeg 
fortelle hva jeg tenker at dette kan være, og til slutt kan vi 
diskutere hva som kan gjøres med situasjonen.» Da innstil-
ler hjernen seg og oppmerksomheten seg på det. Og da får 
man utvekslet mer vesentlig informasjon, oppnår tillitt hos 
pasienten og skaper en trygg ramme for samtalen. Det er 
ikke alltid det blir akkurat sånn, men dette er oppskriften. 

Når det gjelder informasjonsflyten er professor Lærum 
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opptatt av at den skal være like effektiv begge veier. 
Dersom han foretar seg noe i løpet av konsultasjonen, 
er han nøye med å forklare hvorfor: «Vet du hvorfor jeg 
tester refleksene dine?» Og like stor vekt legger han på å 
avdramatisere og understreke normalfunn i en undersøkel-
se, men uten å bagatellisere. 
– Nesten uten unntak er pasienten opptatt av hva det er 
som feiler dem. Er det kreft? Er det noe helt uskyldig? Er 
det slitasje? Og da er det veldig viktig å være tydelig og 
ikke bruke stammespråk. Ikke latin. Vi leger må bruke 
vanlige ord som folk forstår. 

Og Lærum bruker gjerne metaforer som et nyttig virke-
middel for å anskueliggjøre for pasientene sine hva som 
foregår i fysiologien deres. En prolaps kan for eksempel 
sammenlignes med en drue som til slutt blir til en rosin. 
Og igjen understreker han vekten av tydelig informasjon, 
gitt i riktig rekkefølge og på rett tidspunkt: 
– Jo mer man informerer som behandler, desto mer husker 
pasienten. Hvis man intervjuer en pasient etter at vedkom-
mende har fått grundig informasjon, har vedkommende 
klart å motta signifikant kunnskap som de kan repetere og 
fortelle om hjemme. Dette lærte jeg meg i Danmark hvor 
jeg gjennomførte en intervjuundersøkelse med pasienter 
som kom med langvarige rygg- og nakkeplager. Temaet 
var hvordan man skulle formidle resultater av mr-under-
søkelser, som i seg selv er en lang liste med fremmedord. 
Da lærte jeg meg til å stille et spørsmål på tampen av 
konsultasjonen som jeg selv synes er ganske glupt: «Nå 
som du har fått høre litt om hva mr-resultatene viser er jeg 
nysgjerrig på hva du kommer til å fortelle når du kommer 
hjem...»

tango
Det åpenbart glupe og mangefasetterte i dette 
spørsmålet belyser nettopp vinn-vinn-situasjonen i 
god kommunikasjon. Men det er ikke bestandig det å 
informere så lett kan gjøres etter oppskrift:
– Mange har angst for hva en mr-undersøkelse vil kunne 
komme til å avdekke. Slike metoder viser jo «alt», og de 
fleste har hundre prosent tillit til et slikt verktøy. Jeg lærte 
etter hvert at når du skal fortelle noen om et mr-resultat, 
må du slippe katta ut av sekken med én gang og besvare 
det spørsmålet mange er fylt med: «Har jeg kreft eller 
ikke?» Hvis du ikke får tak i dette og møter det, kan du 
gi informasjon til du blir blå og rød, men det eneste som 
står i hodet på pasienten forblir dette spørsmålet. Og da 
vil vedkommende ikke være i stand til å lytte eller ta inn 
annen type informasjon før det er gjort rede for. Så det må 
man svare på først. 

Jeg lurer på hvordan man formidler et 
budskap om alvorlig sykdom som oppdages 

ved en slik undersøkelse, og legen svarer:
– Da er det veldig viktig nettopp å ha kommet inn på 
pasientens eget perspektiv. Møte dem der de er. Og så ikke 
slippe hele sannheten med én gang. Men si at her er det 
noe, det kan være alvorlig, men at vi ikke vet helt sikkert 
ennå. «Det må vi undersøke nærmere – du må komme til-
bake.» «Kan det være kreft?» «Ja, det er én av mulighete-
ne, men det kan være flere andre ting, og det må vi komme 

tilbake til.» Da får dette modnes litt. Men å si direkte til 
en pasient at vedkommende helt sikkert har kreft, det gjør 
man ikke sånn uten videre. Ta det litt i porsjoner. Det er en 
fordøyelsessak. Som Olav H. Hauge sier: «Hvis du vil gi 
meg ei dråpe, så skal du ikkje gje meg heile havet». Da må 
man virkelig danse tango. 

legen i deg selv
Empati er en annen hjørnestein i Even Lærums 
grunnlære om pasienttilnærmelse, og han viser til at 
det er et av områdene hvor behandlere ofte svikter. 
– Også dette er fundamentalt i nesten alle sammenhenger 
hvor mennesker møtes – ikke bare i terapisammenheng. 
Også i skolen, men kanskje aller viktigst i helsesammen-
heng – hvor folk ofte er sårbare og engstelige. Tenk hvor 
mye det kan bety for et menneske å få høre: «Jeg forstår at 
dette har vært vanskelig for deg». Det er avgjørende for en 
god konsultasjon – og derigjennom for en pasients videre 
utvikling – at vedkommende føler seg sett og forstått. 

Even understreker betydningen av dette når konsultasjo-
nen kommer til punktet «Behandling». Igjen fremhever 
han pasientens ståsted som det primære utgangspunktet 
for å komme i en god dialog om hvilke tiltak som kan egne 
seg for den enkelte. Even sier det ikke har noen hensikt å 
anbefale pasienten en type behandling som vedkommende 
har utprøvd i tjue år uten effekt. Det være seg piller, fysio-
terapi, kiropraktikk eller operasjon.  

29



30

– Når vi kommer inn på type behandling må vi også snak-
ke om hva vedkommende kan gjøre selv – legen i deg selv. 
Mange er jo på jakt etter en quick fix. En pille eller en kur 
– noe som ordner det utenifra. Og det skal helst gå veldig 
fort: «Jeg skal trene til Birken, og jeg har masse møter, og 
dette vonde har jeg ikke tid til, så dette må du ordne opp 
i!» Og da har vi jo en utfordring. Så da må vi begynne å 
forhandle oss frem, det finnes ikke en pille for alt som er 
ille. Selv om det er forventningen i dag. 

I et hefte Lærum har skrevet om et annet aspekt ved 
behandlingskunst – placeboeffekten – siterer han opp-
lysningsikonet Voltaire. Den franske forfatteren og 
 samfunnskritikeren hevdet at «Legens viktigste oppgave er 
å more pasienten mens naturen tar seg av helbredelsen». 
Og her kommer vi inn på et fagfelt Lærum har befatte 
seg mye med. Han anser positiv forventning som den 
 potensielt viktigste medisinen en pasient får med seg hjem. 
På spørsmål om placebobegrepet har blitt stigmatiserende, 
svarer professoren: 
– Ja, det har du nok helt rett i. Jeg vil heller kalle det 
forventningseffekten. Din egen forventning om hvordan 
dette skal gå. «Det går til helvete – jeg kommer til å bli 
verre og verre» eller «Jo, dette tror jeg skal gå bra». Vi vet 
at positiv forventning er et av de viktigste medikamentene 
vi har. Mens negativ forventning kan indusere og frem-
kalle symptomer, plager og angst i stedet for det motsatte. 
Dette avhenger nettopp av interaksjon og kommunikasjon, 
om hvordan man møter pasienten, og punkt én: Får han 
eller hun tillit. På bakgrunn av dette kan placeboeffekten 
variere fra null til minus på den ene enden av skalaen, og 
fra null til så mye som 80 prosent i den andre enden. Og 
nettopp dette er en del av legen i pasienten selv. Her er 
vi inne på de selvhelbredende mekanismene. Og de gjør 
masse med kroppen! Endorfiner, hormoner, nevropeptider 
og all verdens substanser som vi vet utskilles i hjernen. 

