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ECU konferansen i Oslo
«Building bridges»

PROFILEN

- Richard Brown

ECU Humanitarian award
Til Belen Suneyer

Om samarbeidet mellom
fastlege og kiropraktor

Ny norsk leder i WFC
Espen Johannessen

Ta internasjonalt ansvar

Helproft utstyr
for proffene

ECU-konferansen ”Building Bridges”
ligger rett bak oss og blir naturlig nok viet
stor oppmerksomhet i dette
nummeret. Bildene vitner om at vi tok
med oss takhøyden fra Rådhuset gjennom
resten av konferansen, med god stemning,
spennende fagstoff, engasjerte diskusjoner
og ikke minst høy partyfaktor! Samtidig
ble konferansen et levende bevis på at
Norge nå er blant de helt ”store” kiropraktornasjonene, og møteplass for profesjonens
internasjonale lederskap.
Dagene på Lillestrøm var spekket med mange spennende begivenheter,
og en rekke møter ”bak kulissene” i tillegg til alt som foregikk fra
”hovedscenen”. Forskere møttes fra hele Europa på Researchers Day
dagen før konferansen, det samme gjorde alle medlemsforeningene
i ECU på sitt halvårlige General Council. Alt i alt ble dette en gyllen
anledning for mange sentrale aktører til å møtes og ”snakke sammen” i
konferansens ånd – ”Building Bridges”.
I NKF sitt prinsipprogram står som siste overskrift:
Ta internasjonalt ansvar. Det gjør vi!
Det er ikke tilfeldig at presidentene i ECU og WFC tidligere har vært
ledere i NKF. Jeg snakker selvfølgelig om Øystein Ogre og Espen
Johannessen. Øystein ble enstemmig gjenvalgt til sin fjerde to-årsperiode
på ECU General Council. Espen rykket som ventet opp fra første visepresident til president på WFC-møtet i Dubai en uke senere.
Vi gratulerer!

Suzann Pettersen

Vårt norske golf-ess og en av verdens beste kvinnelige golfspillere de siste
10 årene, Suzann (Tutta) Pettersen, benytter trykkbølgebehandling med
Swiss DolorClast® fra Enimed som hjelpemiddel i restitusjonsfasen mellom
treningsøktene i en hektisk oppkjøring til ny sesong.
Trykkbølgebehandling med Swiss DolorClast
er dokumentert som en effektiv metode for å
bekjempe lidelser i bevegelsesapparatet
(ref: PEDro database og FDA USA).
Klassiske indikasjoner som musearm, akilles
smerter, skulderplager, jumpers knee, plantar
fasciitis og nedsatt funksjon i skulder kan
kureres uten kortison eller operasjon.
Nyere forskning viser dessuten at anvendelse
av Swiss DolorClast kan ha god terapeutisk
effekt på stressfrakturer og artroser.
Referanser og utfyllende dokumentasjon
finnes på www.enimed.no.
Det komplette behandlingsutstyret
Behandlingsutstyret består av ulike moduler
og modeller med spesialiserte egenskaper for

Internasjonalt jobbes det utrettelig og godt med de helt store oppgavene.
Utfordring nummer én er at verden og de fleste land i Europa har behov
for mange flere kiropraktorer. Skal vi klare det må det samtidig etableres
flere kiropraktorutdanninger. Utdanningene må igjen kvalitetssikres og
standarder holdes i hevd. Vi trenger enda mer forskning. Forskning må
finansieres. I mange land, også i Europa, er kiropraktikken fortsatt ikke
regulert eller godkjent av myndighetene. Å ivareta internasjonal mobilitet
for nyutdannede kiropraktorer er derfor en voksende utfordring når
lover og regler nasjoner og kontinenter i mellom ikke er harmonisert,
eller mangler helt.

å oppnå best resultat og effekt. Med en
kombinasjon av klassisk/bred penetrasjon og
dyptvirkende/fokusert penetrasjon inn i
behandlingsområdet, gjøres behandlingen
optimal.
Enimed er importør og distributør
Enimed sørger for opplæring i bruk og metode,
kalibrering av utstyr, service og reservedeler
ved behov. Klinikker over hele Norge innen
fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr nå
trykkbølgebehandling med vårt utstyr.

