Columna #4 2018
jakob lothe – iben axén – årets kiropraktor

året som har gått

siden sist

Røntgenbruk i
kiropraktorpraksis
Forskere fra Macquarie Univeristy i Australia
har nylig gjennomført en litteraturgjennomgang der de har sett nærmere på bruk av
røntgen blant kiropraktorer. I studien konkluderer forskerne med at det kun finnes evidens
for røntgentaking ved mistanke om traume
og spondylartropatier (leddsykdommer), eller
ved vurdering og monitorering av progressive
strukturelle avvik slik som idiopatisk skoliose
hos barn og unge. Ved mistanke om alvorlig
sykdom, slik som kreft og infeksjon, eller for å
vurdere behovet for kirurgi dersom det er påvist nerverotaffeksjon, anbefales MR. Forskerne
fant dessuten sterk evidens for at for at hyppig
røntgenbruk kan føre med seg overeksponering
av ioniserende stråling, overdiagnostisering,
unødvendig behandling og økte helsetjenestekostnader. Kiropraktorer oppfordres slik sett
til å følge etablerte kliniske retningslinjer for
bildediagnostikk av muskel- og skjelettlidelser.
Jenkins HJ, Downie AS, Moore CS, French SD. Current
evidence for spinal X-ray use in the chiropractic profession:
a narrative review. Chiropr Man Therap. 2018 Nov 21;26:48.
doi: 10.1186/s12998-018-0217-8. eCollection 2018.
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En profesjon i bevegelse

I dette nummeret ser vi tilbake på året som har gått og det
er mye spennende lesning. Vi ser en forening med stø kurs
og god fart mot nye mål. Dette kan dere lese mer om i int
ervjuet med påtroppende leder Espen Ohren inne i bladet.
Jeg har ført mange ledere i Columna i pennen gjennom
årene, men siden dette blir min aller siste gang er det tid
for refleksjon og å se tilbake. Hvor var vi og hvor går vi?

Forsideoto: Simon Migaj/Unsplash Foto t.v.: Jonas Wurster/Unsplash

nkf har hatt en tydelig retning i løpet av de 20 årene jeg
har vært i foreningens ledelse. Vi har seilt i opprørt hav,
navigert gjennom trange sund, surfet på bølger og aldri
stått stille. Vi må stadig videre for ikke å bli akterutseilt,
samtidig trenger vi en norsk, akademisk bunkringshavn.
Som stortingsrepresentanten Marit Knutsdatter Strand sier
det inne i bladet; dere må bare fortsette å rope, rope høyt!
I tråd med nkfs motto: «Et liv i bevegelse» har profesjo
nen vår vind i seilene. Vi som er i foreningens ledelse er
selvfølgelig glade for at profesjonen har riktig kurs. Det er
jo nettopp vårt ansvar, men uten alle medlemmene ombord
hadde vi aldri kunnet ha denne fremdriften.
Vi vokser som profesjon og forening – og vi vokser fort.
Bare i min ledertid har vi nesten doblet antall medlemmer.
Bruken av kiropraktorer har også økt kraftig.
Gjennom dugnadsånd og harde økonomiske prioriteringer
kan vi i dag finansiere forskningsaktiviteter vi bare drømte
om for 20 år siden. Vi har en blomstrende forsknings

stiftelse og stadig flere kiropraktorer tar doktorgrad ved
norske universiteter.
På denne måten har vi skapt tillit hos myndighetene.
Samtidig gjør vi en utrolig viktig jobb som blir høyt verd
satt i befolkningen. I dag er vi en av de «tre store» på nak
ke- og rygglidelser sammen med leger og fysioterapeuter.
Her er vi eksperter. Rygg- og nakkelidelser utgjør 80% av
alt helsetap fra muskelskjelett. Vi kurerer ikke sykdom,
men bekjemper helsetap og uførhet.
Vi skaper forutsetninger for «et liv i bevegelse» uten
smerter, slik at en kan være i fysisk aktivitet, delta sosialt
og holde seg i arbeid. God muskelskjeletthelse er grunnleg
gende både for fysisk og psykisk helse. Fysisk inaktivitet
gir hele panoramaet av livsstilsykdommer – derfor vil et liv
i bevegelse bidra til bedre folkehelse og mindre livsstilssyk
dommer. Derfor trenger vi kiropraktorer.
Myndighetene innser nå at skal de lykkes i folkehelse
arbeidet kan de ikke lenger hoppe bukk over kiroprak
torene. Dette bekreftes av intervjuet med statssekretær
Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet
inne i bladet.
Da gjenstår det bare å takke så mye for følget på reisen og
god seilas videre!
Jakob
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Tekst: Joachim Tansemb Andersen

Klinikkene
må med
Det er nå gått et drøyt halvår siden
Iben Axén tok fatt på jobben som
forskningsleder i stiftelsen Et Liv
i Bevegelse (ELIB). Med stillingen
følger ansvaret for å organisere
et nasjonalt forskningsmiljø for
kiropraktorer her i Norge. Vi har
tatt en prat med Iben om hvilke
erfaringer hun har gjort seg så langt,
og om mottakelsen rundt hennes
seneste publikasjon.
Kiropraktorenes forskningsstiftelse ELIB ble opprettet av
Norsk kiropraktorforening i 2011 og skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving – og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet ved å
stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning.
Stiftelsen finansieres hovedsakelig av bevilgninger fra
Helse- og omsorgsdepartementet og fra Kiropraktorenes
etter- og videreutdanningsfond.

Gjennom sin stilling i ELIB har Iben hovedansvaret for å
organisere et forskningsmiljø for kiropraktorer i Norge.
På mange måter kan dette sies å være et nybrottsarbeid da
forskningen til nå for det meste har vært spredt ved ulike
akademiske institusjoner. Selv er Iben svært entusiastisk
over oppgaven hun har tatt fatt på, og mye har skjedd i
løpet av det siste halvåret.
Hva var ditt første inntrykk da du startet i jobben som
forskningsleder i ELIB?
– Jeg har vært veldig opptatt av å få et godt overblikk over
forskergruppen og arbeidene deres, og brukte den første
tiden til å snakke med hver enkelt og høre hvilke planer og
ønsker de har for forskning fremover. Mitt inntrykk er at
det er en kompetent gruppe som danner en god grunn for
ELIBs arbeid, sier Iben.
Hva har dine arbeidsoppgaver vært så langt, og har du
endret på noe siden du tiltrådte i stillingen?
– Ettersom dette er en nyopprettet stilling har jeg kunnet
utforme den sammen med styreleder Eli Magnesen. En av
mine arbeidsoppgaver har vært å styrke det eksisterende
ELIB-nettverket. I forbindelse med dette har det blitt en
del møtevirksomhet, vi har dannet en Facebook-gruppe
for nettverket og satt i gang samarbeidsprosjekter mellom
forskerne, forteller hun.

usa løser opioidkrisen
med tverrfaglig behandling
Den 1. april i år ble Iben Axén ansatt i en 70% stilling
som forskningsleder for stiftelsen. Iben graduerte fra
Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i 1990,
og i 2011 fullførte hun en PhD fra Karolinske Institutet i
Stockholm der hun nå er dosent.
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– Jeg har også jobbet med å få inn kollegaer som er
interessert i forskning – vi kaller dem forskerspirer. Vi
engasjerer dem i prosjekter og holder dem informerte om
nye stillinger, kurs, relevant lesestoff osv. På landsmøtet i

profil
aktuelt

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

profil

oktober hadde jeg gleden av å treffe flere kollegaer som
har gode idéer til ulike forskningsprosjekter.
En av ELIBs kjerneoppgaver er å stimulere til forskning.
Foruten arbeidet med forskerspirene innebærer dette å
hjelpe eksisterende forskere med å klekke ut nye prosjekter
og å tenke strategisk på hva som vil være viktige studier
for profesjonen. Mange ønsker å utføre klinikknære undersøkelser, og til det trengs det villige klinikere som kan være
med å hjelpe til med datainnsamling.
– I Sverige har vi i 20 års tid hatt et nettverk av kiroprak
torer, et «Practise-Based Research Network». Det er helt
vanlige klinikere som hjelper til med datainnsamling i sin
hverdag. Iblant har det vært lett, mens andre ganger kan
det være mer krevende. Et slikt nettverk vil jeg starte i
Norge, og håper da å få hjelp til å samle gode data og sam
tidig stimulere til en bevissthet rundt forskning blant NKFs
medlemmer, forklarer Iben.
– Et nytt og spennende prosjekt vi skal i gang med i 2019
er BACE-C. Dette er en parallell studie med Holland,
Sverige, England og Australia som undersøker hvordan det
går for eldre (55+) som får behandling hos kiropraktor.
Studien kommer til å ha flere funksjoner: den vil involvere
klinikere, gi plass til en PhD-stipendiat, gjennomføre viktig
forskning og lede til en rekke publikasjoner.
Det er tydelig at det er et omfattende arbeid Iben har tatt
fatt på. Hun forteller også om ulike webinarer som er
arrangert i ELIBs regi, og om behovet for oppdateringer av
websiden www.elibforskning.no. På spørsmål om hva hun
tror blir viktig for ELIB i årene som kommer tar hun opp
tre punkter.
– For det første tror jeg det blir viktig å engasjere klini
kerne. Jeg håper at de fleste vil hjelpe til på en eller annen
måte i forskningen. Derfor tror jeg på modellen «PractiseBased Research Network». For det andre må vi ha en
kritisk masse forskere, vi behøver å bli flere. Best momen
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tum får vi om vi jobber sammen. Til slutt blir det viktig
å produsere – vi må ha et godt output sier hun, og viser
samtidig til publikasjonslisten på ELIBs nettside.
Ved siden av arbeidet med ELIB har Iben og hennes team
ved Karolinska fått mye oppmerksomhet denne høsten. I
september i år publiserte kiropraktor og forsker, Andreas
Eklund, en studie som så nærmere på oppfølgende behandling hos kiropraktor for pasienter med uspesifikke
korsryggsmerter. Studien var siste publikasjon i Andreas’
doktorgrad, som Iben har veiledet.
Man undersøkte effekten av to ulike pasientforløp i
kiropraktorpraksis: jevnlig oppfølging der behandlingsintervallene ble bestemt av kiropraktor, eller oppfølging der
pasientene selv bestilte time ved behov. Etter å ha fulgt
pasientene i 52 uker viste resultatene at gruppen som
hadde fått jevnlig oppfølging i gjennomsnitt hadde hatt
omlag 13 (12.8) dager mindre med brysom korsryggsmerte
sammenlignet med gruppen som bestilte time ved behov.
Konklusjonen var således at jevnlig oppfølging hos kiropraktor kan være et nyttig forebyggende tiltak for pasienter med uspesifikke smerter i korsryggen.
Hvordan har du opplevd reaksjonene på denne studien?
– Det har vært en helt utrolig respons på sosiale medier.
Mest positiv, men også kritisk, som det skal være.
Hvilke konklusjoner kan vi
som klinikere trekke av denne studien?
– Dette er den første studien som viser at regelmessig
forebyggende behandling gir effekt for denne spesifikke
pasientgruppen. Altså de med langvarig og tilbakevendende
korsryggsmerte som har en positiv respons på sin innled
ende behandling og som har en psykologisk profil vi kaller
«dysfunksjonell» – man er engstelig overfor sin egen smerte.
Hva har dette å si for vår daglige praksis? Har vi nå et
bedre faglig belegg for å anbefale oppfølgende behandling
hos kiropraktor?

Vi må ha en
kritisk masse forskere,
vi behøver å bli flere.
Best momentum får vi
om vi jobber sammen.

– Dersom du anbefaler dette i det omfanget jeg beskrev,
altså for den rette gruppen, synes jeg det. Men det er
viktig å huske på at denne type behandling ikke er for alle.
Noen pasientgrupper, vi kaller dem «copers», klarer seg
bedre på egenhånd og blir således dårligere av regelmessig
behandling.
Samtidig påpeker hun at dette kun er én studie og at evidensvurderingen således ikke veier så tungt.
Hvordan skal vi ikke tolke studien?
– Som at nå er det fritt frem å anbefale regelmessig oppføl
ging til alle!
Hvilke studier ønsker dere å følge opp med?
– Det viktigste fremover blir å utvikle en måte å finne de
rette pasientene, det vil si de som skal anbefales regelmes
sig behandling. Det skjemaet vi brukte i studien er altfor

omfattende for klinisk praksis, så førsteforfatteren Andreas
Eklund prøver å utvikle en kortversjon i sitt post-doc
prosjekt.
Iben sier at hun kun har møtt velvilje blant de norske
kiropraktorene i løpet av sin første tid som forskningsleder. Selv opplever hun at profesjonen har en høy bevissthet rundt verdien av akademiske studier, og trekker
frem landsmøtevedtaket fra 2016 om å gi mer penger til
forskning som et soleklart bevis. Nå håper hun først og
fremst at dette engasjementet vil komme til syne ved at
flere klinikker ønsker å bidra med datainnsamling. På sikt
har hun en klar ambisjon om å opprette et tverrfaglig
forskningssenter med fokus på muskel- og skjelettplager.
– Et slikt senter skal selvfølgelig ligge sammen med kiro
praktorutdannelsen, avslutter hun.

9

profil

Tekst og foto: Camilla Jensen

Avtroppende leder i Norsk
Kiropraktorforening har gjennom sitt
langvarige og trofaste engasjement
som brobygger og kliniker sett at
det nytter å jobbe for det man tror
på, selv om det ikke alltid anses som
stuerent. Columna har vært på besøk
hos Jakob Lothe, hjemme på Røa i
Oslo, og ved behandlingsbenken på
Klinikk for Alle i Bjørvika, og samtalet
om hva det vil si å være kiropraktor.