Dette kan til og med observeres med mri. Så det er ikke 
snakk om overtro eller humbug og innbilling. Det skjer 
faktisk noe i hjernen, og en rekke stoffer skilles ut og går 
gjennom hele kroppen og virker smertestillende, bero-
ligende, de virker på hukommelse osv. Jeg mener at 60-80 
prosent av behandlingskunsten ligger i å spille på lag med 
og utnytte placeboeffekten. Ikke som noe lureri, men som 
noe helt reelt og et fundament som skal ligge der i grunnen 
for enhver god konsultasjon. Og så kommer det medisinsk 
faglige på toppen. 

syk, frisk eller plaget 
For å anskueliggjøre betydningen av hvordan vi betrakter 
vår egen helse og sette tingene litt i perspektiv skisserer 
Even ofte et bilde av kroppens kompleksitet og suverene 
presisjon for sine pasienter: 

– Vi har et sted mellom 80 og 100 milliarder celler i hjer-
nen vår. Og hver av disse cellene har nettverk med andre 
celler – kanskje opptil 100 000. Og så skal dette spille på 
lag og styre hele kroppen, med fem tusen milliarder andre 
celler – og alt dette skal være i orden, til enhver tid funke 
– og så forventer vi å være fri for plager og sykdommer... 
Er det ikke ufattelig hvor godt det tross alt går?! At vi ikke 
har flere plager og mer sykdom, det synes jeg er et under. 
Av og til sier jeg til pasientene mine: «Kan du tenke litt på 
et spørsmål til neste gang: Tenker du at du er syk, frisk, 
eller bare plaget?» Da kommer mange tilbake og sier at de 
føler de er friske, men at de har litt plager. Og da sier jeg at 
da har vi kommet mye lengre. 

Jeg lufter at det ofte er knyttet mye identifikasjon til nett-
opp sykdom, og at mange betrakter seg selv som bærere av 
en diagnose – vi er ryggpasienter eller vi er reumatikere...
– Ja, og det skriver jeg om for tiden. Jeg opplever at 
samfunnet har blitt medikalisert – at et hvert helseproblem 
skal gjøres til et anliggende for helsevesenet og profesjo-
nell hjelp. Og jeg synes det har gått for langt. Den eneste 
effekten vi helt sikkert vet at dette har, er på pengestrøm-
men – fra pasienten til tilbyder. Uten å gjøre mine pasi-
enters lidelser mindre eller ubetydelige, prøver jeg av og 
til å ikke-sykeliggjøre dem. Jeg sier: «Vet du hva som er 
normalplagene hos folk? Vi har alle sammen hodepine, 
hudkløe, fordøyelsesplager og nakkesmerter.» Nå snakker 
vi om «Patient Education». Det synes jeg det er spennende 
å bruke litt tid på. Og til pasientene mine pleier jeg å omta-
le meg selv som en velutdannet pasient. 

Denne egenkarakteristikken av legen Even er ikke bare et 
kameratslig forsøk på å bryte ned skillet mellom fag- og 
lekmann. Med et knippe egne helseutfordringer har han 
selv bred erfaring fra rollen som pasient. Jeg lurer på hvor-
dan han har opplevd rollebyttet?
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– Jeg har vel opplevd en god del mangel på det jeg selv 
etterstreber, men også det motsatte – det er stor varia-
sjon. Fra dem som er helt topp og virkelig møter en og 
gir informasjon på en god og begripelig måte, slik at man 
blir rolig og tror på at dette skal gå bra, til dem som gjør 
en engstelig og som er mest opptatt av seg selv, sin egen 
fortreffelighet og å briljere med sine kunnskaper. Jeg har 
møtt mange – og dermed hele spekteret, og jeg oppdager 
ganske fort hvor vedkommende befinner seg i dette land-
skapet. Og når jeg selv ligger på sykehus kan jeg jo ikke la 
være å observere alt som blir sagt og hvordan helsearbei-
derne møter pasientene, hvordan interaksjonen er, legen, 
sykepleierne, hvordan de kommuniserer – jeg har mye jeg 
kunne fortelle om dette...

På spørsmål om disse erfaringene har påvirket Lærums 
egen holdning til pasientkommunikasjon svarer han fort:
– Ja. Uten tvil. Jeg ser hvor utslagsgivende det er. Jeg har 
også gjort en god del forskning på klinisk kommunikasjon 

og betydningen av det. Dette kommer også mer og mer inn 
i undervisningen. Klinisk kommunikasjon, hvor pasient-
kontakt og adferdsmedisin er sentrale temaer, er nå et eget 
hovedfag på legestudiet. 

Dette faget har Even selv vært med på å utvikle og borge 
for som et eget, tverrfaglig satsningsområde på universite-
tet. Han har selv undervist på studiet og bidratt til å løfte 
og synliggjøre betydningen av det mellommenneskelige 
aspektet i helseomsorgen. 
– De som synes dette er tull, har jeg ikke helt sans for, sier 
Lærum med et lite smil. – Men jeg tror ikke det er så man-
ge som betrakter det som uvesentlig lenger.

Nettopp det faktum kan Even Lærum som nevnt selv ta 
mye av æren for. Og en ære har det vært å få besøke denne 
livsvise og sjenerøse mannen en lysegrønn formiddag i mai. 
Konsultasjonen har gjort meg godt; Jeg føler meg møtt, 
sett, hørt – og ikke minst frisk som en fisk!
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ak For en mann som Gunnar Bostrøm finnes det ikke enkle svar på kompliserte 
spørsmål. Men når jeg spør hva som er behandlingskunst for ham kommer 
svaret kort og konsist. 

Kommunikasjon! 
Kommunikasjon! 
Kommunikasjon!

Han er inne i sitt 41 år som kiropraktor og beskriver 
seg selv som en mann som ofte beveger seg i krys-

ningspunktet mellom filosofi og psykologi i sin tilnærming 
til det meste - også i kommunikasjon, enten det er med 
venner, familie eller med pasienter. 

Vi har avtalt å snakkes på telefon en onsdag i mai kl 11.30 
og da vi spikret denne avtalen for en uke siden, slo det meg 
at Gunnar er en mann som vet å fatte seg i korthet. Han 
er klar, og ikke til å misforstå. Jeg fikk den umiskjennelige 
fornemmelsen av at han vil sette pris på om jeg klarer å 
være pinlig punktlig. 

Og i det han løfter røret denne onsdagen får 
jeg min fornemmelse bekreftet. Han påpeker min 
punktlighet med fornøyelse og har svarene klare.
– I eiendomsbransjen sier de at de tre viktigste tingene 
for salg av bolig handler om beliggenhet, beliggenhet 
og beliggenhet. For oss som jobber med mennesker 
handler det om kommunikasjon, kommunikasjon og 
kommunikasjon!

Dette lyder kjent. Det er ikke noe nytt i det, er det fort å 
tenke. For vi kan alle stille oss bak det at å kommunisere 
godt med pasienter er en forutsetning for å kunne hjelpe. 
Men det er ikke det han mener.
– Hva er hovedproduktet vårt som kiropraktor? Du kan 
tenke at det er behandlingen vi tilbyr, utredningen eller 
det å avhjelpe med smerter eller annen problematikk, men 
det er ikke det. Det er tillit! Å få en god relasjon påvirker 
pasienten, det påvirker deg, det påvirker behandlingen og 
det påvirker resultatet. 

Men tillit er jo ikke noe man automatisk har, 
er ikke det noe man må gjøre seg fortjent til?  
– Jo. Det er riktig! Men min erfaring er at de pasientene 
som oppsøker klinikken allerede har en viss grad av tillit 
til at du kan hjelpe dem. De har enten fått deg anbefalt av 
tidligere pasienter, av kollegaer eller legen sin. Så er det 
hvordan du møter dem, og din kommunikasjon som er 
det avgjørende. Med tillit blir anamnesene bedre, under-
søkelsene mer nøyaktig og det legger til rette for at vi kan 
utføre en bedre behandling.

Tekst: Silje Steinert | Foto: Privat
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ingen = og to røde streker under svaret
Gunnar er ikke en mann som kommer med mange klare 
svar til pasientene sine. Han sier selv at det nok var noe 
han gjorde noe som ung, men at det nå passer ham 
dårlig. At han oppnår mer om han kommuniserer med 
dem og heller får dem til å resonnere seg fram til mye 
selv, med han som fagperson og sparringspartner. 
Erfaringen tilsier nemlig at det pasienten selv har 
tenkt seg fram til ofte skaper en annen bevissthet og 
holdning enn om det blir dem fortalt.
– Jeg er litt begeistret for «Hypokonderlegen» Ingvard 
Wilhelmsen. Han har skrevet en bok som heter «Livet er 
et usikkert prosjekt». Han har veldig rett i det. Når jeg 
snakker om tillit så handler det også om å lære pasientene 
å finne en trygghet i utryggheten. Styrke dem til å ha tillit 
til sin egen kropp og sin egen tanke, for det er de selv som 
vet hvordan det kjennes. 

– Mange er veldig opptatt av årsakssammenheng i tilknyt-
ning til sine plager, noe vi ikke alltid kan gi dem. Og det 
er kanskje spesielt i disse tilfellene dette er viktig. Mange 
linker smertene sine til enkelthendelser og det blir helt feil. 
Det er som å tilskrive et hjerteinfarkt til den siste skiven 
med bacon du spiste dagen i forveien. Når det kommer til 
årsaksforhold innen muskel og skjelett er det et resonne-
ment jeg bruker mye. Det er summen av levd liv. Flaks/
uflaks. Og det er genetikk.
 