For mer informasjon, dokumentasjon og
oversikt over alle klinikker som tilbyr
behandling med vårt utstyr, se
enimed.no eller trykkbølgebehandling.no

Importør/distributør:

Swiss Smart®
Komplett trykkbølgeutstyr
fra Swiss Dolor Clast®

Men resultatene uteblir da heller ikke. Danmark er nå endelig tilbake for
fullt i ECU og etablerer samtidig European Center for Chiropractic
Research Excellence (ECCRE) sammen med ECU, som vil bli et nytt
europeisk tyngdepunkt for forskning i Odense. På konferansen fikk vi
til fulle bekreftet at satsningen på forskning gir resultater. De som var
forskerspirer for ti år siden står nå frem i beste sendetid som etablerte
forskere og presenterer spennende og relevant forskning for oss
klinikere. Canada viser vei og samler sine provinser og legger faglig
filosofiske disputter døde under mottoet ”Let’s start with the patient”. Vi
fikk se kompromissløs og imponerende standard i den seksårige sveitsiske
utdanningsmodellen, og to nye kiropraktorutdanninger i henholdsvis Polen
og Tyrkia. Mange av oss ble dypt rørt da studenten fra Tyrkia reiste seg
under avslutningsseremonien og takket fra hjertet over å være en av oss.
Så vi har mye å glede oss over. Mye takket være ildsjeler som tar
internasjonalt ansvar, med Øystein og Espen i spissen.
Jakob Lothe
Leder NKF

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 522, Nittedal. Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81. Mail: post@enimed.no
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Annonser i COLUMNA
COLUMNA sendes til alle medlemmer, interesserte
parter, relevante politiske fora, klinikker og gratisabonnenter. For annonsører og bidragsytere vil det
si 100 % dekning innen kiropraktorfaget i Norge,
god spredning av temaer og mange lesere.
COLUMNA skal ha en form og aktualitet som gir
annonsørene oppmerksomhet og troverdighet.
Bladet tar for seg stoff om medlemmer, utvikling av
faget, drift, tjenester, innkjøp, logistikk og
kompetanseoverføring.
COLUMNA setter dagsorden for mange av de
utfordringene som medlemmene står overfor.
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;ECU konferanse i Oslo
...vi er en del av et stort fellesskap og vår evne til vekst
og utvikling ligger i å aktivt å bygge broer med andre
profesjoner, det offentlige og ikke minst pasienten.

Building bridges
Årskonferansen for European Chiropractors´ Union (ECU) ble i år
avholdt i Oslo. Mer enn femhundre delegater fra de europeiske
medlemslandene hadde møtt frem til tre dager med faglig påfyll,
inspirasjon, sosial omgang og mye hygge.
- «Building bridges» handler om mye forskjellig, sier
NKFs leder Jakob Lothe i sin åpningstale. – Det handler
om å knytte forbindelser oss i mellom innen
profesjonen og styrke vår felles faglige plattform. Men
det handler like så mye om å bygge broer med samfunnet.
Vi er en del av et stort fellesskap og vår evne til vekst
og utvikling ligger i å aktivt å bygge broer med andre
profesjoner, det offentlige og ikke minst pasienten. Det
er derfor et godt tema for årets konferanse og min
oppfordring er å dele dette budskapet med dere alle.

Trøblete start
Uken før ECU konferansen i Oslo, gikk hotell- og
restaurantarbeiderne til streik. Det gjorde at vertskapet
lynraskt måtte skifte arena for konferansen fra Radisson
Holbergsplass til Thon Arena på Lillestrøm. En rekke
delegater som hadde booket hotellrom andre steder
måtte finne seg annen innkvartering og flere
arrangementer måtte omorganiseres. På imponerende
vis gikk dette hurtig og greit. Alle fant seg til rette og
Thon Hotel Arna leverte varene til alles tilfredshet.

Flere talere fra Sveits, Canada og Danmark fulgte opp
med konkrete eksempler på hvordan de anså dette som
et av de viktigste suksesskriteriene for fagets status i
deres hjemland. De er alle tre foregangsland innen
kiropraktorfaget og kan vise til en imponerende
utvikling.

Åpningsseremonien sto Oslo Kommune for, og inviterte
alle delegater til en bankett på Oslo Rådhus. Byens
varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Kamzy),
fikk æren av å åpne konferansen og ønske delegatene
velkommen. Jakob Lothe ønsket velkommen på vegne
av Norsk kiropraktorforening, og Øystein Ogre som er
president i ECU benyttet sjansen til å introdusere en
ny hedersbevisning; «ECU Humanitarian Award». Alt
sammen rammet inn av monumental kunst og store
vindusflater mot Oslo by og havn som viste seg fra sin
flotteste side. Maiværet slo til med skyfri himmel og
lysgrønn vegetasjon, og de utenlandske gjestene kunne
ikke fått et bedre inntrykk av byen. Seremonien ble
avsluttet med guidet omvisning i Rådhuset.