Jakob Lothes
virkelighet er i farger –
ikke i sorthvitt.
Jakob fikk sin første kiropraktorbehandling som tenåring,
og bestemte seg allerede før han var ferdig med videregående for at det var den veien han selv ville gå. Men det
kunne også blitt arkitektur – et område Lothe selv ser
mange paralleller til i faget sitt. Han peker på at mennesket
har en arkitektur, og sier han har vært opptatt av å forstå
kroppen i rommet – og rommet i kroppen.
– Bevegelse forutsetter at det finnes et rom å bevege seg i.
Litt flåsete sier jeg ofte til pasientene mine at vi krymper,
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størkner og stivner. Og det er helt reelt. Det å finne tilbake
til helse handler i stor grad om en omvendt prosess: å eks
pandere og åpne rommene i kroppen, åpne for pusten og
bevegeligheten, få opp saftigheten. Det er veldig konkret.
Ofte føler jeg meg som en slags skulptør som jobber med
å gestalte tilbake. Slike prosesser speiles også i det psyk
iske. Med behandling følger det ofte en større innsikt hos
pasienten, en forsoning og erkjennelse. Det å kunne bevege
seg fritt representerer en genuin glede. Det er helt basalt
å få kroppen sin tilbake igjen. Få tilbake sensitiviteten.

profil

Det handler på mange måter om å finne seg selv. Jeg har
kjent dette på egen kropp. Sommeren 2013 fikk jeg en
nakkeprolaps – med lammelser ut i venstre arm, og var
ute av drift som kiropraktor i over fire måneder. Det var
mye læring i å være såpass dårlig over tid, og kjenne på at
vi i stor grad er det vi gjør. Da jeg var i ferd med å miste
førligheten i den ene hånden, føltes det som en katastrofe.
Men etter at jeg kom meg gjennom det, har jeg fått en helt
annen styrke i måten å kommunisere med pasienter på –
fordi jeg forstår hvor de befinner seg, og fordi jeg har egne

erfaringer med å ta tiden til hjelp, og kan kommunisere det
med troverdighet.
Jakob forteller at han har reist mye utenfor profesjonen for
å hente inspirasjon. Og etter hvert som han har funnet nye
hjelpere og veier til eget helbred har han utvidet sin egen
verktøykasse og innfallsvinkel til arbeidet med mennesker
og deres kropper.
– Jeg ble for eksempel godt kjent med en av nestorene
11
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Er det noen som vil påstå at det du driver med nå ikke
lenger kan kalles kiropraktikk?
– Disse grensene er flytende. For det første kjører man
i grøfta med én gang man definerer kiropraktikk som
en metode. Det er en profesjon. Og jeg liker å si at som
kiropraktorer har vi førerkort i alle klasser når det gjelder
å behandle med hendene. Fordi vi må beherske det som
kanskje er det aller vanskeligste; å frigjøre leddene. Og det
krever store ferdigheter og mye kunnskap hvis det skal
gjøres på en god måte. Så det er ikke alltid så lett å trekke
skillelinjer mellom hva som er kiropraktikk, fysioterapi
eller osteopati. Bare innen kiropraktikken har vi kanskje
mer enn 150 ulike metoder. Det at faget ikke har vært nok
akademisert kan skape en Catch 22-dynamikk som gjør
at hvis jeg finner på noe lurt, kan jeg snu det til å bli en
forretningsmulighet for meg selv. Jeg kan kalle oppdagel
sen for noe flott og utbasunere hvor fantastisk den virker
på dét og dét symptomet – og på den måten redusere meg
selv til en metode. Det har skjedd med mye fin kunn
skap. Feldenkrais inkludert. Jeg kan ikke si at jeg driver
Feldenkrais med mine pasienter – da kommer juristene fra
lauget deres løpende etter meg.
Jakob belyser problemet med overdreven vektlegging av
sertifisering på mange nivåer i profesjonen. Han peker på
at i motsetning til i akademia, hvor kunnskapen er åpen,
foregår deler av innovasjonen innen kiropraktorfaget i
lukkede, private rom.
– Mye av den spennende nyskapingen er kommersialisert
og krever at man må betale og sjekke inn for i det hele
tatt å få en idé om hva nyheten handler om. Jeg har aldri
tatt en eneste sertifisering utover fagutdannelsen min. Det
er nesten blitt et prinsipp for meg. Jeg er stolt av å være
kiropraktor – så det er sagt. Men jeg kan av og til synes
det er litt trist at folks oppfatning av meg begrenses av
deres generelle oppfatning av kiropraktorstanden. For den
er dessverre snever, og jeg håper å være en bidragsyter til
å utvide den, slik at bildet ikke henger fast ved at vi er en
automat du putter ti kroner på og får deg en knekk. Jeg
pleier å si at hvis vi hadde 100 tannleger her i landet, ville
de alle hatt en lang kø utenfor kontorene sine, og stått
med en tang i hånden som sitt eneste redskap og trukket
tenner dagen lang. Og sånn var det nesten da det bare var
50 kiropraktorer her i landet – folk sto der i døra, skakke
i ryggen, fikk seg en knekk og så gikk de hjem. Det var
en konsekvens av tilbud og etterspørsel – de som trenger
det mest kommer for å få behandling, og da gjelder det å
hjelpe flest mulig. Det er ikke tilfeldig at det faktisk var

slik til å begynne med. Det handlet om at vi rett og slett
var så få. Det at vi har blitt flere og mer differensiert har
nok også endret bildet folk flest har av kiropraktorer. Vi
spesialiserer oss – noen på barn, andre innenfor idrett osv.
Om seg selv sier Jakob at han interesserer seg aller mest
for komplekse kronikere. Han sammenligner sammensatte
problemstillinger hos pasienter i klinikken med store puslespill det er tilfredsstillende å knekke koden til.
– Det mange andre beskriver som problempasienter havner
ofte hos meg. Jeg synes de såkalt vanskelige tilfellene er
utrolig spennende. Det appellerer til min nysgjerrighet
og utforskertrang. Mennesket og menneskekroppen er så
kompleks at det nytter ikke å følge noe fastlagt skjema
uansett. Det er et stort landskap å bevege seg i og som
oppfordrer til å spille på mange strenger. Det handler om
å prøve å finne det øyeblikket krever. Det som er riktig å
gjøre på ett tidspunkt, er ikke nødvendigvis riktig på et
annet. Som behandler griper man alltid inn i en prosess
for å prøve å omdirigere eller styre den over i et riktigere
spor. Og så handler det om å være god til å lytte. Mange
kan egentlig fortelle deg hva som er galt hvis du bare hører
ordentlig etter. Og det har jeg hatt bevissthet rundt og øvd
meg mye på. Det er en viktig del av mitt profesjonelle liv.
Faglig sett er jeg impresjonist – eller kanskje jazzmusiker.
Jeg var på konsert med den danske bassisten Nils-Henning
Ørsted Pedersen for mange år siden, og jeg glemmer aldri
hvordan han introduserte konserten: «Vi skal spille det

Enhver pasient som kommer til deg er
summen av alle sine erfaringer, med sine bulker
og skraper. Og bak og under all tilpasningen
ligger det en originalversjon som kanskje har
måttet venne seg, vri seg unna, holdes nede...

vi spiller – når vi spiller det». Den største komplimenten
jeg får fra pasientene mine er at jeg aldri gjør det samme,
at jeg overrasker og er uforutsigbar. Da blir jeg skikkelig
fornøyd og tenker at jeg får til det jeg vil.
Jakob sier videre at det å forstå kroppen handler om å
tolke form og bevegelse, rytme og puls, og at det krever noe tilsvarende en musikers gehør og musikalitet.
Gjennom samtalen vår dukker musikk flere ganger opp
som en referanse. Sentralt plassert i stuen står det også et
piano – uten støv, og jeg spør om han er musiker selv.
– Jeg kunne nok gjerne hatt lyst til å bli det, men det har
13
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innen Feldenkrais-metoden. Hennes måte å jobbe på ble en
stor aha-opplevelse for meg, og jeg har inkorporert mye av
det hun lærte meg i mitt eget virke.

profil

blitt med klimpring her hjemme. Det er et ideal for meg
å være musikalsk – i sosiale sammenhenger og i yrket
mitt – det å ha antenner og rytmeforståelse. Jeg liker
uttrykket «musikalsk«. Og jeg har hatt mange musikere
som pasienter. Dersom pasienten er musikalsk, ser jeg på
det som en ressurs. Det er nesten som man kan kjenne
det. Innenfor kiropraktikken snakker vi om det vi kaller
«medfødt intelligens». Den er selvsagt ikke spesifikk for
kiropraktikk, men handler om at kroppen din kan, for å
sitere kollegaer i klinikkjeden Eureka. Enhver pasient som
kommer til deg er summen av alle sine erfaringer, med sine
bulker og skraper. Og bak og under all tilpasningen ligger
det en originalversjon som kanskje har måttet venne seg,
vri seg unna, holdes nede... For å ta et banalt eksempel –
for dette er jo biologi – en plante som har stått i et hjørne
og bare fått lys fra én side, uten tilstrekkelig næring, blir
nødvendigvis litt pjusk. Men når vi endrer livsbetingelse

For meg ligger sannheten alltid mellom
polene. Jeg vet hva som er dokumentert
vitenskap og tar selvsagt det med i
betraktningen, men jeg vet samtidig
at virkeligheten er i farger og ikke i sorthvitt.

ne, kan vi spille på de selvopprettende kreftene som alltid
finnes der. Det er dette de kiropraktiske tenkerne forsøker
å si noe om. Og det gjør litt vondt i kiropraktorsjela mi
når det latterliggjøres, når man lener seg for mye på ren
vitenskap. Den er reduksjonistisk og forteller bare en liten
del av sannheten. Så jeg har vært opptatt av å holde denne
virkelighetsforståelsen høyt.
Lothe avsluttet studier i kiropraktikk i Bournemouth i
England for 30 år siden, og forteller at han tidlig begynte å
samarbeide med andre alternative medisinere etter at han
kom tilbake til Norge med sin kone og kollega i 1988. Han
ble med i Norsk Forskningsfond for Alternativ Medisin, ledet av medisinprofessor Christian Borchgrevink, en pioner
for tverrfaglig samarbeid som var åpen for alternativ medisin tidlig på 90-tallet. I 1990 var Jakob med på å starte
Klinikk for Alle, én av de aller første tverrfaglige klinikkene i landet. I dag teller filialene rundt 25 på landsbasis.
– Til å begynne med var vi tre kiropraktorer, én fysiotera
peut, massører, akupunktør, homeopat og lege. Jeg husker
at vi annonserte etter lege i Legeforeningens tidsskrift –
da følte vi oss ganske freidige! I dag er moderklinikken,
som nå ligger på Majorstua, én av de største klinikkene
i Skandinavia. Jeg har satt stor pris på å være pioner i et
slikt tverrfaglig samarbeid.
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Er det noen erfaringer i virket ditt som har gjort spesielt
sterkt inntrykk, hvor du har kjent at alt gikk opp i en høyere enhet – eller det motsatte?
– Det er et vanskelig spørsmål, dels fordi man som be
handler har taushetsplikten å ta hensyn til, og dels fordi
det er mange menneskemøter som berører meg. Men det
er én opplevelse som har gjort særlig inntrykk. Jeg fikk
for mange år siden besøk av en mor som kom langveis
fra og hadde med seg et tvillingpar på tre år. Den ene av
de to hadde ligget dårlig i svangerskapet og hadde en
kontraksjon i hoften som gjorde at det ene beinet ikke lot
seg rette ut. Barnet hadde aldri reist seg. Jeg visste ikke
helt hvordan jeg skulle gripe an situasjonen. Hun hadde
skyhøye forventninger etter å ha sett kollegaen min på TV,
så det var åpenbart at jeg måtte foreta meg noe utenom
det vanlige. Da kom jeg i tanker om en video jeg hadde
sett med Feldenkrais-behandling av barn med utviklings
forstyrrelser. Med utgangspunkt i den jobbet jeg med
barnet etter beste evne. Og etter første behandling fikk vi
rettet ut beinet. Hvis jeg husker riktig, kunne treåringen
stå på beina etter to eller tre behandlinger. Majorstuaklinkken er stor, og det er ganske langt fra resepsjonen til
behandlingsrommet. Den siste gangen de var hos meg gikk
treåringen den distansen. Emosjonelt kan noe slikt bare
måle seg med eget bryllup og barnefødsler. Det skal sies at
progresjonen stoppet opp, for det lå ting der som det ikke
gikk an å bevege. Men følelsen av å ha gjort en forskjell
var stor der og da.
Denne pasienthistorien beskriver Jakob som ett av utallige
eksempler på betydningen av å være kreativ som behandler. Han understreker verdien i tilstedeværelse og det å
kunne ha to tanker i hodet samtidig.
– Hvis man har som jobb å ta på andre mennesker, skal
man ikke ha oppmerksomheten andre steder. Da må man
øve seg på det motsatte. Barn skjønner dette. Dyr skjønner
det. Jeg tror det er helt nødvendig for å forstå hva man
skal gjøre – og hvorfor man skal gjøre det. Alt det som lig
ger i å koble seg på et annet individ – i spennet mellom em
pati og kunnskap. Hvis man bare kobler seg på mekanisk,
er mye arbeid bortkastet. For meg ligger sannheten alltid
mellom polene. Jeg vet hva som er dokumentert vitenskap
og tar selvsagt det med i betraktningen, men jeg vet samti
dig at virkeligheten er i farger og ikke i sorthvitt. Da kreves
det at man bruker to hjernehalvdeler samtidig. Man kan
godt intellektualisere faget vårt, men man må være klar
over at det samtidig ligger så uendelig mye mer der.
Lothe innrømmer at det å representere standen, og ikke
bare sitt eget standpunkt, har lagt føringer for hvor høyt
han har både kunnet og villet flagge sine personlige fane
saker og standpunkt.

Også i arbeidssammenheng er Lothes virkelighet sammensatt. Det å være kliniker parallelt med lederjobben i NKF
opplever han som en nødvendig jordingsforbindelse i et
vell av akademiske og politiske diskusjoner.