Også handler det om å ha tillit til at du kan leve i det og 
håndtere det og ikke ta problemene våre for høytidelig? 

– Ja! Jeg mener at man alltid skal ta pasienten på al-
vor. Man skal aldri ta for lett på viktigheten av grundig 
anamnese og grundige undersøkelser og utredning. Men 
man skal være forsiktig med å overdramatisere for tidlig. 
I behandling av sammensatte tilfeller kan man bli hand-
lingslammet av at det er mange komponenter å ta med i 
betraktning. 

– Muskel- og skjelettplager er på mange måter som en 
lapskaus. Det er ikke alltid så lett å skille hva som er 

gulrøtter og hva som er poteter. Det er ikke lett å avgjø-
re hvilke mekaniske komponenter som utløser de ulike 
plagene. Og det er ikke alltid nødvendig heller. For om vi 
behandler det overordnede så vil man se at de underliggen-
de ofte faller på plass.  

tilbake til kommunikasjon
Samtalen med Gunnar er av en sånn art at du får lyst 
til å legge bena på bordet og snakke mer, om mye. 
Men jeg ser at klokken nærmer seg hel. Pasientene sitter 
garantert på venterommet og jeg tenker at jeg må 
avrunde. Så får han beskjed om at en oppdatering i 
journalsystemet gir ham fire minutter ekstra til rådighet. 
Jeg spør ham om det er noe han vil legge til. 
– Utover kommunikasjon og tillit så handler det om å 
møte pasientene dine med åpenhet og imøtekomme dem 
der de er. Ta essensen i det de kommer med. Og å skape en 
form for trygghet. Trygghet i utrygghet, avslutter han. 

Sånn i ettertid så slår det meg at han er ikke bare en mester 
i kommunisere med pasienter for å skape trygghet og 
åpenhet i behandlingssituasjon. Han er en mester i å 
kommunisere hvem han er. Jeg har aldri møtt Gunnar, 
men på under ett minutt i vår første telefonsamtale klarte 
han å kommunisere veldig mye av essensen i hvem han er 
bare i form av ordvalg og sin effektive tilnærming. 

Han er kanskje ikke en mann som gir deg to røde streker 
under svarene. Men du vet nøyaktig hvor du har ham. 
Jeg tror ikke det kan bli noe særlig mer trygghet enn det. 
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Muskel- og skjelettplager er på 
mange måter som en lapskaus. 
Det er ikke alltid så lett å skille hva 
som er gulrøtter og hva som er poteter. 
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Kiropraktisk kunsthistorie

Science, art and philosophy; de tre velkjente prinsippene 
Daniel David Palmer (d.d. Palmer) bygget sine tanker 
om kiropraktikk rundt på slutten av 1800-tallet. «Art 
relates to something to be done» skrev oppdageren (d.d. 
Palmer hadde for vane å titulere seg The Discoverer of 
Chiropractic) i sitt grunnleggende verk The Chiropractor’s 
Adjuster (1). I utførelsen av en kiropraktisk justering skul-
le man være «...specific, making one simple movement in 
the spine at a particular spot and in the right direction». 

Om dette var gullstandarden d.d. Palmer satte for sine 
elever ble resultatet noe helt annet –   en myriade av ulike 
tolkninger og teknikker. På begynnelsen av 1900-tallet ut-
viklet den kiropraktiske kunsten seg raskt til «a system of 
pushing, poking, thrusting, hammering and jamming back 
into a normal position of all bumps, lumps, misalignents 
or subluxations» (2). Så tidlig som i 1911 ga B.J. Palmer, 
sønn av d.d., ut boken Exposition of Old Moves – en kri-
tikk av over 170 manøvrer som til da var kjent innen den 
gryende profesjonen (3).  

Det er grunn til å anta at både far og sønn Palmer benyttet 
seg av en behandlingsteknikk som ofte betegnes som 
Toggle Recoil; et håndgrep der kiropraktoren gir et raskt 
og presist puff mot pasientens rygghvirvel, for så å trekke 
hendene hurtig til seg. Moralen ved Palmer School and 
Infirmary (senere College of Chiropractic) var å oppfor-
dre elevene til å dele av sin kiropraktiske kunnskap etter 
endt skolegang. Dette manifesterte seg i opprettelsen av 
en rekke nye skoler over hele usa. Og ut fra disse sprang 
et mangfold av ulike teknikker og systemer for manipula-
sjon av ryggraden. Et av de mest velkjente kom allerede i 
1903, da Palmer-graduant Solon M. Langworthy opp-
rettet American School of Chiropractic and Nature Cure 
(3). Langworthy ga blanke i Palmers purist-tankesett og 
forkynte isteden en mix av manuelle behandlingsteknikker. 
Opposisjonen til sin gamle læremester utløste konflikten 
mellom straights og mixers, som til en viss grad preger 
profesjonen fortsatt (4).    

I løpet av kiropraktikkens første tiår så man også intro-
duksjonen av en rekke hjelpemidler. Selv den standhaftige 
d.d. Palmer skal etter sigende ha eksperimentert med 
en modifisert hammer-og-meisel-teknikk etter å ha blitt 

inspirert av en tidligere elev (3). I senere tid har bruken av 
hjelpemidler gitt grobunn for særegne systemer innenfor 
profesjonen. Activator Methods, en teknikk som ute-
lukkende baserer seg på bruken av et springfjærbasert 
instrument, blir anvendt av omlag 70% av amerikanske 
kiropraktorer i deres kliniske hverdag den dag i dag (5). 

Det som ofte var kjennetegnende for de nye teknikkene 
som tilkom profesjonen ut over 1900-tallet var ledsagende 
teorier om helse og sykdom, som på sett og vis berettiget 
måten man skulle behandle pasienter på. The Logan Basic 
Technique, utviklet av Hugh B. Logan rundt 1934, satte 
korsbenet i fokus og hevdet at skjevheter i den nedre delen 
av ryggraden ville forårsake en rekke kompensasjoner 
oppover (3). Behandlingen baserte seg på en type lett ma-
nuell stimulering av ben og leddbånd, med hensikt å mot-
virke anspenthet. En annen teknikk med en tilsynelatende 
distanse fra Palmer var Sacro-Occipital Technique (sot), 
lansert av osteopat og kiropraktor Major B. DeJarnette 
(6). I over 60 år arbeidet DeJarnette med sin sot. Tankene 
hans kulminerte i bøkene The Cranial Technique Manual 
(1979/80) og The Sacro Occipital Technique Manual 
(1984). Behandlingen involverer bruk av spesifikke blok-
ker, samt manuelle manipulasjonsteknikker. 

Noe kategorisk kan man si at hver skole representerte hver 
sin teknikk – i alle fall til å begynne med. Det fantes så 
klart en rekke fellestrekk, men også tydelige særegenheter. 
Det var ikke systematiske utprøvninger eller vitenskape-
lige eksperimenter som banet vei for utviklingen. Keating 
gir følgende beskrivelse av kiropraktikkens tidlige tek-
nikkutvikling fra c.o. Watkins’ The Basic Principles of 
Chiropractic Governement (7): 

Each has accepted a particular system with the same 
finality that one accepts his religion, and assumes that 
its methods represent the alpha and omega of chiro
practic knowledge. They make no attempt to review 
other knowledge, to test their own methods for specific 
end results, or to compare their methods with others. 
They develop a faith in their methods which precludes 
any attempt to examine others; the same attitude of faith 
removes any necessity in their opinion of critically exami
ning their own methods. . . . They seek through philosop

Tekst: Joachim Tansemb Andersen, fagkonsulent nkf   
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hy and logic to instill in the public their own faith in their 
methods, at the same time trying to discredit all other 
methods of healing the patient may have confidence in.

En av de mest radikale vendingene kom fra Palmerskolen 
(8). Fra b.j. Palmer tok over institusjonen i 1905 og frem 
mot 1930-tallet førte han en reduksjonistisk linje. Raffinert 
via The Meric System og Major and Minors utviklet 
den Palmerske lærdommen seg til et system basert på få 
subluxasjoner (ekte feilstillinger) og mange kompensato-
riske skjevheter. Det hele toppet seg med introduksjonen 
av hole-in-one (hio) i 1931. Influert av ideene til tidligere 
Palmerstudent Aleck A. Wernsing bygget hio på teorien 
om at alle vertebrale skjevstillinger hadde sitt opphav i 
en subluxasjon av nakkevirvlene Atlas og Axis. Slik sett 
var det overflødig, i følge b.j., å konsentrere seg om andre 
områder av ryggen. 