European Chiropractors´ Union
Det finnes om lag 6000 kiropraktorer i Europa, som
samlet tilbyr flere millioner behandlinger til europeiske
borgere. ECU er satt sammen av nasjonale medlemsorganisasjoner fra i alt 23 land. Formålet er å promotere
fordelene som kiropraktikk kan tilby helsetjenestene i
hvert enkelt land. Organisasjonen har tre grunnpilarer
for sin virksomhet; utdanning, forskning og juridisk
status for yrket.
Executive Council, bestående av president, visepresident og kasserer står for driften av unionen. I
tillegg er det et sekretariat i London som utfører
oppgaver tildelt av Executive Council.
Hvert år samles medlemmer til Convention i regi av
ECU. Vertskapet for begivenheten går på omgang
mellom medlemslandene. I år var turen kommet til
Oslo, neste år skal det arrangeres på Kypros.
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Klemhelg til tross
ECU årskonferanse arrangeres hvert år i forbindelse
med Kristi Himmelfarts helg. Dette er den eneste
frihelgen i mai som vi her i Norge deler med resten
av Europa. Og mange kan stusse over at så mange
kiropraktorer velger å tilbringe denne helgen i et faglig
fellesskap, i stedet for å dra på en kjærkommen ferie.
Øystein Ogre ser det på en annen måte.
- Dette er en konferanse som vi nå har arrangert i 37
år. I begynnelsen var det eneste muligheten å få god
oppslutning. Alle andre dager var man jo opptatt på
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;ECU konferanse i Oslo
Sosial mingling i Oslo rådhus.

Gruppearbeid, paralelle sesjoner med praktiske øvelser og sosiale treff, alt
sammen en naturlig del av en faglig kongress.

I år samlet konferansen ca 500 deltagere, hvorav ca
halvparten var norske. Noe som må sies å være et godt
antall som arrangøren var tilfreds med.

Men også fra andre land var det påtagelig mange unge
utøvere tilstede. Noe som gledet ECUs generalsekretær
Ian Beesly.
- Mitt mandat er helt klart, styrke fagets posisjon
gjennom å utdanne flere kiropraktorer. Derfor er de
unge spesielt velkomne her i år. De er fagets fremtid og vi må gjøre oss lekre for dem. Festmiddagen
under konferansen har alltid vært en viktig del av det
sosiale programmet, og i år har vi døpt den til «Rock´n
Frock». Nettopp for å slå an en litt uhøytidelig tone og
lokke til oss et ungdommelig publikum.

ECU vokser
Innledningsvis fikk vi gode foredrag om flotte resultater
i europeiske foregangsland. Men ikke alle land har
kommet like langt, og et nytt medlemsland i ECU var
gledelig tilstede. Tyrkia stilte med ikke mindre enn 18
delegater, og en av dem leverte åpningstalenes kanskje
hyggeligste og improviserte innlegg.
- Vi er en gruppe tyrkere her som gjerne vil få takke.
Vi vil takke fordi vi er så utrolig glade for å få lov til å
være tilstede. Dere får oss til å føle oss som en del av en
stor familie og dere har ingen aning om hvor mye dette
betyr for oss som er helt i startfasen med å etablere et
nytt fagfelt i vårt hjemland.

Særlig velkommen til de unge
Under en pause mellom foredragene finner vi fem unge
utøvere, alle med det til felles at de utdanner seg til
kiropraktor ved Anglo-European College of Chiropractic
(AECC) eller nylig er ferdige der. Sigurd Torgersen er
glad for å treffe gamle studiekamerater, samtidig som
han fremhever viktigheten av konferansen i forhold til
å knytte nye relasjoner.
- Det er påfallende lett å komme i kontakt med folk
her. Alle deler av sine erfaringer og er åpne i møte med
oss som er nye i faget. For min del er dette kanskje det
viktigste med et arrangement som dette, selv om flere
av foredragene også er givende.

Unionens president Øystein Ogre har ved flere
anledninger besøkt Tyrkia. Han og andre ressurser fra
ECU har vært instrumentelle i å bygge opp en utdanning for kiropraktorer i landet, og det første kullet med
studenter var godt representert under årets konferanse.