– Det er klart at disse båsene også kan bli tvangstrøyer.
Men samtidig har jeg valgt og fått betalt for å være pro
fesjonskriger, for å ivareta mine medlemmers interesser,
helt og fullt. Rollen som leder er jo å holde flokken samlet
og gi den retning. Og det vil jeg påstå at jeg har klart. Jeg
har vært opptatt av å være konsekvent i mine uttalelser.
Når man driver en forening, medfølger det forpliktelser
og fallgruver, og én av dem ville i mange tilfeller være å
ta parti eller være dømmende. Jeg har av og til arrestert
medarbeidere for å bruke karakteristikker og lage gruppe
ringer. Jeg velger å tro at jeg – gjennom min væren og måte
å uttrykke meg på – har vært samlende. Det har jeg også
fått bekreftet utenifra. Jeg blir oppfattet som diplomatisk,
men det tror jeg faktisk er en feiltolkning – det handler
kanskje mer om at jeg er flink til å lytte. Det øver jeg meg
også på i klinikken. Jeg forsøker å få øye på hvilket men
talt rammeverk hvert enkelt menneske står i – på vedkom
mendes premisser. Hva er motivasjonen deres? Driverne?
Talentet og potensialet deres? Det er jo ikke alle personer
man nødvendigvis er enig med. Hvis en businessmann vil
bli en bedre sådan, skal jeg jo hjelpe ham med det. Det er
min rolle. Jeg har øvd meg mye på å ta en annens perspek

– Noen ganger gir diskusjonene meg assosiasjoner til
Holbergs komedier og Erasmus Montanus som med stor
overbevisning argumenterer for at «Mor Nille er en sten».
Det å beholde kontakten med den kliniske virkeligheten
har vært og er et sunt korrektiv og en motivasjon for
å drive de politiske prosessene. Jeg må understreke at
politikken først og fremst har vært en berikelse å få jobbe
med. Den er fylt av så mange variabler og ingredienser i
de store kabalene man forsøker å legge, i håp om at kortet
man ønsker seg skal dukke opp når det behøves, kanskje
flere år etterpå. Lobbyvirksomhet og prosesser er utrolig
spennende. Det kommer jeg dels til å savne, men noe av
arbeidet kan jeg videreføre i kraft av å være leder i Rådet
for Muskelskjeletthelse, et verv jeg har hatt parallelt med
lederjobben i NKF. Den kombinasjonen har gitt mye
synergi. Det er faktisk mulig at jeg vil kunne utrette mer i
den sammenhengen, ettersom jeg blir fristilt fra vervet i et
profesjonsforbund. Neste høst kan jeg kanskje representere
en bredere stemme. Og kanskje kan jeg videreføre og pleie
en del av nettverket mitt samtidig som jeg utvikler det.
Så jeg forsvinner ikke helt fra den politiske sfæren. Men
nå må jeg bare kjenne på hvordan det er å ta av seg den
ryggsekken jeg har båret på i alle disse årene. På godt og
vondt. Det er ikke bare bare å være siste skanse – det kan
være ensomt på toppen.
På spørsmål om det er noen som har vært til særlig
inspirasjon i Jakob Lothes virke, svarer han at han synes
det er litt skummelt å begrense slike mål, men vil trekke
frem ledelsen i NKF gjennom de siste tjue årene som solide
støttespillere og inspiratorer.
– Jeg opplever at de fire siste lederne av NKF – inkludert
meg selv – har hatt en tydelig og felles visjon som vi alle
har bidratt til. Vi har hatt et felles mål, et vennskap og et
samhold rundt dette, uten store konflikter. Vi har støt
tet hverandre, aldri stått i veien for hverandre og aldri
motarbeidet hverandre. Og jeg tror dette i sum har vært en
enorm styrke for foreningen. Espen Johannessen var veldig
ung da han startet som leder i 1994. Han var forut for sin
tid og hadde en god del moderne tanker som han nok ikke
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tiv – i kraft av å være terapeut. Og politikk handler også
om relasjoner. Og jeg tør å påstå at jeg har vært en bra
relasjonsbygger – for foreningen og for profesjonen. Av
mange har jeg kanskje blitt oppfattet som litt tørr og strin
gent i forhold til evidens fordi det ligger i rollen – mens jeg
i virkeligheten er langt mer sammensatt som person.

profil

fikk så mye gjennomslag for. Eli Magnesen tok over pinnen
i 1998 og Henvisningsprosjektet kom i gang på hennes
vakt. Da startet vi også arbeidet mot en norsk kiropraktor
utdanning. Og så kom Øystein Ogre i 2002, og jeg i 2010.
Vi har vært en bunnsolid kvartett hele veien. Men nå er vi
jo egentlig i ferd med å abdisere hele gjengen...
Da den nå avtroppende lederen for NKF ble gjenvalgt til
sin fjerde periode for to år siden ga han klar beskjed om at
dette ble hans siste. Nå føler han seg helt trygg på at den
nye ledelsen vil ivareta det han og hans forgjengere har
jobbet for.
– Det kommer til å gå veldig fint. Det vi overleverer vil bli
ført videre og det vi har oppnådd vil det bli bygget videre
på. Jeg tror det er klokt å slippe roret nå. Sitter man for
lenge, blir folk lei av en. Jeg føler jeg har oppnådd såpass
mye på min vakt at det ikke har vært forgjeves – tvert
imot. Bare siden jeg tok over ledervervet i 2010 har vi blitt
nesten dobbelt så mange medlemmer – 800 utøvende kiro
16

praktorer. I 2014 fikk vi foreningens første generalsekretær
på full tid. Vi har lykkes med å få installert en finansier
ingsmekanisme for forskning fremover, som bringer oss
opp i divisjonene som profesjon. I 2019 regner vi med å få
10 mill i året til forskning og fagutvikling. Så den ballen
har vi virkelig fått til å rulle. Stiftelsen har ansatt en av de
fremste forskningslederne i Europa – Iben Axén. Det er
jeg veldig stolt av. Vi har autorisasjon og sykemeldingsog henvisningsrett. Og nå er det bare et tidsspørsmål før
Norge får sin første utdanningsinstitusjon som kan tilby
kiropraktorutdanning – på universitet!
På pianolokket i stua står det en skulpturell utmerk
else den abdiserende flokklederen fikk på landsmøtet fra
foreningen. Den er antakelig bare én i rekken av mange
æresbevisninger og har påskriften «En gasspedal i 18 år».
– Det kan jeg leve med, sier Jakob Lothe uten noe forsøk
på å skjule stolthet.

Enimed AS har blitt flere, og det har vår produktportefølje også!
Staben er utvidet med en ultralydekspert og vi er blitt leverandør av Alpinion ultralyd.
Vi har gode priser, ferdigsydde apparater og kompetanse til å hjelpe deg igang.
Så er vi da også norges eldste trykkbølgeleverandør med bred erfaring, slå den!

Ultralyd
ALPINION E-CUBE 11
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KIROPRAKTORBENK

TRYKKBØLGE

ALPINION E-CUBE 11
Høstens store nyhet har virkelig gjort
suksess i alle leire. Fordi den har kjapp
prosessor, CCD hardisk, stor skjerm og
meget klare og rene bilder, gir den
brukeren de bildene man trenger for
diagnostisering.

STABILITy kIrOPrAkTOr BENk
Vår danske designer og produsent
gjør stor suksess i Norge med denne
benken. Den kan tilpasses og justeres i
alle fasonger,

Enimed AS har kampanje på denne
skanneren, og kan friste med god
pris. Våre brosjyrer finner du på vår
hjemmesiden, www.enimed.no.

Puter med fasthet slik kiropraktikere
ønsker, bevegelige ledd i alle retninger, og dessuten kan den justeres
så lav at den er blant de laveste på
markedet.
Anbefales og selges fra vårt lager i
Oslo.

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

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

Hver høst i forbindelse med høstkurs og landsmøte gjør
vi en oppsummering av hva som har skjedd det siste året.
I år har vi valgt å gjøre dette annerledes. Bladet du nå
holder i hånden er den siste utgaven av Columna slik vi
kjenner det i dag. Det er besluttet å legge ned papirutgaven
av Columna til fordel for andre markedsrettede tiltak i
foreningen. Med den beslutningen som bakgrunn ble det
bestemt at denne siste utgaven skulle stå som en oppsum
mering av det siste året og en gjennomgang av hvor vi som
forening står i dag.
mot en ny tid
Dette året er i ferd med å skrive seg inn i historien. På den
andre siden av julefeiring og nyttårstaler står 2019 og tar
imot oss med åpne armer, ny styreleder, blanke ark og nye
muligheter. Vi går en spennende tid i møte, men først skal
vi kaste et blikk tilbake på hva som skjedde i 2018. Hvilke
hendelser har gjort en forskjell. Hva har vi fått til og hvor
står vi i dag. For 2018 har vært et begivenhetsrikt år.
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Dette er året da The Lancet publiserte en hel artikkelserie
om ryggsmerter. Året da ELIB ansatte en forskningsleder.
Året Folkehelserapporten slo fast at muskel og skjelett er
ledende årsak til sykdom og redusert helse. Året vi som
forening har blitt lyttet til mer i det politiske miljøet enn
noensinne. Året universitetet i Bergen bestemte seg for at
de ønsker å huse en norsk kiropraktorutdannelse. Likevel
ble dessverre ikke 2018 det året muskelskjeletthelsen ble
løftet frem politisk og prioritert i statsbudsjettet.
På de kommende sidene kan du lese hvilke hendelser
som har hatt størst innvirkning på vår profesjon, og en
gjennomgang av det siste årets politiske arbeid. Vi har
snakket med Helseminister Bent Høies statssekretær, Anne
Grethe Erlandsen om hvilke planer den sittende regjerin
gen har for muskelskjeletthelse (-n) og vi har snakket med
Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand om hva
hun tror skal til for at vi skal få gjennomslag i utdannings
saken. Med dette nummeret takker Columnaredaksjonen
for følget - det har vært en glede!

10. november 2017
Den europeiske kiropraktorunionen ECU ga på
tampen av 2017 støtte til et nytt posisjonsdokument om
kiropraktorutdannelse.
Det var under General Council Meeting i Helsinki, og
feiringen av den finske kiropraktorforeningens 40 årsjubileum i november i fjor, at Norge og Danmark la fram
forslaget som definerer en felles retning for kiropraktorutdannelsene basert på evidens og integrering i det etablerte
helsevesenet.
Under møtet ble det diskutert en rekke utdannelsespolitiske spørsmål. Blant annet ble det av Norge og Danmark
foreslått å støtte opp om et nyere posisjonsdokument om
kiropraktorutdannelse. Dokumentet det er snakk om heter
“Clinical and Professional Chiropractic Education: a

året som har gått
hovedsak

Europeisk støtte til
kunnskapsbasert utdannelse

Position Statement”, og er utarbeidet av den danske og to
engelske utdannelser. Dokumentet er basert på erklær
inger fra World Federation of Chiropractics’ utdannelseskongress i 2014.
Dokumentet definerer en felles retning for kiropraktorutdannelse basert på evidens, den biopsykososiale modellen,
pasientorientert behandling og tverrfaglig samarbeid med
andre helseprofesjoner. I tillegg innebærer det en tilslutning til WHOs vaksineprogram og en avstandstagen fra en
vitalistisk forståelse av subluksasjon som årsak til sykdom.
Forslaget ble vedtatt mot kun to stemmer (Irland og
Spania). Ti utdanningsinstitusjoner i Europa, Australia, Asia
og Afrika har foreløpig gitt sin tilslutning til dokumentet som
nå er formelt godkjent av ECU.
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Kiropraktorene satser over 25 millioner på
forskning de neste fem årene

23. november 2017
Fond for etter- og videreutdanning av kiropraktorer innvilget i november 2017 en rammebevilgning på kr. 13 500
000,- i perioden 2018-2022 til opprettelse og drift av et
fremtidig forskningssenter.

med departementet under landsmøtet i 2016 om reduksjon av refusjonssatsene mot en tilsvarende økning av
fondsinntektene. Resultatet ble en forskriftsendring hvor
statens tilskudd til fondet økte fra 1,5 % til 5 % av samlede
refusjonsutbetalinger.

– Dette er en stor drøm som vi har jobbet med i mange år
som nå endelig ser dagens lys og vi går spennende tider
i møte frem mot opprettelsen av senteret, ansettelser av
forskere og utvikling av spennende forskning i dialog med
klinikerne, sier styreleder i ELIB, Eli Magnesen.

Stiftelsen Et Liv i Bevegelse (ELIB) skal bruke midlene til å
etablere et senter for fagutvikling med fokus på forskning,
formidling og implementering. Senterets oppgaver skal
bl.a. være å være pådriver og koordinator for forskningsaktiviteten i Norge, initiere og stimulere til forskningsprosjekter, opprette samspill med klinikere og veilede
forskningsprosjekter.

Et samlet fondsstyre innvilget i tillegg til rammebevilgningen i første omgang 5 millioner i prosjektmidler for de
neste to årene. For hele perioden regner en derfor med at
forskningssatsningen vil kreve 25-30 millioner i bidrag fra
fondet.
Jakob Lothe takker medlemmene for stor dugnadsånd og
fremsynthet ved å gi sentralstyret fullmakt til å gå i dialog
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Fondsstyret vedtok også en strategisk plan for tildel
inger, som bl.a. beskriver at fondet «ønsker gjennom sine
tildelinger å stimulere til utvikling og oppbygging av miljø
for forskning og kunnskapsutvikling innen profesjonen» og
at fondsstyret «vil prioritere søknader som bidrar til å tette
kunnskapshull og som kan implementeres i klinikk».

året som har gått

Norsk kiropraktor ansatt som forsker ved
Karolinska institutet i Stockholm

skjelettsmerte er den bio-psyko-sosiale teorien,
om at flere faktorer sammen påvirker pasientens
utvikling av og tilpasning til smerten.
Manuell behandling (SMT) er en av de metodene som vist seg effektive ved rygg- og nakkesmerter, hvilket er de helt klart største kategoriene
blant smertetilstander fra bevegelsesapparatet.