Ikke uventet ble hio møt med en god del skepsis. Blant 
annet var det et problem at mange statlige akkrediterings-
organer krevde kunnskaper i full-spine adjusting dersom 
man skulle få lisens til å praktisere (3). b.j. ble tilslutt 
tvunget til å oppgi hio og fra midten av 1950-tallet endret 
man fagplanen på Palmer til også å inkludere en rekke 
andre teknikksystemer (2). 

I nyere tid har de fleste kiropraktorer anlagt en eklektisk 
tilnærming legitimert under paraplybegrepet diverisfied 
– et slags plukk-og-miks system som tillater inspirasjon 
fra en rekke disipliner. Debattene om hvilke teknikk som 
er «den rette» er mer eller mindre lagt til side, og ved 
læreanstaltene oppfordres studentene til å gå bredt ut. Ikke 
minst gjenspeiles dette i The Palmer Package; fundamentet 
i enhver Palmerstudents utdannelse, som rundt årtusen-
skiftet inneholdt undervisning i upper cervical, Gonstead, 
diversified, ekstremitetsbehandling og Thompson (2).

Litteratur – 1. Palmer DD. The chiropractor’s adjustor. Portland: Portland Printing House Co; 1995. 2. Hynes RJR, Callender AK. Technique in the classroom at Palmer College of Chiropractic: 
a history in the art of chiropractic. J Chiropr Humanit. 2008 Des;15(1):5566. 3. Keating JC. Several pathways in the evolution of chiropractic manipulation. J Manipulative Physiol Ther. 2003 
Jun;26(5):30021. 4. Jørgensen P. Kiropraktikkens historie i Danmark. Odense: Syddansk Universitetsforlag; 2014. 5. Homola S. Chiropractic: history and overview of theories and methods. Clin 
Orthop Relat Res. 2006 Mar;444:23642. 6. Blum CL. Chiropractic Technique Summary: Sacro Occipital Technique (SOT). ChiroACCESS [Internet]. 2011 Jul [sitert 2018 Mai 25]. Tilgjengelig fra: 
http://www.chiroaccess.com/Articles/ChiropracticTechniqueSummarySacroOccipitalTechniqueSOT.aspx?id=0000291 7. Aarøe LB, Myklebust S, Sørbye H. Norsk Kiropraktorforening 
50 år: Jubileumstidsskrift. Oslo: Norsk Kiropraktorforening; 1985. 8. Watkins CO. The basic principles of chiropractic government. Sidney (MT): Forfatter; 1944. Utgitt som Appendix A i Keating 
JC. Toward a philosophy of the science of chiro practic: a primer for clinicians. Stockton (CA): Stockton Foundation for Chiropractic Research; 1992. 9. Keating JC. B.J. of Davenport: The early 
years of chiropractic. United States of America: Clinch Valley Printing Co; 1997. 

Liste over ulike kiropraktiske teknikker hentet fra Keating (3)

Bildet er hentet fra Norsk Kiropraktorforening 50 år: Jubileumstidsskrift (7)
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Det har siden slutten av 90-tallet vært et stort fokus på at 
man skal jobbe tverrfaglig med pasienter som sliter med 
muskel- og leddplager. I den sammenhengen har etter 
hvert vokst fram stadig flere klinikker som tilbyr tverr-
faglig oppfølging av denne pasientgruppen. Noen har til 
og med utviklet store behandlingssentre med opptil 5-10 
ulike profesjoner under samme tak. Og lagt til rette for å 
utvikle gode kommunikasjonsveier, målrettet og kvalitets-
sikret praksis (validering fra flere fagfolk) med pasienten 
i sentrum. Men har vi egentlig vært så tverrfaglige, eller 
har vi satt opp store klinikker drevet etter en flerfaglig 
modell, hvor kommunikasjonen og vurderingene har vært 
langt unna tverrfaglige? Er det mulig å jobbe tverrfaglig i 
privat praksis som kiropraktor, og hva vil man få ut av de 
tverrfaglige tiltakene man iverksetter?  

Innledningsvis kan det være fornuftig med litt begrepsori-
entering. Det kan være vanskelig å skille mellom flerfag-
lig og tverrfaglig samarbeid (1, 2). Flerfaglig samarbeid 
karakteriseres ved at flere profesjoner fra hvert sitt faglige 

perspektiv arbeider parallelt mot pasienten, men med lite 
kommunikasjon mellom de ulike profesjonene. Hver yrkes-
utøver møter som oftest pasienten alene. De ulike yrkesutø-
verne kan også ha samarbeidsmøter, men da uten pasienten 
tilstede (2). Dette har vært den vanlige måten å arbeide på 
generelt i primærhelsetjenesten og da også i klinikker der 
kiropraktorer jobber sammen med andre profesjoner. 

I takt med endringer i pasientpopulasjonen, til flere eldre 
og flere med sammensatte og kroniske sykdommer, der en 
profesjon alene ikke kan stå for alle nødvendige tjenester, 
har tendensen gått mot idéen om et mer tverrfaglig samar-
beid og da særlig de siste tjue årene (2, 3). I begrepet ‘tverr-
faglig samarbeid’ ligger det at representanter fra de ulike 
profesjonene i teamet skal ha et felles definert mål, avklart 
rollefordeling, ha hyppige samarbeidsmøter om en pasient 
og at de møter pasienten sammen. I et slikt møte snakker 
man om diagnose, prognose, diskuterer behandling, aktiv 
oppfølging, hva pasienten synes er viktig, oppgaveforde-
ling og målsetting. Det er også meningen at teamet skal 
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Praksismodeller og samarbeid 
med annet helsepersonell

kronikk av kiropraktor joakim hertel 

Er vi virkelig så 
tverrfaglige? 
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gi pasienten opplæring og støtte til egenmestring av egen 
sykdom. Tilnærmingen skal være pasientsentrert og det er 
ofte legen som skal lede teamet (3, 4). 

Så, hvis man spør igjen: «er vi virkelig så tverrfaglige?», så 
er svaret et rungende nei. Et såpass omstendelig samar-
beid krever gode tilpassede arbeidsforhold, som nok ikke 
er forenlig med privat praksis og slik primærsektoren er 
organisert i dag. Stikkord er fast ansettelse og helt andre 
refusjonsordninger/takster. 

Således er begrepet «tverrfaglig behandling» nesten blitt 
ødelagt og i mange tilfeller både misforstått og misbrukt, 
derav forvekslet med flerfaglig behandling. Dette har vi ofte 
sett som en markedsføringsstrategi innenfor behandling av 
muskel -og leddlidelser. Er det diskusjonen omkring selve 
utredning og valg av intervensjon som er grunnlaget for det 
vil velger å kalle tverrfaglig, eller er det selve behandlingen? 
Innen vår bransje er det ofte snakk om behandlingen. 

Jeg tror det viktig å belyse at det nok er ingen kiroprakto-
rer, manuellterapeuter eller fysioterapeuter i primærprak-
sis i Norge som jobber under omstendigheter som kan 
sidestilles med definisjonen av tverrfaglig samarbeid over. 
Dette selv i de klinikker som flagger den tverrfaglige fanen 
høyt. Selv om de aller fleste klinikkene har begge beina 
plantet i den flerfaglige praksisen, kan det utføres effektive 

tiltak som kan bedre samarbeidet mellom profesjonene i 
tverrfaglig retning.  

Hvilke tiltak i en flerfaglig praksis med fokus på samhand-
ling kan føre til mer tverrfaglighet og hvilke fordeler vil 
dette kunne ha for pasienten og klinikeren? Dette vil jeg nå 
forsøke å belyse. Jeg velger å dele det inn interne (i klinikk) 
og eksterne (utenfor klinikk) tiltak. 

interne: 

1. Kjenn dine kollegaer 
Grunnlaget for et godt samarbeid er nesten alltid en god 
relasjon. Du må kjenne kollegaene dine sosialt og faglig. 
Det må være et gjensidig tillitsforhold og respekt for hver-
andres faglige bakgrunn.    

2. Ha jevnlige møter  
Daglige møter der vanskelige kasuistikker tas opp  
i plenum. Dette kan gjøres som et morgenmøte eller i  
relasjon til lunsjen. Krever disiplin og forberedelse.  
Tid: 15-30 min.  