Kristi Søndenå trekker spesielt frem foredraget til
Dr Moan om D-vitaminet som spennende.
- Han var bare utrolig festlig å lytte til, han kunne
antagelig snakke om hva som helst, det var bare
kjempegøy!

jobb, og ferie var ikke noe man tenkte så mye på. Så
Kristi Himmelfart ble en fin helg med lite å gjøre, hvor
kiropraktoren kunne hente inn det faglige påfyll og
inspirasjonen som han eller hun trenger i hverdagen.
Nå er konferansen så godt innarbeidet at den er en
selvfølgelig del av planen for de aller fleste kiropraktorer i
alle medlemslandene.
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Kledd for fest!
Foto; Øistein Holm Haagensen

Oslos varaordfører Khamshajiny
Gunaratnam (Kamzy) og NKFs
leder Jakob Lothe ønsker
velkommen.

COLUMNA 2/2016
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;ECU konferanse i Oslo
I paralelle sesjoner og workshops fikk man
prøve seg på nye teknikker og friske opp
gammel kunnskap.

5 unge utøvere på konferanse; Marte Birkeland, Kristi Søndenå, Silje Ravn, Ida Nordqvist og Sigurd Torgersen

Alle fem var enige om at konferansen var verdt både
tid og penger, men som unge utøvere er det viktig å
spare der det kan spares.
- Når vi møtes på slike events så er jo det sosiale
viktig, og som studiekamerater er vi spredt over hele
landet. Så uansett hvor det arrangeres en konferanse så
finnes det alltid en seng hos en gammel studiekollega,
forteller Kristi. – På den måten sparer vi i hvert fall
hotellutgifter.
Faglige konferanser
Utover møter i ulike utvalg og komiteer, skal
årskonferansen ha en tydelig faglig profil. Flere av de
mest kjente navnene i det internasjonale forskningsmiljøet var invitert til å holde foredrag innen sine
fagfelt. Men det var også rom for innspill utenfra, som
Johan Moan. Han kunne by på et tankevekkende foredrag om D-vitaminmangel hos den europeiske
befolkningen, og hvor farlig dette er. I parallelle sesjoner kunne man høste kunnskap om pediatri, sportsmedisin og en rekke andre spesielle fagfelt. Et panel av
eksperter drøftet usikkerhet og personlighetstrekk med
forsamlingen. Men ingen konferanse er komplett uten
en rock-star eller to. Mange hadde sett frem til Greg
Kawchuk sitt innlegg. Charlotte Leboeff-Yde, Joyce
Miller, Sidney Rubinstein og flere andre leverte minneverdige foredrag til inspirasjon og faglig utvikling.

Sosialt program
Foruten flere uformelle treff, byr ECU konferansen på
et betydelig sosialt program. Åpningsseremonien på
Oslo Rådhus ble et høydepunkt for mange, men utover
dette hadde arrangøren en ambisjon om å være ganske
løs i snippen. Middagen på torsdag, konferansens første
dag, ble avholdt på Sudøst restaurant som ligger midt
i det pulserende nattelivet på Grünerløkka. De fleste
valgte likevel å bli med oppsatte busser på vei tilbake
til hotellet på kvelden. Den store banketten på fredag
kalte arrangørene for «Rock´n Frock», meningen var å
skape en fest med glamour og glitter, men likevel
ungdommelig og livat. Noe ikke minst et fengende
band evnet å levere. Det ble dans til de sene nattetimer,
men attraktive foredrag på lørdag morgen sørget
likevel for å trekke publikum i rikt monn.
ECU president Øystein Ogre, benyttet anledningen til
å hedre arrangementskomiteen. Samtidig ble kveldens
utdeling av ECUs hederspris et høydepunkt for mange
av de fremmøtte. Prisen som ikke automatisk deles ut
hvert år, er ECUs høyeste utmerkelse, og i år gikk den
ikke til en person men til Anglo-European College of
Chiropractic (AECC) som man mener har gjort
uvurderlig innsats for kiropraktoryrket gjennom 50 år.
Flere ansatte fra staben var tilstede og sammen med
en stor gruppe gamle studenter kunne man feire en
velfortjent pris.

Utstillere kunne vise frem produkter, ny teknologi og tilbud som
vekket interesse hos mange.