30. november 2017
Kiropraktor Anders Galaaen Bakken flyttet
i januar i år fra Stavanger til Sverige for å
utrede autonom respons etter manipulasjonsbehandling av ryggraden og dens effekt på
smertefølelse.
Institutet for mijömedicin ved Karolinska institutet
i Stockholm bedriver avansert forskning innen
miljø- og yrkesmedisin, toxikologi, fysiologi,
epidemiologi og bio-statistikk med fokus på
å kartlegge hvordan miljø- og livsstilsfaktorer
påvirker vår helse.
Kort om forskerprosjektet
Den rådende teorien om langvarig muskel- og

Nyere forskning peker på at SMT har en lokal og
regional neurologisk effekt på smerte, og hypotesen er at effektene kan forklares av responser i
det autonome nervesystemet.
Studiene har som mål å øke forståelsen for behandlingen dens virkning og videre lede til informerte beslutninger om behandling og behandlingsfrekvens, samt lede til kunnskap som kan
forklare hvorfor visse individer utvikler langvarig
smerte som er behandlingsresistent.
Om resultatene viser at manuell behandling har
en effekt gjennom regulering/normalisering av
balansen i det autonome nervesystemet, bidrar
dette til helt nye forklaringsmodeller, skriver
Institutet for mijömedicin ved Karolinska institutet
i Stockholm om prosjektet på sine nettsider.
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Mysoft AS dømt for
forsettlig kontraktsbrudd

30. desember 2017
– Det var en lang og krevende prosess som berørte både
våre medlemmer og ansatte i lang tid, og det er derfor en
stor lettelse å endelig kunne legge denne saken bak oss,
sier styreleder i NKS Jakob Lothe.
Det var i 2015 at NKF så seg nødt til å gå rettens vei mot
programvareleverandøren Mysoft AS. Tvisten omhandlet
leveransen av en integrert dataløsning for medlemsadministrasjon, regnskap og nettsider, som skulle ha vært på
plass i 2013, men som aldri ble en realitet.
Saken kom for første gang opp for Oslo tingrett i 2016
og Mysoft ble da dømt til å betale Norske Kiropraktorers
Servicekontor full erstatning og saksomkostninger. Mysoft
valgte imidlertid å anke saken til Borgarting lagmannsrett.
Ankesaken kom opp i lagmannsretten senhøsten 2017.
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Fredag 15. desember 2017 kom meldingen om at NKS fikk
medhold på alle punkter og skal ha full erstatning som
følge av Mysofts mislighold.
I tiden etter at kjennelsen ble rettskraftig er både erstatning
og saksomkostninger innfridd og saken anses for avsluttet
av alle parter.
Selskapet var kjent med situasjonen
I dommen, som er enstemmig, heter det blant annet:
«Lagmannsretten finner det klart at Mysofts kontraktsbrudd
var forsettlig. Selskapet var kjent med situasjonen og valgte
bevisst ikke å ferdigstille hjemmesiden eller rette de feil
som var påpekt av NKS ved kjerneløsningen.»
Lagmannsrettens domskjennelse kan i sin helhet lastes ned
på NKFs hjemmesider
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WHO publiserer fakta om
muskel- og skjeletthelse

27. februar 2018
Verdens helseorganisasjon (WHO) la i februar ut et fakta
ark om muskel- og skjeletthelse på sine hjemmesider. Der
fremkommer det blant annet at muskel- og skjelettlidelser
utgjør en betydelig samfunnsbyrde og en hovedårsak til
uførhet globalt.
Blant nøkkelfaktaene WHO lister opp står blant annet:
• Muskel- og skjelettlidelser er den nest største
årsaken til uførhet på verdensbasis, med korsrygg
smerter som den største enkeltårsaken til uførhet.
• Muskel- og skjelettlidelser er vanlig gjennom
hele livsforløpet, og en av tre lever med funksjons
nedsettende plager.
• Muskel- og skjelettlidelser fører til tidlig uføretrygd
og nedsatt evne til å delta i sosiale sammenhenger.
• Muskel- og skjelettsmerter er assosiert
med depresjon.
Organisasjonen understreker sammenhengen mellom
muskel- og skjelettlidelser og nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet. I denne konteksten ser WHO et spesielt
behov for ekstra innsats mot eldre, blant annet gjennom tiltak som involverer rehabilitering og trening som
nøkkelkomponenter.
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Historisk eksponering av
ryggsmerter i The Lancet

22. mars 2018
«The Lancet», et av verdens mest
anerkjente medisinske tidsskrifter,
publiserer en artikkelserie om hvordan
ryggsmerter feilbehandles, og
konsekvensene av dette. Artikkelserien
er den største eksponeringen av
ryggsmerter noensinne på globalt nivå
i et ledende tidsskrift. 29 av verdens
ledende forskere har gått sammen
om å bidra til en serie med artikler
i magasinet og samtlige stiller seg
svært kritisk til hvordan ryggsmerter i
dag blir håndtert på verdensbasis.
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Regionale vinterkurs

23. mars 2018
I 2018 arrangerte NKF for første gang regionale vinterkurs.
Takket være fantastisk innsats fra regionledere og
regionkorps ble dette en stor suksess. Deltakerne var
svært positive, og vi lykkes med å samle det høyeste antall
deltakere på et vinterkurs noensinne.
Vinterkursene er et resultat av arbeidet med å tilpasse
strukturen i organisasjonen, med mål om å bygge opp et
sterkt og aktivt regionalt nivå i foreningen. Dette mener
vi vil være med å sikre at stemmer blir hørt og at det er
flere som deltar i diskusjonene, som igjen vil bidra til økt
engasjement og deltakelse. På regionale samlinger har
man i tillegg bedre forutsetninger for å bli kjent med
hverandre på tvers av tid i praksis, knytte kontakter lokalt
og igangsette tiltak som er relevante og hensiktsmessige i
egen region.
Igjen må det rettes en stor takk til regionledere og
regionkorps som tok utfordringen på strak arm, og
gjennomførte regionale vinterkurs med glans!
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PhD om ryggsmerter hos helikopterpiloter
19. juni 2018
Knut Andersen (62) forsvarte i juni 2018 sin doktorgrad ved
Universitetet i Stavanger. Andersen har undersøkt hvordan
kommersielle helikopterpiloter kan trene for å få mindre
vondt i ryggen, og slik redusere sykefraværet.
Flyrelaterte og forbigående ryggsmerter blant helikopterpiloter er vanlige, har lav intensitet og kan ha innvirkning
på pilotens flyging. Mange piloter rapporterer forverring av
plagene over tid, og man antar at dette kan ha sammenheng med en anstrengt og trang ergonomisk sittestilling i
en fempunkts sikkerhetssele.
I sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger
undersøkte Andersen hvordan en kan behandle piloter
som er plaget med gjentatte korsryggssmerter. Resultatene
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viser at fokusert trening rettet mot de dype musklene i
korsryggen forbedrer musklenes strammeevne og utholdenhet, noe som igjen kan medføre mindre smerter, samt
forbedring i funksjon og selvopplevd helsekvalitet.
Et slikt treningsprogram synes også i et langtidsperspektiv
å kunne redusere forekomsten av yrkesbetinget korsryggsmerte og sykefravær relatert til slike ryggsmerter blant
helikopterpiloter.
Tittelen på avhandlingen til Andersen er «Frequency,
causes and treatment of low back pain among commercial
helicopter pilots».
Knut Andersen er også en dreven kunnskapsformidler, noe
han bekreftet med sin deltakelse i Forskerstandup 2016.
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Iben Axen ansatt som
ELIBs første forskningsleder
11. april 2018
Iben Axén er fra 1. april 2018 ansatt som forskningsleder
i kiropraktorenes Forskningsstiftelsen ”Et liv i bevegelse”
(ELIB) som ble etablert av NKF i 2011.
Axén er ansatt i 70% stilling i Norge samtidig som hun
fortsetter i sin dosent-stilling ved Karolinska Institutet (KI) i
Stockholm på 30% basis. Der veileder hun for tiden en norsk
ph.d-kandidat. Iben er født i Danmark, vokst opp i Norge
og har etter kiropraktorstudier i England jobbet i Stockholm
hvor hun tok sin PhD i 2011 og har siden vært aktiv forsker
med en imponerende CV.
Styreleder Eli Magnesen i ELIB er henrykt over ansettelsen:
- Vi er veldig fornøyde med å få Iben med på laget i arbeidet med å bygge opp forskningsaktiviteten i Norge. Jeg har
stor tro på at vi nå skal få mer fart på sakene. Vi har utarbeidet en strategi som legger større vekt på kontakt med
klinikerne både i forbindelse med forskningsprosjektene og
også formidling og implementering skal få et større fokus.
Det er også styreleder i NKF, Jakob Lothe:

- Ansettelsen av Iben representerer nok en viktig milepæl
for profesjonen i Norge. Vi er svært glade for nå å kunne
hente ”hjem” en av de aller fremste forskerne i Norden
på vårt område med de beste forutsetninger for å lede
forskningsatsningen vår fremover.
Og den nyansatte forskningslederen ser selv frem til å ta
fatt på den viktige jobben:
- Jeg gleder meg enormt til å komme i gang med arbeidet.
Dette er en unik sjanse til å få være med å styrke kiropraktikken både i Norge men også i Norden. Først skal jeg gjøre
meg kjent med forskerne dere har her i Norge og så skal
de strategiske målene konkretiseres og settes ut i livet, sier
Axén.
En av de første tingene Iben vil ta tak i er å sette seg inn
i de prosjektene som er i gang og bli kjent med de som
allerede er involvert i forskning i Norge. Målet er å få til
en koordinering og se hvordan de pågående prosjektene
kan lede videre til nye prosjekter. Det overordnede målet
er å bygge et sterkt forskningssenter som kan bli ledende
innenfor forskning av muskel- og skjelettlidelser og være et
tydelig faglig senter for kiropraktikken i Norge.
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Øystein Ogre vender hjem

29. mai 2018
Etter åtte år i kiropraktikkens førersete i Europa trådte
Øystein Ogre av som leder av den europeiske kiropraktor
unionen ECU i juni i år.
Da han påtok seg ledervervet var han nettopp ferdig i et
like langt verv som leder av NKF her hjemme. Og veien fra
ledervervet i Norge til ledervervet i Europa ble ikke spesielt
lang. Starten på 2000-tallet var en turbulent tid for ECU.
Den danske kiropraktorforeningen var på vei ut, og Øystein
lot seg rive litt med. Etter hvert som han forstod mer av
ECUs rolle for kiropraktikken i Europa, som initiativtager og
med økonomisk støtte til alle utdanningsinstitusjonene våre,
sto det klart for ham hvor viktig ECU er for at kiropraktikken
skal eksistere som samlet profesjon i Europa.
Hans jobb i ECU har i stor grad vært å rydde opp internt og
å bygge opp en god organisasjonskultur. Samt stimulere
til profesjonens vekst i Europa. Fokuset har vært å etablere
utdanninger og å hjelpe kiropraktorer i andre land enn
Norge, Danmark og England å få fotfeste.
Under Øysteins formannsverv har fem nye utdannings
institusjoner kommet til i Europa og vi har hatt en solid
vekst i antall medlemmer.
Det er nå opprettet en sentral forskningsorganisasjon for
hele ECU, organisert i Odense i Danmark, og åtte nasjonale
forskingsfond. Mange av forskerne ECU har støttet opp
gjennom årene er nå i verdenstoppen innenfor sine felt.
Øystein håper man vil fortsette det gode arbeidet vi har
hatt til nå og han har et sterkt ønske om at ECU vil fortsette å stimulere til videre forskning. Videre håper han at
ECU fortsetter å støtte medlemslandene med ressurser og
ekspertise slik at vi får etablert lovgivning på linje med den
«Skandinaviske modellen» som favner alle de europeiske
medlemslandene.
Vi ønsker Øystein Ogre velkommen hjem og lykke til med
«pensjonisttilværelsen» (så lenge det varer).
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Masterstudie i diagnostisk ultralyd

Studiet er et 3-årig samlingsbasert deltidsstudie med fire til
fem samlinger i året.
All undervisning med personell fra AECC vil foregå i Norge
og med engelsk som undervisningsspråk.
10. juli 2018
I oktober i år var det oppstart for masterstudiet i
diganostisk ultralyd for tredje gang. Det er servicekontoret
til Norsk Kiropraktorforening som i samarbeid med AECC
University College tilbyr utdanningen innen diagnostisk
ultralyd for muskel og skjelett.

Studiet er åpent for NKF-medlemmer, men i dette kullet er
det også holdt av noen plasser til leger og fysioterapeuter
med det som målsetning å skape en fruktbar dialog
og godt samarbeid rundt felles faglige interesser og
utfordringer på tvers av profesjoner.

Salg og service af behandlingsbenker
Benker fra Lloyd, Atlas,Thuli, Zenith og Gyrst Fusion. Pelvic benk og stoler - designet af Peter Gyrst.
Service av alle typer benker og gunstige priser på renoverte benker. Stort reservedelslager.