3. Jobb for personlig  
engasjement for samhandling 
Må selv ha forstått viktigheten av samhandling i de kasui-
stikker der det er nødvendig (5).

fakta

Høsten 2017 holdt Joakim et innlegg  under Ortopedisk 
symposium på Akershus Universitetssykehus om 
hvordan ryggpasienten utredes og behandles hos 
kiropraktoren. Til en fullsatt sal med tilhørere og andre 
forelesere, som best kan beskrives som landslaget 
innen ryggplager, formidlet han på forbilledlig vis 
hvordan han selv som kiropraktor    jobber og samar 

beider med annet fagpersonell for å hjelpe sine 
pasienter på en best mulig måte. Han belyste meget 
godt hvilken ressurs kiropraktoren er i utredningen av 
muskel og skjelettplager. Og det er på bakgrunn av 
dette vi har bedt ham reflektere litt rundt dette med 
tverrfaglig behandling i dette nummeret av Columna.
(Foto: Sidsel WindingStavseth)
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4. Opprett gode kommunikasjonsrutiner  
og god journalføring 
Lav terskel for å hente hverandre inn til vurderinger/spørs-
mål med pasienten til stede. Gode journalføringer som 
belyser de spørsmål/problemer man står ovenfor.  

eksterne tiltak

1. Skriv gode epikriser og ha lav  
terskel for muntlig kommunikasjon.  
Skriftlig kommunikasjon belyser kompleksiteten og innbyr 
til samarbeid omkring pasienten. Telefonisk kommunika-
sjon dersom man ønsker diskusjon eller raske svar angåen-
de videre utredning.  

2. Delta på dialogmøter og nav møter.  
Vis engasjement i rollen som sykmelder og bidra med 
kunnskap og råd med hensyn på oppfølging av pasienten, 
selv om du ikke selv står som sykmelder.  

3. Samlokaliser med annet helsepersonell  
Skap en arena for daglig kommunikasjonsutveksling med 
annet helsepersonell. Spis lunsj sammen og planlegg faglige 
møter sammen. 

kunsten å balansere mellom 
høy faglig integritet og ydmykhet
I et samarbeid med annet helsepersonell omkring en 
pasient er det ekstremt viktig å finne balansen mellom den 

faglige integriteten og ydmykheten. Dette er veldig vanske-
lig, og jeg vet ikke om jeg har lykkes med det, eller noen 
gang kommer til å gjøre det. Her kan man fort «tråkke i 
salaten» begge veier. Det nytter lite å delta i et tverrfaglig 
samarbeid, dersom du aldri tilfører teamet tanker og kunn-
skap. Man må kunne stole på egen kunnskap og erfaring. 
Tørre å stå for de faglige rådene man mener er best for 
pasienten.  Samtidig så må man være ydmyk for å kunne 
fungere i god samhandling rundt pasienten. Det være seg 
for sine egne faglige begrensinger og stolthet, og andres 
kunnskap og erfaringer. 

hva får man igjen for all denne
ekstra jobbingen/samhandlingen? 
Her må fokus ligge på pasienten. Vi vet at det er best for 
pasienten. Ikke alle pasienter, men de som står i en situa-
sjon der kriteriene tilsier det. Det koster noen ekstra timer 
jobbing med epikriser og telefoner. Eller at kollegaen din 
henter deg ut av en konsultasjon for å spørre om hjelp. Det 
er akkurat disse timene som setter kiropraktoren på listen 
over profesjonelle og aktuelle samarbeidspartnere for an-
net helsepersonell. Så det er her vi har muligheten til å vise 
oss primærkontaktrollen verdig, både ovenfor pasientene 
og samarbeidende helsepersonell. Vi må således kvitte oss 
med assosiasjoner som «knekk og brekk»,«behandling 
livet ut» og «ti i timen». 

Det åpner noen dører. Det gir deg muligheten til å kun-
ne tilby en mer kvalitetssikker vurdering og eventuelt 
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oppfølging. Du kan bruke kollegaene dine og 
deres kunnskap til å hjelpe deg, både i vurdering 
og behandling. Det vil kunne bidra til en mer 
gjennomskinnelig praksis, der det stilles høye 
krav til kvalitet. 

Du vil stå i fare for å bli brukt som en ressurs 
innen ditt eget fagfelt både internt og eksternt. 
Annet helsepersonell vil gjennom gode praksi-
seksempler, der du har stått ved roret når pasien-
ten skulle utredes, bruke deg i lignende situasjo-
ner som en del av et fagteam. 

hva tenker pasienten? 
Det har blitt et klart større krav fra pasiente-
ne til gode kommunikasjonsrutiner mellom 
helsepersonell. Dog er det fortsatt et stort sprik 
mellom pasientenes forventninger og faglige 
retningslinjer når det gjelder samhandling. 
Mange pasienter har vanskelig for å sette seg inn 
i kompleksiteten som hviler som en skygge over 
muskel- og skjelettplager, og derav ønsker raske 
løsninger og lite involvering av annet helseper-
sonell eller aller minst – seg selv. Noen ganger 
vet de hvem de kommer til, andre ganger aner 
de ikke hva som skal skje hos kiropraktoren. 
Samhandling med annet helsepersonell kommer 
ofte som en overraskelse på pasienten. Hvorfor? 
De har ikke forventninger om at vi skal ta pri-

mærkontaktrollen. De har en forventning om en 
behandler, eller kanskje bare en intervensjon.  

Vi vet hvor viktig det er med forventninger. Det 
betyr ofte alt. Således har jeg opplevd at pasien-
ter synes utredning og samhandling kan bli for 
omfattende, og derav søker hjelp andre steder 
for raske løsninger. Men det er ikke ofte. De 
aller fleste setter pris på å bli tatt på alvor. De 
setter også pris på ærlighet rundt at en under-
søker sin uvitenhet. Spesielt hvis man hjelper 
pasienten med å få hjelp av andre. Surrealistisk 
nok så er noen av de mest fornøyde pasientene 
mine de jeg har utredet og videre henvist til 
riktige fagpersoner. Dette har vært kasuistikker 
der samhandling har vært i helt sentralt for å 
kunne hjelpe pasienten. Vi har kunnskapen og 
vi har absolutt muligheten, så gjelder det bare 
å ta rollen. For det er ingen som har tenkt til å 
forære oss den. Så da nytter det lite å sitte på sin 
egne lille tue og tro at man kan få til alt alene, 
når pasienten med invalidiserende vedvarende 
korsryggsmerter banker på døra. 
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Etterutdanningsutvalget er godt i rute med årets 
høstkurs. De store linjene i kurset er klare og vi 
kan allerede presentere flere foredragsholdere.

– De siste årene har kursene dreid seg mye om 
vår identitetssøken og om kiropraktorens rol
le som primærkontakt i helsevesenet. Dette er 
viktige ting, men det viktigste er og blir det som 
skjer i klinikken, sier Knut Andreas Eek som le
der Etterutdanningsutvalget. Med årets høstkurs 
ønsker vi å sette fokuset på det helt nære i rollen 
som kiropraktor: Møtet med mennesker én til én, 
kommunikasjon og motivasjon. Hvordan påvir
ker og påvirkes vi av hverandre og hvordan kan 
vi skape gode relasjoner? God kommunikasjon 
er avgjørende for å inspirere folk. På den annen 
side vet vi at dårlig kommunikasjon er grobunn 
for misforståelser og konflikter. Der det oppstår 
en konflikt, en NPEsak eller et søksmål, er dårlig 
kommunikasjon en fellesnevner.

– Uavhengig av om du er nyutdannet eller erfa
ren i faget, alle vil lære noe nyttig på dette kurset, 
fastholder Knut Andreas Eek

På listen over foredragsholdere finner vi en rekke 
kjente navn. Her er en smakebit: Kiropraktor Ulrik 
Sandstrøm kommer for å snakke om hvordan 
testing og retesting av pasienten kan være nyttig, 
ikke bare som verktøy for den som undersøker og 
behandler, men som konkret forklaring og moti
vasjonsfaktor i kommunikasjonen med pasienten. 
Kiropraktor og forsker Iben Axén kommer for å 
fortelle om hvordan oppfølging over tid gir bedre 
resultater enn sporadisk, smertemotivert behand
ling. NRKjournalist Sigrid Sollund kommer for å 
snakke om hersketeknikker – både hvordan vi selv 
må være obs på hva vi sier, men også hvordan vi 
kan takle vanskelige pasienter. Suksesstrener Gjert 
Ingebrigtsen kommer for å snakke om hvordan de 
jobber med motivasjon. Lege og kommunikasjons
veileder Bård Fossli Jensen vil jobbe med en liten 
gruppe på 20 stykker og gå i dybden på teknikker 
for kommunikasjon med pasienter. Her blir det 
forhåndspåmelding og loddtrekning, så meld deg 
på i tide!

Følg med på kiropraktikk.no for ytterligere 
informasjon, program og påmelding!