Tekst og foto; dag sem
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; 5 på kongress

Mehmet Toprak

Første års student ved den nye skolen i Istanbul.

For oss er det en fantastisk opplevelse å komme hit til Norge og
denne konferansen. Det som imponerer mest er likevel talerne.
Tunge autoriteter i faget som snakker til oss med humor,
varme og sjarm. De får oss til å føle oss som likemenn og det
gir en utrolig motivasjon til hverdagen som student i
hjemlandet.

Kirsten Sillehoved

Kiropraktor ved Slagelse på Sjælland

Dette er den 37 ECU konferansen jeg er med på, og et
event jeg aldri vil gå glipp av. Første gang jeg var med ble
det arrangert i Kristiansand og det er med stor glede jeg i
år kan delta her i Oslo. Tema for konferansen
«Building bridges», er så viktig, så til de grader i tråd
med hva som skjer i samfunnet for øvrig at det kunne
ikke vært bedre. Jeg er selv aktiv i et prosjekt som heter
«Region Sjælland» og svært mye handler om akkurat
dette, - å snakke samme språk, knytte relasjoner og
arbeide mot felles mål.

Joakim Hempel Hansen

Tredje års student ved AECC

Veldig bra convention, mye spennende stoff. Jeg satt stor
pris på åpningsforedragene som ga et godt innblikk på
bransjen i et europeisk perspektiv. Utover det må jeg si
nettverksbygging står sentralt for meg. Veldig lett å
komme i kontakt med folk, og spennende å bli kjent
med fjesene bak alle innleggene på foreningens FB
sider.

Gitte Tønner

Kiropraktor og Convention Academic Organizer ved ECU

Jeg er dansk, og utdannet ved Syddansk Universitet
i Odense, men driver nå egen praksis i Amsterdam. Samtidig har jeg tatt på meg et frivillig verv
i ECU med å organisere det akademiske innholdet
i konferansene. En svært spennende oppgave som
har vært ganske hektisk denne gangen, men som
jeg mener har landet godt. Ikke minst takket være
dyktige lokale krefter som har tatt det tekniske
ansvaret. Nå gjenstår det bare for meg å lene meg
tilbake og nyte resten av kongressen som delegat.

10

COLUMNA 2/2016

Lisa King

Markedssjef Anglo-European College of Chiropractic
(AECC)

For oss er det viktig å være tilstede der vi kan treffe
gamle og nye studenter. Flere av foredragsholderne
har tatt sin utdannelse hos oss, og det er viktig at
vi følger med og holder kontakten. Det er med stor
glede vi er med og feirer deres triumfer og
karrierer. Det er også mye som skjer hos oss, med
masterstudier og andre tilbud som det er
hyggelig å kunne informere om.

COLUMNA 2/2016
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AECC vinner den prestisjetunge
hedersbevisningen til ECU

Som et av de eldste utdanningsstedene for kiropraktorer
i Europa, fikk AECC hedersprisen under ECUs årskonferanse i Oslo den 6. mai. Prisen som aldri tidligere
har blitt delt ut til en institusjon, er satt opp for å premiere
en forbilledlig innsats innen kiropraktorfaget. Den er en
honnør til det betydelige bidraget som 51 år med
kontinuerlig innsats for faget skolen har bidratt med.

;organisasjon

ECU president Øystein Ogre begynte sin tale om
hedersbevisningen med å si; «Mottageren av prisen har
vært en aktiv partner for profesjonen i mer enn 50 år,
og vokst seg stadig større gjennom årene». Dette var
selvfølgelig en introduksjon som fikk deltagerne på
ECUs festbankett til å heve øyebrynene, siden prisen
tidligere kun har vært delt ut til enkeltindivider. Men
når Øystein fortsatte med å fremheve vinnerkandidatens
rolle innen utdanning for studenter på alle nivåer i
karrieren, ble det klart for alle i rommet at det var
AECC det var snakk om.
Det antas at over halvparten av alle kiropraktorer i
Europa har en bakgrunn fra AECC. Nivået på utdanningen som tilbys, så vel som den kliniske treningen og
forskningen som gjøres av institusjonen har sementert
AECC som en solid støtte til faget. Men mer enn det,
gjennom stadig utvikling og brobygging mot andre
helseprofesjoner bidrar man til å styrke kiropraktorens
status og anseelse.
Kledelig overrasket over tildelingen kunne rektor ved
AECC Haymo Thiel fortelle til COLUMNA; «Straks jeg
hadde kommet meg over det første sjokket, og funnet
veien opp på scenen, slo det meg med full styrke at
denne prisen handler om commitment og hardt arbeid
hos AECC staben og alle studenter som er hos oss, eller
har vært her gjennom alle disse årene. Jeg vil derfor
først og fremst gratulere alle disse med prisen,
- den tilhører oss alle».
Foto; Øistein Holm Haagensen

…prisen tilhører oss alle; en dyktig stab,
støttespillere og ikke minst studentene.