• Mail@flautomatic.dk •

www.flautomatic.dk

• +45 8644 5122 •
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Folkehelserapporten slår fast at
muskel og skjelett er ledende årsak
til sykdom og redusert helse

31. mai 2018
Den nye Folkehelserapporten, publisert av
Folkehelseinstituttet i mai, beskriver status og utviklingstrekk
for helsetilstanden i den norske befolkningen.
Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet
til muskel- og skjelettsystemet; 27 prosent av kvinner og 18
prosent av menn. Forekomsten er høyest blant de eldre,
blant kvinner over 70 år hadde mer enn halvparten slike
plager, står det i rapporten.
Plager flest, koster mest
Muskel- og skjelettsykdommer er beregnet å være den
diagnosegruppen som «plager flest og koster mest»,
selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig
overdødelighet.
Diagnosegruppen står samlet for 20 prosent av det
ikke-dødelige helsetapet i Norge.
I Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer
den vanligste årsaken til sykefravær, og utgjør omkring 30
prosent av sykefraværstilfellene. Nest etter psykiske lidelser
er sykdomsgruppen den vanligste årsaken til uførhet.
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Helsetilstanden i Norge 2018

September 2018
Helt siden oppkjøpet av Programvareforlaget i d
 esember
2017 har NKF fulgt utviklingen innenfor EPJ-markedet
tett, og jobbet målrettet opp mot myndigheter, EPJleverandørene og berørte profesjonsforeninger.
Før sommeren tok vi initiativ til et felles møte med
Norsk Fysioterapeutforening (NFF), Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk
Manuellterapeutforening (NMF) for å diskutere denne
saken. På bakgrunn av dette møtet ble det i juli sendt et
felles brev til PasientSky med krav om at den lokale løsningen må videreføres inntil det nytt system er ferdigutviklet.
Samtidig ble det sendt en felles forespørsel til Helse- og
omsorgsdepartementet hvor vi meldte vår bekymring for
utviklingen i EPJ-markedet.
I løpet av sommermånedene erfarte mange kiropraktorer
og fysioterapeuter store driftsproblemer i forbindelse med
overgangen til nytt system, noe PasientSky siden har beklaget overfor alle berørte og foreningene.
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Pasientsky imøtekom våre krav

I slutten av august ble det også klart at Pasientsky vil imøtekomme samtlige av våre krav:
• ProMed vil fortsette som lokal løsning ut 2019.
• Oppsigelsesfristen for ProMed (1.oktober) vil fjernes.
• ProMed Cloud-brukere vil fremover kun ha
en måneds binding.
Møte med Helse- og omsorgsdepartementet
Den 3. september var NKF i et lyttemøte i Helse og omsorgsdepartementet sammen med NFF, NMF, og PFF for å
legge fram vår bekymring for utviklingen i denne saken.
Alle profesjonsforeningene pekte på viktigheten av reell
og sunn konkurranse innenfor EPJ-markedet, og ser det
som bekymringsverdig at prosesser fremskyndes og
iverksettes gjennom å utøve press mot brukergruppene
før systemene er kvalitetssikret og tekniske løsninger er
tilstrekkelig testet ut.
Myndighetene på sin side ga i møtet forsikringer om at de
tar situasjonen på alvor, følger utviklingen tett, og tar våre
bekymringer med seg i sitt videre arbeid.
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Høstkurs og landsmøte 2018
25.-27. oktober 2018
Årets høstkurs «På Tomannshånd» ble avholdt på Thon
Hotel Arena i Lillestrøm, og som tittelen på kurset tilsier
var tanken å sette fokuset på det helt nære i rollen som
kiropraktor.
Jakob Lothe sparket i gang kurset med en tur ned Memory
Lane i sin åpningstale, hans siste av dette slaget før han
trår ned fra sitt verv som styreleder etter åtte år. Han
benyttet muligheten til å kaste lys over hvilken utvikling
profesjonen har hatt gjennom de 30 årene han selv har
vært kiropraktor og avsluttet med å trekke parallellen til det
politiske bildet i dag.
– Vi er sist autoriserte helseprofesjonsgruppe i Norge, det
er straks 30 år siden. Det var litt av en bragd av foreningen den gang. Nå kjemper vi for egen utdanning, og vi er
kommet langt. Stortinget har bedt om utdanning siden 2004,
vi var nære på i 2013 og nå er vi nærmere enn noensinne.
Universitetet i Bergen har planene klare, saken er ferdig
utredet av departementet, nå er det opp til Stortinget å gjøre
ord til gjerning, understreket Lothe til stor applaus fra salen.
På listen over forelesere sto en rekke ettertraktede navn, og
når servicekontoret i etterkant har gått gjennom evalueringene er tallenes tale klare. Tilbakemeldingene viser
at kurset traff medlemmene etter hensikten. Særlig ble
foredragene til henholdsvis Iben Axén, Morten Munkvik og
Jørgen Jevne tatt svært godt imot av tilhørerne.
Heder og ære
Mellom faglig påfyll og hyggelig samvær ble det også tid
til å løfte frem og takke enkelte ildsjeler for ekstraordinær
innsats for faget med gjeve utmerkelser.
Årets kiropraktor
Jørgen Jevne ble overrasket av Jakob Lothe etter sitt innlegg
torsdag ettermiddag. Det var under spørsmålsrunden etter
foredraget at Jakob kuppet spørretimen med følgende
spørsmål:
— Husker du at du ringte meg under studietiden, Jørgen? og hvor fortvilet du var over tingenes tilstand? Jeg må si at
jeg er imponert over deg! Over hvordan du tar tak i disse
spørsmålene med en enorm energi. Det er mitt privilegium
som styreleder å få å dele ut en pris hvert år. Du er årets
kiropraktor 2018, Jørgen! (Les saken om Jørgen Jevne på
side 38)
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Æresmedlem
Æresmedlem er foreningens aller høyeste hedersutmerk
else. For å utnevnes må du ha gjort en ekstraordinær
innsats for foreningen eller for kiropraktorfaget. Under
festmiddagen fredag kveld ble Øystein Ogre hedret med
den gjeve tittelen som den fjerde i historien.
Øystein Ogre graduerte
ved Palmer College of
Chiropractic i Daveport,
Iowa i 1980 som Doctor of
Chiropractic. Han fant sin
plass i NKFs sentralstyre
tidlig på 80-tallet, hvor
han gjennom tidene har
påtatt seg en rekke ulike
verv før han ble valgt som
styreleder i 2002. Det var
under hans lederskap
Knut Andersen (t.v.) og Øystein Ogre
at kiropraktorene i 2006
fikk sykmeldingsrett og utvidet henvisningsrett. Etter åtte
år i kiropraktorforeningens tjeneste gikk ferden videre ut
iv
 erden som leder av kiropraktikkens førersete i Europa
- Den europeiske kiropraktorunionen (ECU) hvor han ble
sittende i nye åtte år. I sommer flyttet han hjem igjen til
Fredrikstad og under årets høstkurs ble han hedret med
tittelen æresmedlem. Vi gratulerer!
Gullsøylen
Gullsøylen kan tildeles personer som har gjort en
særlig innsats for kiropraktikken. Det er i Norsk
Kiropraktorforening ti personer som til nå har mottatt dette
hederssymbolet, og under årets høstkurs tildelte heders
komiteen den 11. til kiropraktor Knut Andersen Phd for
hans innsats for kiropraktikken i Norge og internasjonalt
gjennom mange år.
En gasspedal for muskelskjeletthelsen
Jakob Lothe ble samme kveld takket av som styreleder i NKF
og mottok en gave av de sjeldne.
– Jeg vil takke deg for din sin iherdige innsats for foreningen igjennom 30 år. Allerede det året du kom hjem etter
endt studietid i utlandet meldte du deg til dyst. Det hele
startet med et verv i det som den gangen het etterut
danningskomiteén. Til sammen har det blitt hele 18 år i
sentralstyret hvorav de siste åtte årene som leder.
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Jakob Lothe (t.v.) og Espen Ohren

Votering under landsmøtet 2018

– Du har aldri vært noen brems, Jakob, og du har aldri
trengt noe håndbrekk! Denne gasspedalen er både et bilde
på hvem du har vært for foreningen og et bilde på det du
alltid har ønsket å gjøre, sa nestleder Espen Ohren da han
overrakte Jakob gaven under festmiddagen.

Styrke spesialiseringene. Vi skal jobbe for å videreføre
arbeidet og støtte for spesialiseringer for kiropraktorer.

Landsmøte
Fredagens festligheter la på ingen måte noen demper på
Landsmøtet lørdag. Med historisk stort oppmøte på hele
158 var det en optimistisk gjeng som erklærte møtet for satt.
Nestleder Espen Ohren la fram Handlingsplanen 2018-2020
med følgende punkter:

Alle foto: Øistein Holm Haagensen

Nærmere deg! Det siste året har styret i Norsk
Kiropraktorforening jobbet med å legge opp en strategi for
bedre å nå medlemsmassen på hjemmebane – og bli en
del av medlemmenes hverdag. Medlemsmassen har doblet
seg de siste ti årene og kiropraktorenes stadig tettere
integrering i det offentlige helsevesenet, gjør det nødvendig å tilpasse organisasjonen til en ny virkelighet med nye
måter å jobbe på. For å unngå at vi blir en stor, upersonlig
og toppstyrt forening har vi i år gjort noen grunnleggende
endringer. Målet er å videreutvikle regionene. Mer satsing
regionalt med bedre organisering slik at det skal være
enklere for hvert enkeltmedlem å være engasjert i NKF på
hjemmebane.
Utvide staben på kontoret. Vi ønsker i større grad å fortløpende monitorere og ivareta en redaksjonell funksjon,
og til dette trenger vi mer arbeidskraft med kunnskap om
media, politiske prosesser og personer med kjennskap til
oss som profesjon og vårt politiske arbeid gjennom de siste
30 årene.
Digitalisering. Vi må fortsette prosessen med å digitalisere
både foreningen og medlemmene.

Politisk og strategisk aktivitet. Vi har kommet langt på vei
med å posisjonere oss i politikken. Vi ble nylig invitert i tre
ulike høringer i forbindelse med statsbudsjettet. Vi blir lyttet
til. Vi er relevante. Dette arbeidet må vi ta mål av oss til å
opprettholde og videreutvikle.
Utdanningssaken. Vi skal fortsette å jobbe målrettet mot en
etablering av en norsk kiropraktorutdannelse.
Kommunale samarbeidsordninger. Vi skal jobbe for å bli
innlemmet i frikortordningen samt en ordning for gratis
tjeneste for barn. Og vi skal arbeide for å få innpass og dedikere stillinger i spesialiseringstjenesten (Sykehus og rehabilitering) og innpass i relevant forskningsrelatert aktivitet.
Nye prosjekter
GLA:D Norge
Choosing Wisely
Spinal Stenose Bootcamp
Definisjoner
I henhold til vedtatte Handlingsplan for 2016-18, var det
blitt utarbeidet nye konkrete definisjonsforslag til «kiropraktikk» og «kiropraktor» i alle regionene. Definisjonene
ble lagt fram og stemt over på landsmøtet.
Nytt styre
Helgen ble avsluttet med valg av ny styreleder og nytt
sentralstyre. Espen Ohren tar over roret etter Jakob Lothe,
Mette Wangberg Storhaug rykker opp som ny nestleder.
Anette Tryti fortsetter som styremedlem og Tom Magne
Jonassen, Anne Helene Moksness og Per Nymann Andersen
kommer inn som nye medlemmer (les mer om det nye
styret på side 35)
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ALLE MED
PÅ LAGET
Første januar 2019 tar Espen Ohren
fatt på tilværelsen som NKFs nye styreleder.

Tekst: Silje Steinert
Foto: Privat
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Jeg er en lagspiller. Det har jeg alltid
vært. Jeg ønsker å få et enda større
engasjement og bredde i foreningen.
At alle skal være med og dra og der
alle blir hørt.
Espen Ohren (47) er fra Porsgrunn
i Telemark, men bor i Tønsberg i
Vestfold. Gift med Linda Ohren,
som også er kiropraktor av yrke, og
sammen har de barna Ludvig (15) og
Lykke (11) og hunden Loke (7mnd).
Ohren har sin kiropraktorutdannelse
fra aecc i England, hvor han ble utek
saminert i 1997. Han har etablert og
drevet klinikker i England og flere ste
der i Norge, men har siden 2001 hatt
sin base i Vestfold hvor han nå jobber
og driver klinikker i henholdsvis
Tønsberg, Horten og Åsgårdstrand.
Han har i det store drevet allmenn
praksis, men har i alle år fokusert
klinikkene via videreutdanning og
pasjon og bl.a. jobbet opp mot idrett
i flere år. Derimot er pasientgrup
pen han har jobbet mest med i sin
yrkesaktive karriere den yngre garde.
Allerede underveis i utdanningsløpet
åpnet Espen og noen medstudenter,
som de første, et barnerom i student
klinikken på aecc, noe som skulle
vise seg med tiden å bli et springbrett
for en ny pediatrisatsning ved aecc.
Espen har vært et dedikert medlem av
nkf siden studenttilværelsen. Han ble
tidlig regionleder for Region sør, har
vært dirigent ved nkfs Landsmøte og

har allerede sittet i Sentralstyret i seks
år, hvorav de to siste som nestleder
under avtroppende leder Jakob Lothe.
Gratulerer med valget! Den 1. januar
2019 overtar du offisielt som leder av
Norsk Kiropraktorforening. Hvilke
tanker har du om det?
– Takk! Jeg vil først si at jeg er yd
myk over å ha blitt valgt og synes det
er veldig hyggelig å få denne tilliten!
Jeg er også veldig glad for at Mette
Wangberg Storhaug ble valgt som
nestleder og at Anette Tryti blir med
videre i styret. Det setter jeg enormt
pris på og sammen med de nye
styremedlemmene tror jeg dette blir
veldig bra!
– Jeg gleder meg til å ta fatt på job
ben. Da jeg tok nestledervervet for to
år siden, så hadde jeg en tanke om at
jeg ikke ville påta meg det vervet om
jeg ikke var beredt til å ta steget opp
som leder når den tiden var moden.
Det ligger litt i nestledervervet. Så
jeg har brukt de siste to årene på å
forberede meg godt og det er med
ambisjoner og stor energi jeg nå trer
inn i ledervervet.
Tror du at det vil oppleves som en
stor endring med deg i lederstolen?
– Hva nkfs fagpolitiske arbeid angår
så blir det ingen større retnings
endring. Jeg har selv vært aktivt med
på å utvikle Sentralstyrets fagpolitikk
de siste seks årene, og særlig de siste
to årene. Som nestleder har jeg vært

i en læringsposisjon på alle måter i
strategiske valg og beslutninger. Jeg
og Jakob har gått side om side på
veien og har samarbeidet nært. Vi har
hatt god kommunikasjon oss imellom
for å sikre kompetanseoverføring
og bygge nettverk. Jeg tror ikke jeg
kunne blitt forberedt på noen bedre
måte enn dette.
– I den anledning vil jeg gjerne rette
en stor takk til Jakob. For inkluderin
gen i styrearbeidet, for at jeg har fått
være aktivt med på prosessene, for å
ha fått spille inn saker og ha medbe
stemmelse i viktige veivalg underveis.
nkfs nåværende politikk er resultatet
av et genuint kollektivt arbeid og som
også jeg selvfølgelig står fullt inne for.
– Jakob har til sammen 18 års erfa
ring fra sentralstyrearbeid. Han har
gjort en kjempejobb for foreningen i
sitt arbeid med å synligjøre kiroprak
torens rettmessige plass i helsevesenet
og er blitt godt kjent både internt
og eksternt. Han har vært synlig
på m
 ange arenaer lenge og blitt en
person folk støtter seg til på grunn av
hans store kunnskap og engasjement.
Det er store sko å fylle. Det er nok
ikke gjort i en håndvending.
Hva tror du kan være dine styrker
som leder?
– Jeg er en lagspiller. Det har jeg
alltid vært. Jeg ønsker å skape
engasjement og få en stor bredde i
styret, Servicekontoret og ikke minst
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fagutvikling og endringsvilje. Norske
kiropraktorer er generelt åpne til
tverrfaglig samarbeid og teknikker/
tiltak og praktisering av Best Practice
på muskelskjelettfeltet. Mens der
hvor kiropraktikken ikke lykkes eller
vokser er de landene hvor kiroprakto
rene fortsatt henger igjen i troen på at
«et knekk» kan fikse alt.
– Dette er det sentrale veivalget. Etter
godt og strategisk arbeid av nkf
over flere tiår praktiserer vi nå i et
av landene hvor kiropraktorene har
kommet lengst i verden med både
hensyn til rettigheter og posisjon. Vi
har stor forskningssatsing og viser
med dette hvem vi er og hvor vi vil.