På tomannshånd

Høstkurs 25-26/10 og Landsmøte 27/10 2018
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
Høstkurs: Påmelding åpner i uke 26 - se kiropraktikk.no for mer informasjon.
Landsmøte lørdag 27 oktober: Gratis, men krever påmelding. 
Frist for å melde inn saker til landsmøtet: 
8 september 2018. Sakspapirene sendes ut senest 29 september. 
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Sigrid Sollund 
Hersketeknikker

Luke Khoury 
Idrettskiropraktikk og «How 
to get your message across»

Morten Munkvik   
NSAIDs og forsinket tilheling

høstkurset

Som program-
leder i NRKs 
debattprogram 
Dagsnytt 18 ser 
Sigrid Sollund 
hersketeknikker 
i full utfoldel-
se hver dag. 

Hersketeknikker flytter makt. De 
kan være nyttige, men også nådeløse. 
Uansett er det smart å kjenne til dem 
– om du ønsker å bruke dem selv, eller 
om du vil beskytte deg mot dem. Men 
hersketeknikkene finnes ikke bare i 
den politiske debatten, de brukes også 
på arbeidsplassen, i parforholdet, mel-
lom foreldre og barn, i forhandlinger 
og i venneflokken.

Sigrid Sollund er utdannet journa-
list fra Volda, og har siden studiene 
jobbet i nrk blant annet som reporter 
i økonomi- og politikkredaksjonen 
og som programleder i Dagsnytt 18, 
Alltid Nyheter, Ukeslutt, Søndagsavisa 
og Politisk kvarter. I tillegg omgir hun 
seg med hersketeknikker blant venner 
og familie og litt for ofte overfor 
sine fire barn. I 2017 ga hun uten 
boken «Hersketeknikker. Nyttige og 
nådeløse». 

Sigrid avslutter kursdagen fredag med 
en innføring i hva hersketeknikker er 
med mottoet: Lær deg hersketeknik-
kene, så slipper du å bli tråkket på. 

(Foto: Sturlason)

Luke Khoury 
jobber som 
kiropraktor i 
Australia, og 
har siden 2012 
driftet klinikken 
kc The Sports 
Chiropractor. 

Luke har i tillegg til kiropraktor-
utdannelse også en Bachelor i 
Exercise Science, og har full-
ført iccsp- utdannelse innenfor 
idrettskiropraktikk. 

Fra 2010 til 2016 har han vært 
involvert i utdanningen av kiroprak-
torstudenter innenfor ortopediske 
og nevrologiske undersøkelser og 
rehabilitering og idrett ved Macquarie 
University i Sydney. Han er også 
flittig brukt foredragsholder innenfor 
idrettskiropraktikk, og en av ho-
vedinstruktørene i Australia i Active 
Release Techniques. I tillegg jobber 
han med mentor- og utdanningspro-
grammer for helsepersonell, og som 
konsulent for flere idrettsutøvere i 
Australia. 

Luke er nestleder i «Sports 
Chiropractic Australia» og medlem i 
sca, cca, sma og fics. Luke holder to 
foredrag fredag: «Pasienthåndtering, 
klinikkdrift og kommunikasjon: How 
to get your message across» og «Hva 
slags råd ville du gitt ditt nyutdannede 
jeg?». Han vil i tillegg ha praktisk 
workshop under parallellsesjonene. 

(Foto: Privat) 

Morten 
Munkvik, md, 
phd, er fysikalsk 
medisiner og 
spesialist innen 
allmennmedisin. 
Han tok sin 
phd med emne: 

«Fatigue mechanisms and skeletal 
muscle function in experimental 
and human heart failure». I tillegg 
har Morten titt og ofte vært å se på 
nrk som fagkonsulent (Newton, 
Schrødingers katt), og kunnet høres 
som veileder i ungdomshelse på radio. 
Han har også, med utgangspunkt i 
spørsmål tv-seere har sendt inn til 
Newton utgitt barneboken «Sånn 
funker kroppen». Han har i en årrek-
ke undervist i medisin, og også utgitt 
flere fagbøker innen dette emnet. 
Morten jobber nå som allmennle-
ge og er medisinsk koordinator for 
Stavanger Oilers ishockeyklubb. Han 
er også å høre i podkasten Radiolegen 
på nrk. 

Morten Munkvik vil fredag holde 
foredrag om forsinket tilheling ved 
bruk av nsaids. 

(Foto: nrk)
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Veilederkurs for turnusveiledere 
Dato og tid:  Lørdag 1. september kl. 1017
Sted:  Sentralt i Oslo (TBA)
Antall deltakere:  30
Kurskategori:  Veiledning
Påmeldingsfrist:  1. august
Påmelding:  kathinka@kiropraktikk.no
Godkjente etterutdanningstimer: 7 timer
Pris:  MNKF kr 2.000,

Det arrangeres dagskurs for nye og mer erfarne turnusvei
ledere. Et mer detaljert program vil bli gjort kjent, men hold 
av datoen allerede nå! 

Kursoversikt høsten 2018

Teknikk-kurs: Undersøkelse og 
behandling av bekken- 
og korsryggssmerter 

Dato og tid:  Fredag 14. september kl. 1017 
Sted:  NKF lokaler
Antall deltakere:  30
Kurskategori:  Diagnostikk/behandling
Påmeldingsfrist:  1. september
Påmelding:  kathinka@kiropraktikk.no
Godkjente etterutdanningstimer: 7 timer
Pris:  kr 2.000, 
Språk:  Norsk

kursbeskrivelse 
Elisabeth AasJakobsen vil forelese i kiropraktisk 
 undersøkelse og behandling av bekkenplager, med fokus 
på plager i svangerskapet. Foredraget vil inkludere praktisk 
gjennomgang av kiropraktiske behandlingsteknikker for 
diverse bekkenplager, samt råd og oppfølging av bekken
plager i svangerskap.

Espen Ohren vil forelese i utredning og behandling av 
korsrygg – med fokus på vurdering av tilstand/symptomer 
opp mot anamnese, undersøkelsesprotokoll og ev. funn på 
diverse tilstander med påfølgende adekvate og mulige be
handlingsteknikker. Praktisk trening av ferdigheter innenfor 
undersøkelsesprotokoller og behandlingsteknikker blir en 
stor og viktig del av kurset.

Begge foredragsholdere har lang fartstid og vil kunne 

svare på direkte spørsmål, vise spesielle teknikker og har en 
del tips og triks i ermet! Kurset er forbeholdt MNKF.

foredragsholdere 
Elisabeth AasJakobsen (DC, MSc) studerte ved Palmer 
College of Chiropractic i Davenport og var ferdig i 1996. I 
2006 åpnet hun Bekken og Barn på Skøyen i Oslo, den før
ste kiropraktorklinikken som spesialiserte seg på behand
ling av gravide og barn i Norge. I 2010 ble hun den første i 
Norge som tok en mastergrad i muskel og skjeletthelse hos 
barn og unge fra AECC. Elisabeth er lidenskapelig opptatt 
av hvordan vi som kiropraktorer kan bidra til en bedre 
livskvalitet hos gravide og barn. Hun ble under Faglig 
Kongress 2017 kåret til Årets Kiropraktor.

Espen Ohren graduerte fra AECC i 1997. Han har siden 
dette drevet praksis både i England og Norge, og har siden 
2001 jobbet ved og drevet klinikker i Horten, Åsgårdstrand 
og Tønsberg. Han er videreutdannet innen undersøkelse 
og behandling av barn, idrett (FICS), funksjonell nevrolo
gi, kjevetilstander, øvre cervikale tilstander inkl. whiplash, 
svimmelhet, ekstremitetsbehandling og kognitiv terapi. 
Espen har vært foredragsholder innenfor kiropraktisk 
undersøkelse og behandling for Den norske legeforening 
og Norsk Kiropraktorforening samt skoler, arbeidsplasser 
og foreninger. Kursholder for Norsk Kiropraktorforening, 
senest vedr. undersøkelse og behandling av korsrygglidel
ser og skiverelaterte lidelser i lumbalcolumna (UKRUS og 
Prolapsforløp i kiropraktorpraksis).
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Hofteplager - evidensbasert 
undersøkelse og behandlingstiltak

Dato og tid:   Fredag 16. november kl. 1017 og 
  lørdag 17. november kl. 913
Sted:  Sentralt i Oslo (TBA)
Antall deltakere:  36
Kurskategori:  Diagnostikk/behandling
Påmeldingsfrist:  23. oktober
Påmelding:  kathinka@kiropraktikk.no
Godkjente etterutdanningstimer: 11 timer
Pris:  MNKF Early Bird før 1. oktober 3.500,
  Etter 1. oktober 4.000,
Språk:  Engelsk/Dansk

kursbeskrivelse Kurset vil inneholde en gjennomgang 
av hofteplager og symptomer, undersøkelse, differensial

diagnostikk og trening/øvelser og andre aktuelle be
handlingstiltak. Det vil være særlig fokus på hoftearthrose 
og impingment (FAI). Kurset vil inneholde både teori og 
praksis/workshop. 

foredragsholdere Erik Poulsen graduerte i 1989 fra 
Palmer College of Chiropractic, Davenport, Iowa og har 
siden arbeidet som kiropraktor i USA, Skottland, England 
og Danmark. I 2006 tok han sin postgraduate masterut
dannelse ved AngloEuropean College of Chiropractic 
/ University of Portsmouth og i 2012 forsvarte han sin 
PhDavhandling som handlet om klinisk undersøkelse og 
behandling av pasienter med hofteartrose. 