i foreningen. Jeg vil at alle skal være
med og at alle skal bli hørt. I dette
ønsker jeg meg en noe flatere struktur
på foreningen der kommunikasjon,
arbeidsoppgaver og medbestemmelse i
prosessene blir tydeligere og der stør
re engasjement særlig i de regionale
avdelingene og enda flere medlemmer
engasjerer seg i foreningsarbeidet
er avgjørende. «nkf nærmere deg!»
blir et viktig ordtak som jeg håper vi
sammen kan jobbe mot og omfavne.
– Jeg har en enorm yrkesstolthet og er
stolt av mine kollegaer. Vi gjør alle en
formidabel jobb hver for oss på våre
kontorer hver dag og vi går en spen
nende tid i møte. Muskelskjeletthelse
er en akilleshæl i regjeringens
bærekraftsmodell og i helsevesenet
generelt. Her bør vi være en viktig
brikke i arbeidet og her har vi en
viktig jobb å gjøre! Vi er langt på vei
med å posisjonere oss i politikken. Vi
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ble bl.a. nylig invitert inn i tre ulike
komitéhøringer i forbindelse med
statsbudsjettet. Vi blir nå lyttet til. Vi
er blitt en relevant part i den store
samfunnsdebatten.
– Vi må fortsette den gode jobben
med å skape forståelse for hva kiro
praktoren kan bidra med gjennom
videre profesjonalisering av forenin
gen, samt fagutvikling og forskning.
Vi må være stolte av og trygge på vår
naturlige posisjon og tydeliggjøre vår
kompetanse og kunnskap.
– Jeg ønsker å se fremover – ikke
bakover. Vi må se hva det er som
kjennetegner de landene hvor kiro
praktorene lykkes og får en viktig
rolle i helsevesenet, og hva kjenneteg
ner de landene hvor kiropraktorene
forblir sittende på sidelinjen.
– Det vi ser er at i de land som lykkes
så satser kiropraktorene på egen

– I mai 2019 vil ecu og wfc ha
felles konferanse i Berlin der tit
telen er epic: Evidencebased,
Patient Centered, Interprofessional,
Collaborative. Dette er akkurat disse
verdier vi ser at vårt fag og vår fagut
øvelse må fortsette å bygge på – og
som nkf de siste årene har brukt som
rettesnor i sitt arbeid i både det poli
tiske landskapet, gjennom forsknings
satsingen, etterutdanningsarbeidet og
i vårt kommunikasjonsarbeid både
innad og utad. Dette vil fortsette
under min ledelse.
Ved Landsmøtet på Lillestrøm i
oktober la jeg frem sentralstyrets
Handlingsplan for 2019-2020.
Denne ble enstemmig godkjent av
Landsmøtet og det er min klare for
mening at tiltakene i denne handlings
planen vil føre profesjonen sammen
og ytterligere fremover og den legger
opp til en styrking av organisasjon
og infrastruktur. Vi setter inn ekstra
ressurser for å styrke kiropraktorenes
omdømme og markedsposisjon, og
øker det politiske trykket og intensi
verer arbeidet mot en norsk kiroprak
torutdanning. Med disse tiltakene
ønsker vi å sikre kiropraktorene en
sentral rolle i et helsevesen som er
under press og i endring, ikke minst
på muskel- og skjelettområdet.

Mette Wangberg Storhaug
(32)

Mette graduerte fra AECC i 2010, og
gjennomførte turnustjenesten i Askim og
Halden. Etter endt tjeneste startet hun i
Fredrikstad ved klinikken Kiropraktorene
i Centrum, og fortsatte også i Askim frem
til 2014. I 2015 overtok hun klinikken i
Fredrikstad, og har drevet denne siden.
Hun gjennomførte videreutdanning i
muskelskjeletthelse for barn og unge fra
2010-2013, og satt i styret i Norsk Forening
for Barne- og Ungdomskiropraktikk i halvannet år, frem til hun i 2016 ble valgt inn i
sentralstyret.
– De siste to årene i sentralstyret har vært
utrolig lærerike. Jeg har hatt arbeidsfeltet
etter- og videreutdanning, og har fra
våren 2016 også jobbet to dager i uken i
NKS med dette.
– Disse to årene har vist meg noe av
innsatsen og arbeidet som har blitt lagt
ned tidligere, og hvor privilegerte vi er som
kiropraktorer i Norge. For oss som aldri har
kjent til en annen situasjon, er det vanskelig å sette seg inn i den kampen som har
blitt kjempet over mange år. Med denne
innsikten kom også et nytt fokus, nettopp
viktigheten av å verne om det vi har fått
til så langt. Vi har fortsatt en vei å gå for å
komme dit vi vil, men som tidligere innsats
har vist oss er det meste en mulighet med
målrettet arbeid.
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Nytt sentralstyre

– Jeg er takknemlig for å få muligheten til
å delta videre og være med på å a
 rbeide
for å realisere noen av mulighetene som
nå står på trappene. Jeg mener vi er på
rett spor i NKF. Jeg mener bestemt at
utdanningen vil være et hovedpunkt i å ta
oss et skritt videre, og være et springbrett
til å nå andre delmål både nå og for fremtiden. Når det er sagt, er det også viktig å
ikke låse seg fast, men å ha vidsyn nok til å
se muligheter og satsninger.
– Jeg brenner for primærkontaktrollen
norske kiropraktorer har og tar, og ved
hjelp av engasjement og samfunnsforståelse mener jeg vi kan fremme dette enda
bedre og befeste posisjonen som den
ledende aktøren på muskelskjeletthelse.
For foreningen mener jeg økt regionalisering og flatere struktur er en investering
i fremtiden, vi trenger engasjement og
diskusjon fra flere for å utvikle oss.
– I fremtiden håper jeg at det ikke blir et
spørsmål om hvem man skal oppsøke,
kiropraktoren er det naturlige førstevalget.
Jeg håper på en rivende utvikling innen
forskning på muskelskjeletthelse med ELIB
i førersetet, et utdanningsløp som gir en ny
forståelse av hva vi er og gjør, og kiropraktorer i alle ledd i helsetjenesten. Og så
håper jeg NKF forblir et samlingspunkt og
en forening for alle.
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Nytt sentralstyre

Anette var ferdigutdannet fra Syddansk
Universitet i Odense i 2011, og har siden
jobbet som kiropraktor ved NEMUS
Lillestrøm. I tillegg jobber hun én dag i
uken på Smertepoliklinikken ved Akershus
Universitetssykehus, hvor hun inngår som
del i et tverrfaglig team.

Anette Tryti (35) Oslo

Hun har sittet i sentralstyret i to år og sier
selv at hun har opplevd det som lærerikt
og spennende å få innsikt i faget fra et politisk og organisatorisk ståsted. Og at det
har gitt henne større forståelse og respekt
for den årelange kampen som den eldre
generasjon kiropraktorer har kjempet for å
få oss dit vi er i dag.
Anette mener det er kontinuerlig arbeid å
ivareta disse rettighetene på en god måte,

Graduerte fra Syddansk Universitet i
Odense, Danmark i 2003, og gjennomførte
sin turnustjeneste ved Tønsberg Medisinske
Senter 2003/04. Åpnet egen kiropraktor
praksis i Trondheim i 2004 og har vært der
siden.

Tom Magne Jonassen (44)
Trondheim

Tom Magne har en fortid som fotballspiller
og skiløper, men la opp som aktiv utøver
på grunn av kneproblemer. Idrettskarrieren
kan likevel ikke sies å ha blitt lagt på hylla,
det er bare kursen er endret, han er fortsatt
aktiv i idretten, men nå som kiropraktor.
Han har et brennende engasjement for
kiropraktikk og idrett og har kontinuerlig
etterutdanning.
Han har jobbet hardt for å bane vei for
kiropraktikkens posisjon i toppidretten og
har etterhvert både lang og bred erfaring
med alt fra barneidrett til OL, VM, Tour
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samtidig som det krever at man jobber
målrettet for å utvide og styrke kiropraktorenes posisjon i Helsenorge.
– For meg står ønsket om å øke mulighetene innenfor faget vårt sentralt. Jeg
er overbevist om at vi har mye å tilby på
flere ulike arenaer, både i sekundær-, som
så vel primærhelsetjenesten, men også i
andre offentlige stillinger.
I inneværende periode har Anette jobbet
mye innenfor e-helse området. Et område
som hun finner engasjerende.
– Jeg mener det er viktig at vi som forening
jobber aktivt med å bli inkludert i den digitale transformasjonen som forgår i dagens
helsesektor.

de Skis og en rekke nasjonale og internasjonale eventer på tvers av idretter. De
siste fem årene har han vært ansvarlig for
behandlingstiltak i Team Northug
Til daglig er han kiropraktor og daglig
leder ved Eureka Kiropraktikk i Trondheim.
Har tre aktive år i NKFs etterutdannings
utvalg hvor han, sammen med Trine
Jacobsen, hadde hovedansvaret for å lage
NKFs første faglige kongress i 2015.
– Jeg ønsker å ta vare på vår kiropraktiske
integritet, vår funksjonelle diagnostikk og
unike håndverk. Vi må sikre kiropraktikken
en naturlig posisjon som primærkontakt for
MSK-lidelser. Jeg er for en norsk kiropraktorutdannelse, og ønsker at kiropraktikken
skal nå bredere og tydeligere ut med vår
kompetanse til hele den norske befolkning.

Per Nymann Andersen (52)
Finnsnes i Troms

Anne Helene Moksness (33)
Arendal
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Per har sin utdannelse fra AECC i England.
Han var ferdig utdannet i 1993 og flyttet til
Tromsø og gjennomførte turnustjenesten
sin der i 1994. Han ble værende i Tromsø
i tre år før han flyttet til Finnsnes i Troms
hvor han åpnet egen klinikk. Samtidig med
klinikkhverdagen i Finnsnes jobbet han
parallelt på Troms Militære Hospital noen
dager i uken i flere år før han valgte å vie
all sin tid til klinikken på Finnsnes som med
tiden har blitt en stor tverrfaglig klinikk.
I dag er han én dag i uken i Tromsø på
Skanses legekontor.

vinter-OL i Sotsji hvor han underviste i
trykbølgebehandling av toppatleter samt
hadde behandling av utøvere.

Pers store faglige interesser ligger innenfor
sport og rehabilitering. Han har jobbet tett
med TIL (Tromsø Idrettsklubb) i over ti år
og har tidligere vært medisinsk ansvarlig
for det medisinske teamet til det ungarske
fotballandslaget. Han har arbeidet under

– Jeg har en stor tro på kollegaer innenfor
vårt felt og har derfor likeledes en stor tro
på vår plass i systemet … There has never
been a better time to be a chiropractor ….
Now let’s prove it!

Har sin utdannelse fra AECC hvor hun
graduerte i 2009. Våren 2015 fullførte
hun en Master of Science i Pediatric MSK
health ved samme institusjon, og publiserte
resultatene fra masteravhandlingen sin
høsten 2017.

Hun ønsker å videreføre det arbeidet som
styret i NKF har jobbet godt med i mange
år med å styrke kiropraktorenes anseelse i
Norge. Og hun tenker at spesialistforløpene, som et middel for å komme nærmere
innpå andre profesjoner med blant annet
hospitering og samarbeid, her vil kunne
fungere som i et ledd for å nå dette målet.

I tillegg til å være dedikert medlem i
Norsk Kiropraktorforening er Anne Helene
medlem i Norsk Forening for Barneog ungdomskiropraktikk. Hun har vært
med i det første spesialistforløpet innen
kiropraktikk som veileder i barne-og
ungdomskiropraktikk.
Anne Helene har sittet i NKFs etterutdanningsutvalg siden høsten 2015 og var en del
av den akademiske planleggingskomiteen
for den europeiske kiropraktorforeningen
(ECU) i Budapest, Ungarn 2018, samt er
en del av komiteen som planlegger det
akademiske programmet for felles WFC/
ECU-konferansen i Berlin i mars 2019.

Per går inn i styret med en overbevisning
om at kiropraktikkens potensiale innenfor
dagens helsesystem i Norge ikke er utnyttet
på svært mange områder. Her ønsker han
å bidra til en endring. Han sier selv at han
ikke har noen tungtveiende erfaring med
styrearbeid eller politisk påvirkning, men
lover at han går til oppgaven med energi
og engasjement.

– Jeg er opptatt av barns rett til fri behandling. At det ikke skal være økonomi som
tilsier at foreldre velger bort undersøkelse
og behandling hos kiropraktor, og heller
lar være å få hjelp til sitt barn. Jeg tror at
gode vaner og valg som er basert på egne
behov gjør livet bedre og lettere, og jeg er
veldig opptatt av å hjelpe enkeltindividet til
å finne sin vei; hva gjør dem bedre, lettere
til sinns og mer fornøyd med sin hverdag.
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Hva gjør du?
– Jeg driver klinikk i Hønefoss
sentrum sammen med kollega Ole
Kjetil Vik, som også er fysiotera
peut og kiropraktor. Vi fant tonen
underveis på studiet. Han hadde
allerede etablert klinikk på Hønefoss,
og vi fant ut at vi hadde sammenfal
lende tanker om hvordan vi ønsket
å jobbe. Og den måten er kanskje
litt atypisk. Vi har eksempelvis et
stort rehabiliterings- og opptrenings
fokus, og på mye mer enn rygg og
nakke. Mange av pasientene våre er
for eksempel kne- og hofteopererte.
Jeg har hele tiden vært opptatt av å
bruke fysioterapi-bakgrunnen min i

jobben som kiropraktor. Når jeg ikke
jobber i klinikk, holder jeg foredrag i
forskjellige fora, og arrangerer kurs,
samlinger og fagdager. Jeg har fått
det sånn som jeg ønsker å ha det – en
hverdag som er preget av mye varia
sjon. Da jeg var atten, spurte fatter’n
om hva jeg skulle bli når jeg ble stor.
«Det er samma det, bare jeg får trene
i lunsjen,» sa jeg. Og slik har det
faktisk blitt.
Hva brenner du for?
– Mitt opprinnelige engasjement
begynte med at jeg følte at vi alle
ble trukket over samme kam – at
en kiropraktor er en kiropraktor. Så
min agenda har vært å vise at det i
aller høyeste grad ikke stemmer. Vi
har ikke like tanker om hvordan vi
ønsker å behandle pasientene våre.
Jeg tror ikke noen setter pris på å
bli begrenset til en metode. Hvis du
har brukt fem år av livet ditt på en
utdannelse og en haug med år i prak
sis, er det ikke ok å bli sammenlignet
med en kjevle (ref. Folkeopplysningen
i 2014). Det som gjør meg urolig i
den interne diskusjonen er at mange
fortsatt tviholder på at våre metoder
er de riktige og bedre enn alle andres.
Da skyter vi oss selv i foten. Vi er nok
mye skyld i å ha skapt dette bildet
selv ved å fokusere ensidig på det vi
gjør. Jeg bytter ikke hatter på jobb.
Og identiteten min er ikke knyttet til
å utføre jobben min etter en metode.
Hvis jeg jobber med opptrening av en
korsbåndsoperert pasient, er det fort
satt kiropraktikk for meg. Hvis jeg
legger meg en kveld uten å ha mani
pulert noen i løpet av arbeidsdagen,
tenker ikke jeg at «søren, i dag har
jeg ikke vært kiropraktor.» Men vi
skal ikke så langt tilbake i tid før det
var totalt kontroversielt å si noe sånt.
Budskapet vårt må kommuniseres
bedre. Og en stor del av den kunn
skapsformidlingen skjer på kontoret
hver dag, til hver enkelt pasient. Det
fascinerer meg når pasienter kommer
inn døra og gir uttrykk for frykt for
å bli manipulert. Da mener jeg pro

fesjonen vår er bygget opp rundt en
skremmende merkevare. Jeg må un
derstreke at jeg opplever mye støtte i
kretsen, og når jeg har kommet unna
med såpass provoserende kritikk som
jeg har, tror jeg det skyldes at jeg ikke
har vært så kiropraktorspesifikk, men
rettet meg mer mot alle som jobber
med muskelskjeletthelse.
Hva tenker du om fremtiden?
– Jeg har noen konkrete mål for egen
del, men jeg kan jo ikke nødvendig
vis hevde at dette er de samme som
profesjonen har. Jeg vil bygge opp en
god og bærekreftig praksis som for
mes etter hvordan jeg ønsker å jobbe.
Jeg har aldri hatt noen ambisjon om
å bli kjent som en god kiroprak
tor-’håndverker’ da jeg er opptatt av
utrolig mye mer enn dette. Det har
kanskje en sammenheng med at jeg
er fysioterapeut i bunnen og at jeg
leser mye forskning som beveger seg
i en annen retning enn Byggmester
Bob-tankegangen. For min egen del
er jeg opptatt av å rekonseptualisere
bruken av hendene og hva disse betyr
i møtet med pasienter med smerter i
muskelskjelettapparatet. Men det å
ha et mål for hvor profesjonen skal
er vanskelig, ettersom vi alle er så
forskjellige og har ulik tilnærming til
faget. Bransjen har vært ganske topp
tung, og mange av de ubehagelige
spørsmålene om hvem vi er og hva vi
gjør er ganske nye, men nå opplever
jeg at det er mange unge og nyutdan
nede som får øynene opp for at det
kan se annerledes ut. Vår identitet
som kiropraktorer er ikke skrevet i
stein, og vi bør være mottagelige for
impulser fra forskning og andre fag
grupper og være villig til å forandre
oss i takt med hva samfunnet faktisk
har behov for. Det er ingen tvil om
at profesjonen har mye å bidra med
i forhold til å håndtere den enorme
byrden av muskelskjelettpasienter,
men jeg føler meg tryggest hvis vi går
fremtiden i møte med et åpent sinn
og ikke lar historien fungere som kart
og kompass.
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Hvem er du?
– Jeg er 34 år, far til to på 10 og 6,
kommer fra Kongsvinger og bor på
Sundvollen. Jeg begynte som mange
andre i bransjen med idrettsbak
grunn. Etter erkjennelsen av at jeg
selv ikke skulle bli idrettsmann,
fant jeg inspirasjon gjennom det jeg
hadde opplevd i møte med blant
annet fysioterapeut og kiroprak
tor. Og da jeg var 20 år og skulle
begynne på studier, ble det fysio
terapi. Men jeg innså raskt etter
turnusåret at utdannelsen min ikke
rustet meg i særlig grad til å jobbe i
privat praksis, dit jeg ønsket meg. Så
da endte fruen, jeg og vår lille sønn
opp i Danmark hvor jeg studerte
kiropraktikk i fem år ved Syddansk
Universitet. Det at mye av studi
ene var repetisjon for meg frigjorde
kapasitet jeg brukte på andre ting.
Sammen med kamerat og kollega
Martin Bonnevie-Svendsen startet jeg
Facebooksiden Kiropraktikk i Norge
og gruppen Forskningsoppdateringen
for Kiropraktorer. Jeg kom hjem fra
studiet i kjølvannet av en del negativ
presseoppmerksomhet rundt profe
sjonen. Jeg synes generelt at forsvars
taler fungerer dårlig, så istedenfor
å skulle overbevise folk om en
fremstilling jeg ikke kjente meg igjen
i, valgte jeg å formidle kunnskap og
slik nyansere bildet.

aktuelt

Politikk er å flytte
Norsk Kiropraktorforening har år etter år jobbet systematisk og målrettet for å
åpne øynene til politikerne og få satt muskelskjeletthelse på dagsorden. Mye av
jobben gjøres i det stille, det bygges relasjoner og tillit. Vi oppfattes om seriøse og
troverdige, og har etterhvert opparbeidet oss et stort nettverk.
Vårt hovedbudskap er at dårlig muskelskjeletthelse er en stor bærekraftutfordring
for hver enkelt som rammes og for velferdsstaten - og som krever handlingvilje og
konkrete tiltak.
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En nasjonal kiropraktorutdanning
ved Universitetet i Bergen vil være
et godt, konkret tiltak for å møte
denne store samfunnsutfordringen.
Ansvarlige politikere kan ikke lenger
feie årlige samfunnsutgifter knyttet til
muskelskjelettskader, sykdommer og
lidelser på svimlende 250 milliarder
under teppet.
Etablering av en nasjonal kiroprak
torutdanning ved uib vil represen
tere en investering på 400 millioner
over 10 år, og etablere et nasjonalt
kraftsenter på feltet med tverrfaglig
forskning og utdanningsmiljøer for
primærhelsetjenesten.
Kiropraktorer vil uansett være en
viktig del av løsningen for Norge
fremover. Og vår kompetanse og
kapasitet bør brukes langt bedre for
å bidra til bedre folkehelse, mindre
helsetap og større arbeidsdeltagelse –
et bærekraftig velferdssamfunn.

nkf har siden 2003 jobbet med eta
blering av en nasjonal kiropraktorut
danning. Universitetet i Bergen utløste
en ny mulighet til å flytte politikerne
nærmere en riktig beslutning gjennom
å presentere en svært solid prosjekt
plan for Kunnskapsdepartementet i
desember 2017.
2018 har således vært nok et intenst
år med hensyn til nkfs politiske
arbeid.
Gjennom vårmånedene fulgte vi tett
på de første budsjettkonferansene
og forberedelse av de ulike partienes
landsmøter, med møter med stortings
representanter og politisk ledelse i
Helse- og omsorgsdepartementet og
i Kunnskapsdepartementet, med det
resultat at utdanningssaken ble omtalt
på både Høyres og Frps landsmøter.
nkfs styreleder Jakob Lothe, og nest
leder Espen Ohren var på plass under
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posisjoner
Arendalsuka i august og fikk avholdt
mange fruktbare møter og samtaler
med ulike nøkkelpersoner.
I oktober ble statsbudsjettet lagt fram,
og nkf fikk for første gang deltatt i
Arbeids- og sosialkomiteens budsjett
høring, samt som tidligere i Helse- og
omsorgskomiteens budsjetthøring.
nkf leverte høringsnotater til begge
komiteene, og til Kunnskaps- og
forskningskomiteen.
Muskelskjeletthelse vil for første gang
få et eget kapittel i regjeringens nye
Folkehelsemelding, og vi er nærmere
enn noensinne med å realisere en
norsk kiropraktorutdanning. Politisk
arbeid skjer imidlertid i et uforut
sigbart landskap, og krever at nkf
fortsatt jobber hardt og målrettet
videre med forventning om at politi
kerne omsider kvitterer ut det de selv
igjennom mange år har bedt om.

NKFs politiske aktiviteter siste periode
14 politiske møter
2 statsrådsmøter
5 skriftlige innspill og notater til departementene
22 høringsinnspill
3 komitéinnspill til statsbudsjettet for 2019
34 egenproduserte redaksjonelle saker i massemedia
2 aviskronikker
I tillegg er det oversendt 3 skriftlige spørsmål fra
stortingsrepresentanter til regjeringen om utdanningssaken
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Tekst: Silje Steinert

Den som
roper høyest
blir sett!

Marit Knutsdatter Strand (26) er
inne i sitt andre år som Stortings
representant for Senterpartiet.
Hun sitter i utdanningskomiteen
og følger vår kamp for en norsk
kiropraktorutdannelse tett.

I juni i år sendte hun inn et skriftlig spørsmål til Helse
og omsorgsminister Bent Høye der hun ba ham svare på
følgende:
«Muskelskjelettlidelser er blant de største enkeltårsakene
til sykefravær og utenforskap i den norske befolkningen.
Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å styrke
utdanning og forskning i primærhelsetjenesten generelt og
innen muskelskjelettlidelser spesielt»

i primærhelsetjenesten generelt og lite om kiropraktorut
danning spesielt.

Hun begrunner spørsmålet sitt med å trekke fram at
Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 do
kumenterer at det største misforholdet mellom sykdoms
byrde og forskning er nettopp innen muskelskjelettlidelser.
Og at i forbindelse med statsbudsjettet 2018, Innst. 11 S
(2017-2018), uttalte et flertall i Helse- og omsorgskomite
en at det er stort behov for å utvide utdanningskapasiteten
på muskel-skjelettområdet.

til intervjuet med Knutsdatter:
Flere ganger har Stortinget påpekt behovet for og ønsket
om en kiropraktorutdanning i Norge. Likevel har verken
Regjeringen eller partiene på Stortinget så langt avsatt konkrete midler verken i statsbudsjettene eller i opposisjonspartienes alternative budsjetter, til å finansiere oppstarten
av denne utdanningen. Hva tror du skal til for at norske
politikere velger å prioritere en kiropraktorutdanning?
– Jeg er redd den sittende Regjeringen skyver muskel og
skjeletthelse-spørsmålet foran seg. Jeg kan ikke tro at de
gjør det fordi de ikke ser omfanget – det gjør de nok, det
er nok heller det at det ikke ansees som alvorlig nok. Når
de nå har løftet fram psykisk helse så er mitt inntrykk at
det kom som et resultat av at dette hadde gått så langt og
konsekvensene av å ikke ta i det ville være uholdbare.

Hun trekker fram at Universitetet i Bergen står klare og at
Kiropraktorene har bidratt til oppbygging av et forskings
fond for å styrke forskningsaktiviteten og i deg bygger
opp et forskningsmiljø som senere kan knyttes opp mot en
nasjonal utdanningsinstitusjon.
Ikke uventet var ministeren diplomatisk i svaret sitt og be
nytter muligheten til å belyse hvordan Helse- og omsorgs
departementet jobber for å styrke utdanning og forskning
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Columna tok turen innom Løvebakken for å snakke
litt med Marit om hva hun tenker kan være årsaken
til at muskelskjeletthelse ikke blir prioritert i stats
budsjettet og hva hun tror må til for at vi får en norsk
kiropraktorutdannelse.