De siste 15 år har Erik hatt en spesifikk klinisk og forsknings
messig interesse for hofteproblemer hos unge og voksne. 
Det kliniske arbeidet foregår på Hofteklinikken i København 
og han er ansatt som postdoc i en deltids forskerstilling 

Kursoversikt høsten 2018
Ammeutfordringer og tunge-
båndsproblematikk hos spedbarn  

Dato og tid:  Lørdag 8. september kl. 1017 og 
  søndag 9. september kl. 913
Sted:  NKF lokaler
Antall deltakere:  30
Kurskategori:  Diagnostikk/behandling
Påmeldingsfrist:  16. august
Påmelding:  kathinka@kiropraktikk.no
Godkjente etterutdanningstimer: 11 timer
Pris:  MNKF Early Bird før 1. august
  kr. 3.500,. Etter 1. august kr. 4.000,
Språk: Engelsk
 
kursbeskrivelse  
Oralmotor dysfunction in infants.
This course will cover how to approach infants with subopti
mal feeding issues, with focus on suckling problems.
What are the neurological and biomechanical components 
of the sucking mechanism? What are the possible causes 
and how do you evaluate their significance? What are teth
ered oral tissues and how are they classified and evaluated. 
What is the role of MSK in breastfeeding.

The presentation will include a short summery of the resear
ch in the areas of manuel treatment and frenectomi, several 
clinical case studies, assessment tools of tethered tissues 
and advice and home exercises pre and postfrenectomy. 
There will be a few practical secessions. These will contain a 
few basic craniosacral techniques, based on various types 
of techniques.
 
foreleser Charlotte Giuliani, BSc, Chiro, MSc APP in 
Paediatric Musculoskeletal Health, Denmark.

Charlotte has practised in private practise in Holland 
and Denmark since she graduated from Anglo European 
College of Chiropractic (AECC) in 1994. Since she comple
ted her Master in Paediatric Musculoskeletal Health at 
Bournemouth University in 2014, she has buildup an 
interdisciplinary paediatric clinic receiving more than 
1000 new paediatric patients a year. Her work with infants 
with suboptimal feeding is inspired by the work carried 
out at the Interdisciplinary BU Midwifery and Chiropractic 
Newborn Breastfeeding Clinic at AECC, lead by Associate 
Professor Joyce Miller. She has previously been invited to 
lecture on the subject for colleagues working with to opti
mise breastfeeding and recently she spoke presented ”The 
chiropractic approach to suboptimal feeding in infants” on 
a Symposium on oral ties in Copenhagen.
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på Syddansk Universitet i Odense. Med bakgrunn i sin 
forskning og kliniske viten innenfor hofteproblemer, under
viser han på kiropraktorutdannelsen og har vært invitert 
som foredragsholder/underviser i Norge, Holland, Sverige, 
England, Skottland, Belgia, Frankrike og USA. I 201516 var 
han med i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Nationale 
Kliniske Retningslinjer for hofteartrose i Danmark. I 2014 
mottok han European Academic Council Jean Robert 
forskningspris ved den årlige ECU kongressen i Dublin, 
Irland.

Søren Thorgaard Skou (STS) (PT, PhD, associate professor) 
has vast experience within the field of early treatment of 

knee and hip pain and has been the principal investigator 
and leader of three highquality randomized controlled 
trials on the treatment of knee pain, one of which was 
published in The New England Journal of Medicine, the 
highest ranked of all general medical journals. STS is one 
of the main architects and leader of the implementation 
of the highly successful treatment program Good Life With 
osteoArthritis in Denmark (GLA:D) for patients with knee 
and hip pain. Furthermore, he is a recipient of the presti
gious Sapere Aude Research Talent Award from the Danish 
Council for Independent Research, and the Spar Nord 
Foundation’s Research Award 2016 and the Association of 
Danish Physiotherapists’ Award 2015.



Tlf: 67 53 33 44
ultralyd@adcare.no

www.adcare.no

Tralle medfølger. 

Nr. 1 på MSK ultralyd!

Bærbar 
MyLab™Gamma 
Ikke la størrelsen eller formatet lure deg 
– dette apparatet er fullspekket med funk-
sjonaliteter for MSK, et felt Esaote har 
konsentrert seg spesielt om de siste årene. 
Byggekvaliteten med et chassis i magnesium 
og aluminium gir en klar følelse av kvalitet, 
og brukervennligheten er overlegen med drei-
bar høyoppløst skjerm, få knapper, mange 
tilkoplingsmuligheter og touchpanel. Den er 
dessuten tilnærmet lydløs (kun 38 dB).

Ved å kjøpe eller leie et apparat fra adCARE får du et  
opplæringsprogram med på kjøpet. Våre spesialister  
har bakgrunn fra MSK slik at du har god brukerstøtte.  
Nytt utstyr kan leveres innen 24 t. - lager i Norge.
Kontakt oss for demonstrasjon!

Stasjonær 
MyLab™ Six
Har du litt mindre behov for
for en bærbar enhet? Da
velger du denne, samme
funksjonaliteter som MyLab™
Gamma, men med bl.a større
skjerm. 15 sek. oppstarstid.

Vurderer du nytt
ultralydapparat?

Med ultralydapparat fra Esaote® er du klar for fremtiden. Sammen med  
sylskarpe bilder, spesialsoftware for MSK samt et integrert læringsbibliotek,  

får du et ultralydapparat du kan vokse med. Nå på kampanje!

Begge leveres med høyfrekvent ultralydprobe

Programvare og  
opplæring
Et integrert støtte og lærings-
program medfølger med bl.a 
injeksjonsprogramvare.

Med programvaren installert inte-
greres den med pågående under-
søkelser og vil være til stor hjelp 
som en ekstra assistent og hjelp til 
diagnostisering.

Programmene er på norsk med 
presets utviklet av internasjonalt 
anerkjente spesialister innen sports-
medisin og fysioterapi.

Uten Needle 
Enhancement

Med Needle 
Enhancement

Kampanje vår/sommer 2018
AdCARE presenterer her to ekstremt raske og 
stillegående ultralydapparater fra verdensledende 
Esaote®, spesielt godt egnet for MSK.

Leasing fra 3.999,- eks mva. (begge modeller)



te
m

a  
kr

o
ni

kk

Vonde nakker og slitne rygger koster 
Norge milliarder hvert år. Sysselsettings graden 
har ikke vært lavere på 20 år. Vi trenger nye 
grep i kampen mot muskel- og skjelettlidelser.

kronikk av styreleder Jakob Lothe og generalsekretær 
Hans Otto Engvold, Norsk Kiropraktorforening

Fire gode helseråd
til Erna og Siv

Jakob Lothe
Styreleder, 

Norsk kiropraktorforening

Hans Otto Engvold
Generalsekretær, 

Norsk kiropraktorforening

En av tre i alderen 15-74 år står utenfor  arbeidslivet, viser SSB-
tall. Bare i fjerde kvartal i 2017, tapte Norge over 2,7 millioner 
dagsverk etter legemeldt sykefravær på grunn av muskel- og 
skjelettlidelser. Ingen annen lidelse reduserer flere nordmenns 
livskvalitet. Ingen annen lidelse svekker norsk økonomi mer. 
Helsedirektoratet har beregnet at stive muskler og vonde 
skjelettskader koster Norge en halv milliard kroner hver dag – 
eller ufattelige 185 milliarder kroner årlig. 

Bergen kan få en hovedrolle i kampen mot Norges største fol-
kehelseproblem. Her er våre råd til Erna Solberg og Siv Jensen:
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Si ja til kiropraktorutdanning 
350.000 nordmenn får behandling av en 
kiropraktor hvert år. Stortinget har derfor 
flere ganger bedt om en kiropraktorutdanning 
i Norge. Et flertall i Stortingets Helse- og 
omsorgskomite slo i 2018 fast at «behovet for 
å utvide utdanningskapasiteten på muskel- og 
skjelettlidelser er stort». 