Du tenker på at ingen dør av muskelskjelettplager?
– Ja! Det er nok på sett og vis tryggere, hvis du skjøn
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ner hva jeg mener? å utsette det enn en del annet i
helsesektoren.
Jeg skjønner hva du mener. Dette er vi jo smertelig klar
over. Men problemet er at muskelskjelettplager og lettere
psykiske lidelser følger hverandre så tett. Vi som jobber
med dette ser så tydelig at det å ta tak i det ene, uten å ta
i det andre blir som å trutne båten bare på den ene siden.
Og selv om svært få dør av rygg og nakkesmerter så kommer man ikke utenom kostnadene knyttet til det enorme
sykefraværet dette medfører.
– Nei! Jeg er helt enig. Jeg og Kjersti Toppe (Stortings
representant (Sp), helsepolitisk talsperson nestleder i
Helse-og omsorgskomiteen) har jo sittet sammen med dere
i NKF og sett på tallene og sett hvordan dere ønsker å
brukes som en resurs og hvordan dere ønsker å løfte den
norske kompetansen på muskelskjeletthelse ved å etablere
en norsk kiropraktorutdanning. Jeg husker vi gikk fra det
møtet og var samstemte på at dette var løsningsorientert.
Dette er konkret handling som gjør noe med utfordringene
knyttet til muskeslkjeletthelse. Dette går vi for.
Det synes å være bred politisk enighet om å gjøre noe med
den økende pasientgruppen som sliter med muskelskjelettlidelser, men det virker som man er uenige når det gjelder
konkrete løsninger på problemet. Hvordan tror du norske
kiropraktorer kan synliggjøre seg som en del av løsningen
på et stort folkehelseproblem som rammer så mange?
– Jeg tenker at om alle politikerne hadde hatt et sånt møte
med dere, om alle rakk å sette seg ned å se på dette - så vil
le det ikke være noen tvil. Da ville dere fått den utdannin
gen på plass. Dere har kjempet lenge for å få det til. Dere
er utålmodige og sultne på resultater. Det kan jeg godt
forstå. Og det er dessverre sånn med byråkratiske proses
ser tar tid. Men dere er jo på vei i riktig retning. Dere har
aldri vært så nære en utdanning som dere er nå.
Marit sikter til at universitetet i Bergen står klare til å eta
bler en norsk kiropraktorutdannelse. Hun nøyde seg ikke
med spørsmålet til Bent Høie i våres. I august sendte hun
et oppfølgende spørsmål til Forsknings- og høyre utdan
ningsminister Iselin Nybø (V) der hun på samme begrun
nelse etterlyser gjennomføring av etableringen av en norsk
kiropraktorutdanning. Og det er til dels dette svaret hun
refererer til når hun skisserer hvor nærme vi nå er.
– Når Forsknings- og høyre utdanningsminister Iselin Nybø
(V) skriver i sitt tilsvar til meg at det første som må skje
før en norsk kiropraktorutdannelse kan bli en realitet er at
Universitetet i Bergen må vurdere hvordan de ønsker å pri
oritere utdanning og forskning rettet mot muskelskjeletthel
se. Så staker hun ut en kurs. Nå har Universitetet i Bergen
gjort dette. Nå skulle det i prinsippet bare være å gi gass!

Marit Knutsdatter Strand (Sp),
stortingsrepresentant.

Vi kjenner Senterpartiets engasjement for å være selvforsynt i landbrukssektoren – men bør det også være et mål
for Norge å bli selvforsynt på kunnskap og kompetanse?
Hvordan tenker dere når det gjelder å produsere mer
forskning, flere behandlere og bedre spesialister ved våre
egne, nasjonale utdanningsinstitusjoner?
– Jo! Vi i Senterpartiet mener jo det. Dere har rett i at
det ikke bare er innen landbrukssektoren vi bør være
selvforsynt. Det bør vi også være innen utdanning og
på forskning. Og det er en av grunnene til at vi ser på
Universitetet i Bergens planer om å samle de helsefaglige
miljøene i en helseklynge på Campus Årstadvollen, som et
veldig godt tiltak. Også vil jeg si til dere at dere må fortset
te den gode jobben dere gjør.
– Foreldrene mine har alltid sagt til meg at hvis du virkelig
vil bli hørt av andre må du gjenta deg selv til det kjedsom
melige. Du må snakke til du spyr. Først når du selv er så
lei av å høre din egen argumentasjon at du nesten kaster
opp begynner andre å legge merke til det du sier. Dere må
bare fortsette å rope!
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Vil lage pakkeforløp på
muskelogskjeletthelse
– Når vi nå ber direktoratet lage et pakkeforløp på
muskelskjelettplager så ligger det i den bestillingen at
man må komme fram til hva som er den beste praksis for å
utrede muskelskjelettplager, sånn at man får riktig diagnose
tidligst mulig og best mulig behandling tidligst mulig,
sier Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær for helseog omsorgsminister Bent Høie.
Tekst: Silje Steinert
Det er de siste årene kommet stadig flere
rapporter, bl.a. WHOs Global Burden
of Disease, Folkehelserapporter m.fl.,
som dokumenterer at rygglidelser er
den største enkelt årsaken til uførhet
og utenforskap i Norge. Sammen med
psykiske lidelser representerer muskelskjelettlidelser de to største folkehelseutfordringene i Norge og resten av
den vestlige verden. Men i motsetning
til for psykisk helse er det foreløpig ikke
utarbeidet en egen nasjonal strategi for
muskelskjeletthelse. Hva mener statssekretæren kan være årsaken til det? Og
mener statssekretæren at det er behov
for spissede tiltak og nasjonale strategier
innenfor muskelskjelettfeltet tilsvarende
som innenfor psykisk helse?
– Dere peker på noe her som vi har sagt
siden vi kom inn i Regjering, og det er at
muskelskjelettlidelser og psykiske lidelser
er to av de fire største helseutfordringene
vi har. Hjerte-kar og kreft får så stor
plass, men det er viktig at vi nå løfter
både psykiske lidelser og muskelskjelett
lider fram sånn at dette blir mer synlig.
For dette koster samfunnet enorme
summer hvert år og det rammer mange
mennesker som ikke er i jobb og ikke får
utnyttet potensialet sitt – det er ikke bra.
– Men selv om dette er en stor gruppe
så må jeg være ærlig å si at vi er litt
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tilbakeholdene til å jobbe mot nasjonale
strategier. Det finnes andre virkemid
ler som kan fungere vel så bra som
strategier. Som for eksempel pakkefo
rløp. Det har vi gjort med stor suksess
innenfor kreftområdet. Og vi har nå
laget fire pakkeforløp på psykisk helse
som rulles ut nå 01.01.2019 og vi har
nå som ambisjon å få til et pakkeforløp
på muskelskjeletthelse.
Kan du si konkret hva et slikt pakkeforløp innebærer?
– Når vi nå ber direktoratet lage et
pakkeforløp på muskelskjelettplager
så ligger det implisitt i den bestillingen
at man må komme fram til hva som er
den beste praksis for å utrede muskel
skjelettplager, sånn at man får riktig
diagnose tidligst mulig og best mulig
behandling tidligst mulig.
Ja, for når vi vet at muskelskjelettplager
er årsaken til hvert femte legebesøk og
at om lag 40% av alle sykemeldingene
skyldes dette, så er det tydelig også for
dere at det er behov for en ny tilnærming til denne pasientgruppen
– Ja, det er det!
Vi er altså enige om at det er på høy
tid at vi får en ny måte å diagnostisere
muskelskjelettlidelser på, men likevel så
er ikke dette pakkeforløpet som du her

beskriver en bestilling som dere har inne
i dag, snarere en ambisjon?
– Ja! Det stemmer – det er ikke en aktiv
bestilling inne, ennå. Og årsaken til det
er at det her er snakk om å ferdigstille
ting som allerede er begynt på først.
Som sagt er vi i ferd med å lage mange
pakkforløp innen psykisk helse og store
deler av det rulles ut nå fra nyttårsskif
tet. Så skal det gjøres nå en implemente
ringsjobb i forbindelse med det. Så får vi
med oss en del erfaringer som vil være
nyttige fra den prosessen når vi starter
på prosessen med muskelskjeletthelse.
Og når denne ambisjonen blir en konkret bestilling så er det nye prosedyrer
for utredning av muskelskjelettlidelser
som er bestillingen?
– Ja! Da ber vi konkret om at det
blir gjort en jobb for å utrede hva
som er best praksis for å utrede
muskelskjelettlidelser
Kan vi da forvente at kiropraktorene
hentes inn med sin kompetanse for å
komme fram til det beste pakkeforløpet
for utredning og behandling?
– Ja! Jeg vil jo si at om ikke kiroprakto
renes kompetanse både på diagnostise
ring og behandling blir tatt med i denne
vurderingen, så gjør jo ikke direktoratet
jobben sin, rett og slett. Det som er
meningen med et pakkeforløp er jo å
komme fram til den beste metoden, og
dette er jo noe kiropraktorene kan mye
om og gjør mye av.
Det er jo en enorm kostnad knyttet
til muskelskjeletthelse. Derfor er det
vanskelig for oss å forstå at dere stadig
utsetter å gjøre noe med problemet.
– Vi er i gang. Vi gjøre noe, men det

En betydelig andel av de som har psykiske lidelser utvikler kroniske smerter, og
tilsvarende mange med kroniske smerter
utvikler psykiske lidelser. I hvilken grad
mener statssekretæren at regjeringens nåværende strategi innenfor psykisk helse
ivaretar de psykosomatiske utfordringene
knyttet til denne store pasientgruppen?
– Når det gjelder pakkeforløpet for
psykisk helse så blir det også gjort en
grundig somatisk vurdering. For det vi
jo ser, er at alt fra muskelskjelettlidelser
i den enden til kreftlidelser i den andre
enden hos folk med psykiske lidelser,
ofte blir oversett. Det eneste som står i
fokus er det psykiske, så oversees andre
fysiske sykdommer. Denne gruppen
lever til dels 20 år kortere enn andre. Og
det er ofte på grunn av at man fester seg
kun ved psyken og så ser man ikke at
man også disse pasientene har en kropp
med sykdom.
– Og så er det sånn at vi i arbeidet med
pakkeforløpene på psykisk helse ser
tydelig at det er flere felter vi trenger
pakkeforløp på. Muskel og skjeletthelse
er et av disse feltene og kroniske smerter
er også noe vi har ambisjoner for om å
lage pakkeforløp for. Og det er fordi
vi ser de parallelle utfordringene for
disse gruppene. At de i stor grad henger
sammen eller følger hverandre tett.
Mellom 80-90% av muskelskjelettpasientene i Norge blir i dag håndtert i
primærhelsetjenesten. Bør nasjonale
myndigheter styrke kunnskapen og
utdanningen på feltet? I så fall, hvordan
tenker Helse- og sosialdepartementet
man kan produsere mer forskning, flere

behandlere og bedre spesialister ved våre
egne, nasjonale utdanningsinstitusjoner?
– Vi blir veldig ofte spurt om hvorfor
vi ikke bestiller konkrete forsknings
prosjekter. Nå kommer det ganske
store midler til forskning hvert eneste
år. Og vi bestiller i Forskningsrådet
overordnet tilnærming til hvordan de
skal bruke forskningsmidlene sine, men
vi bestemmer ikke hva som skal forskes
på – det må forskerne komme fram til
selv. Også er det store programmer
i Forskningsrådet som man kan søke
midler på som gjør at vi kan komme
videre med ny kunnskap og bedre
kunnskap. De regionale helseforetakene
bruker ganske store midler til forskning,
men akkurat det er jo ofte internt ar
beid, pasientnær klinisk forskning.
Dere kan altså bestille forskning, men
dere kan ikke bestemme hva det skal
forskes på?
– Nei! Ikke konkret.
Så det øremerkes aldri midler helt spesielt? Nå som psykiske lidelser prioriteres
hardt, ville det ikke være naturlig å be
om forskning på dette feltet?
– Det skjer men det er veldig, veldig,
sjelden at man øremerker forsknings
midler. Og nei! Det er ikke bestilt noen
forskning på psykiske lidelser
– Men innenfor Forskningsrådets store
programmer så er Forebygging – helse
og behandling et av de store, og det er
ingenting i veien for at folk som ønsker
å forske på muskelskjelett kan få midler
av Forskningsrådet under den fanen.
Hvis man da ser at her er det midler, så
er det det andre nåløyet man må gjen
nom i den prosessen at man kommer
med en søknad som er så god at det blir
tatt opp. Og jeg må jo si at jeg vil tro
at det kan være nyttig for dere å snakke
nærmere med Forskningsrådet om
hvordan de ser på dette svære feltet som
muskelskjeletthelse er.
Du anbefaler oss som organisasjon å
opprette en dialog med dem?
– Ja! Jeg vil tro at det er hensiktsmes
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er tidkrevende prosesser her. Men i
Folkehelsemeldingen som kommer nå
neste år vies det et helt eget kapittel om
muskelskjeletthelse. Muskelskjeletthelse
har også fått fokus i stortingsmeldin
gen som ble vedtatt i går. “Leve hele
livet – en kvalitetsreform for eldre” som
den heter. Der er det også satt tydelig
fokus på viktigheten av forebygging av
muskelskjelettplager og viktigheten av
bevegelse og trening.

Anne Grethe Erlandsen (H),
statssekretær for helse- og
omsorgsminister Bent Høie.

sig å gå i dialog med dem for å høre
hvordan dere kan være med på å bidra
til at flere som ønsker å forske på mus
kelskjeletthelse skal komme gjennom
det nåløyet det er å få forskningsmidler
gjennom Forskningsrådet.
– Også tenker jeg at kiropraktorene har
en kompetanse som er så kompakt og
så tett på brukergruppa at dere absolutt
vil være interessante for dem å snakke
nærmere med.
Stortinget har helt siden 2004 påpekt
behovet for og ønsket om en kiropraktorutdanning i Norge. Universitetet i
Bergen har nylig fremlagt en prosjektplan for etablering av en kiropraktorutdanning. Hvordan vurderer Helse- og
omsorgsdepartementet de prioriteringer
som hittil er gjort med hensyn til å
etablere robuste nasjonale sentre som
kan ivareta primærhelsetjenestens kompetansebehov med tverrfaglig forskning
innen fagfeltet?
– Jeg skjønner godt at du spør om
utdanningen, men da er det sånn at vi
har et søsterdepartement som du må blir
nødt til å snakke med.
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