 

Sats på Bergen
Universitetet i Bergen har tydelig signalisert 
at de gjerne huser en kiropraktorutdanning.  
Ideen om en helseklynge er like enkel som den 
er god: Møter vi andre faggrupper innen sam-
me sektor lærer vi om hverandres kunnskap.  
Det er lettere å samhandle med personer vi 
kjenner. En kiropraktorutdanning ved den 
flerfaglige medisinske Campus Årstadvollen i 
Bergen vil bli et fantastisk utgangspunkt for 
fremtidig samhandling og kunnskapsutveks-
ling på tvers av helsefaglige yrkesgrupper. 
Bergen kan bli et helsefaglig kraftsentrum 
med kunnskapsarbeidere og studenter i 
verdensklasse. UiB foreslår prosjektopp-
start i 2019 og første studentopptak i 2020. 
Prislapp: Beskjedne 12,6 millioner i 2019, 
mindre enn det rygg- og nakkeplager koster 
det norske samfunnet hver eneste time. 

Sett krav til forskning Professor 
Kaare M. Gautvik påpekte nylig at Norges 
forskningsråd, som bidrar mest til helseforsk-
ning i dette landet, bevilger minst penger til 
de sykdommene og lidelsene som koster mest. 
En norsk utdanning vil gi mulighet til å styrke 
tverrfaglig forskning på muskel- og skjelett 
slik at vi blir bedre på forebygging og sikrer 
en behandling som gir mest mulig igjen for 
hver helsekrone.

 

Gi kunnskapsministeren en seier
Stortingsrepresentant Iselin Nybø slo fast at 
en nasjonal kiropraktorutdanning er «viktig 
i et folkehelse- og forebyggingsperspektiv …, 
og det bør også være i regjeringens interesse 
å få ned kostnadene knyttet til dette». Vi 
formoder at kunnskapsminister Nybø mener 
det samme som stortingsrepresentant Nybø 
og oppfordrer statsministeren og finansmi-
nisteren til å gi Nybø en seier i denne saken. 
Det er bra for regjeringen, det er bra for 
Bergen og det er nødvendig for landets mulig-
het til å opprettholde vårt velferdssamfunn.
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BergensavisenLØRDAG  5. MAI 2018

Vonde nakker, slitne 
rygger og stive hofter 
tapper Norge for
milliarder hvert år. Vi 
trenger nye grep i 
kampen mot muskel- 
og skjelettlidelser.

innlegg
Jakob Lothe
Styreleder, Norsk  
Kiropraktorforening 
 
Hans Otto Engvold
Generalsekretær, Norsk  
Kiropraktorforening

E n av tre i alderen 15–
74 år står utenfor ar-
beidslivet, viser tall 
fra SSB. Bare i fjerde kvartal i 2017, tapte Norge over 2,7 millioner dagsverk etter le-

gemeldt sykefravær på grunn av muskel- og skjelettlidelser. 

■■■ I tillegg kommer det egen-
meldte sykefraværet. Ingen an-
nen lidelse reduserer flere nord-
menns livskvalitet. Ingen annen lidelse svekker norsk økonomi mer. 

■■■ Helsedirektoratet har bereg-
net at vonde rygger, stive nak-
ker, slitte hofter og knær koster samfunnet en halv milliard kro-
ner hver dag – eller ufattelige 185 milliarder kroner årlig.

■■■ Det forundrer oss ikke om den fallende sysselsettingsgra-
den kombinert med de økte hel-
seutgiftene, holder finansminis-
ter Siv Jensen (Frp) våken om natten. Det bekymrer helt sik-
kert også statsminister Erna Sol-
berg (H) – som trenger ressurser til bedre skole, tryggere eldre-
omsorg og styrket forsvarsevne.

■■■ Skal vi trygge velferdssam-
funnet, trenger vi nye løsninger i kampen for å få ned omfanget og kostnadene knyttet til vårt største folkehelseproblem. Vi må skape «et bærekraftig vel-
ferdssamfunn», slik det nettopp heter i innledningen til den nye regjeringserklæringen.

■■■ Bergen kan få en hovedrolle i den kampen. Her er våre råd til statsminister Erna Solberg og Siv Jensen:

■■■ 1) Få på plass en norsk kiro-
praktorutdanning nå. 350.000 nordmenn får behandling av en kiropraktor hvert år. 800 kiro-
praktorer gjennomfører nær to millioner konsultasjoner. Kiro-
praktikk er blitt en viktig del av nordmenns helsetilbud, og

■■■ Stortinget har ved flere anled-
ninger bedt om at det etableres en kiropraktorutdanning ved 

– Kiropraktorutdanning  bør plasseres i Bergen

KREVER NASJONAL UTDANNING: Bergen kan bli et helsefaglig kraftsentrum med kunnskapsarbeidere og studenter i verdensklasse, skri-
ver artikkelforfatterne.  

FOTO: SHUTTERSTOCK 

"
Universitetet i 
Bergen har nylig 
tydelig signalisert 

at de ønsker å påta seg opp-
gaven med å huse en nasjonal 
kiropraktorutdanning, og vi 
i Norsk Kiropraktorforening 
støtter forslaget.

et norsk universitet. I Kunn-
skapsdepartementets forslag til budsjett for 2018 ble dette fulgt opp. I en merknad til 2018-bud-
sjettet, understreket et flertall i Stortingets Helse- og omsorgs-
komite at «behovet for å utvide utdanningskapasiteten på mus-
kel- og skjelettlidelser er stort».

■■■ 2) Legg kiropraktorutdan-
ningen til Bergen: Universite-
tet i Bergen har nylig tydelig sig-
nalisert at de ønsker å påta seg oppgaven med å huse en nasjo-
nal kiropraktorutdanning, og vi i Norsk Kiropraktorforening støtter forslaget. Helt siden de første kjente, sivile sykehusene ble opprettet rundt år 500 f.kr, har vi samlet fagpersoner med kunnskap om menneskers helse i klynger. Ideen er like enkel som den er god:

■■■ Møter vi andre faggrupper innen samme sektor/virksom-
het – får vi bredere perspektiv og lærer mer om hverandres kunn-
skap og evner. Vi tror den faglige avstanden blir kortere, og silo-
ene mellom oss som jobber med 

behandling av pasienter lettere faller bort, om vi møtes på fle-
re arenaer. Det er lettere å sam-
handle med personer vi kjenner. 

■■■ En kiropraktorutdanning knyttet til den flerfaglige me-
disinske Campus Årstadvollen i Bergen vil bli et fantastisk ut-
gangspunkt for fremtidig sam-
handling og kunnskapsutveks-
ling, på tvers av helsefaglige yrkesgrupper. Bergen kan bli et helsefaglig kraftsentrum med kunnskapsarbeidere og studen-
ter i verdensklasse. UiB foreslår prosjektoppstart i 2019 og første studentopptak i 2020.

■■■ Prislappen er på beskjedne 12,6 millioner i budsjettåret 2019, mindre enn det rygg- og nakkeplager koster det norske samfunnet hver eneste time.

■■■ 3) Sett krav til forskning: Selv om 40 prosent av Norges syke-
fravær skyldes muskel- og skje-
lettlidelser, forskes det lite på området. 

■■■ Professor Kaare M. Gautvik påpekte nylig at Norges fors-
kningsråd, som bidrar mest til helseforskning i dette landet, bevilger minst penger til de syk-
dommene og lidelsene som kos-
ter mest. 

■■■ En nasjonal kiropraktorut-
danning vil ikke bare gi norske myndigheter muligheten til å styre kapasiteten og innholdet i utdanningen på en slik måte at den er tilpasset norske forhold. En norsk utdanning vil også gi myndighetene mulighet til å styrke den tverrfaglige forsknin-

gen på muskel- og skjelett, slik at vi kan bli bedre på forebyg-
ging, stille mer nøyaktige diag-

noser og sikre mer effektive be-
handling av pasienter. 

■■■ På den måten kan Norge få mest mulig igjen for hver bruk-
te helsekrone.

■■■ 4) Gi kunnskapsministeren en seier: Det er ikke så lenge si-
den daværende stortingsrepre-
sentant Iselin Nybø (V) slo fast at en nasjonal kiropraktorutdan-
ning er «viktig i et folkehelse- og forebyggingsperspektiv (…), og det bør også være i regjeringens interesse å få ned kostnadene knyttet til dette». 

■■■ Vi formoder at kunnskapsmi-
nister Nybø mener akkurat det samme som stortingsrepresen-
tant Nybø, og oppfordrer stats-
ministeren og finansministeren til å gi Nybø en triumf i denne saken. 

■■■ Det er bra for regjeringen, det er bra for Bergen og det, ikke minst, nødvendig for landets mulighet til å opprettholde og videreutvikle vårt velferdssam-
funn.

Dette er en forkortet versjon av 
kronikken som opprinnelig stod på 
trykk i Bergensavisen 5. mai 2018.
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