Rektor ved AECC Haymo Thiel, mottar hedersprisen fra
ECU president Øystein Ogre

COLUMNA 2/2016
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;forening

Kursoversikt

En

fleksibel

stilling

NKF og servicekontor er omorganisert i takt med tiden, behov og
medlemmenes krav. I desember fikk servicekontoret en ny konstituert
kontorleder, Anne Bjerke, og Columna har tatt en prat med henne.

Bilde fra Faglig Kongress i Trondheim 2015

26.-27. august Turnuskurs
(obligatorisk for turnuskandidater)
Arrangør:
NKS
Sted:
Christiania Qvartalet møtesenter,
Grev Wedels Plass 5, Oslo
Mer informasjon vil sendt per mail og på
www.kiropraktikk.no /kurs

27. august Veilederkurs
Arrangør:
NKS
Sted:
NKF, Storgata 10a, Oslo
For mer info: www.kiropraktikk.no /kurs
Påmelding: www.kiropraktikk.no eller
kathinka@kiropraktikk.no

22.-24. september Kurs i utredning
og behandling av TMD
Arrangør:
Sted:
For mer info;
Kurskontakt:

NKS og NMF
NKF, Storgata 10a, Oslo
www.kiropraktikk.no /kurs
kristine.vegstein@manuellterapi.net

27.-29. oktober
Høstkurs og landsmøte
«Kiropraktoren - første valg eller siste utvei?»
Høstkurs 27.-28. oktober
(obligatorisk for kandidater)
Landsmøte 29. oktober
Arrangør:
NKS
Sted:
Clarion Hotel Royal Christiania,
Biskop Gunnerusgate 3, Oslo

21.-25. november Henvisning
til spesialist
Sted:
NTNU, Trondheim
Arrangør:
NTNU i samarbeid med NKF og MNF
Målgruppe: Leger, kiropraktorer og
manuellterapeuter
Påmelding: NTNU administrerer påmeldingene.
NKF vil informere sine medlemmer når påmelding
åpner.

2017
							
9. februar Turnuskurs
(obligatorisk for turnuskandidater)
Uke 38: Regionssamlinger
- følg med på intranettet og den lokale FB-gruppen

26. oktober Turnuskurs
(obligatorisk for turnuskandidater)
Arrangør:
NKS
Sted:
Clarion Hotel Royal Christiania,
Biskop Gunnerusgate 3, Oslo

Arrangør:
Sted:

NKS
Scandic Fornebu,
Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu

10.-11. februar NKFs vinterkurs
(obligatorisk for kandidater)
Arrangør:
NKS
Sted:
Scandic Fornebu,
Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu

Uke 11: Regionssamlinger
- følg med på intranettet og den lokale FB-gruppen!
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I 2014 ansatte foreningen sin første generalsekretær,
Hans Otto Engvold. Mens Hans Otto på forhånd var
godt kjent av mange i faget, og hatt en synlig stilling i
flere fora, så er Anne et nytt bekjentskap for de fleste.
Vi spør om hva jobben hennes går ut på.
- Først og fremst er man nødt til å være fleksibel i en
sånn funksjon. Etter at Kari Skamsdalen gikk ut, så har
hennes oppgaver blitt fordelt mellom Hans Otto og
meg. I tillegg har det kommet til en del nye oppgaver
i begge stillingene. Mye av hverdagen for meg handler
om å sørge for at kontoradministrasjonen går
som smurt og at medlemmene blir godt
ivaretatt når de tar kontakt. Man
kan godt si at stillingen min er et
typisk eksempel på
omorganisering hvor veien blir
litt til mens man går, og tar
form etter hvert.

Alternativ bakgrunn

kommunikasjon, analyse, strategi og prosess som
kommer til nytte hver eneste dag. Jeg har også vært
politisk aktiv i mange år og var heldig og fikk være
med Frivillighet Norge fra starten som var bare en ide,
frem til å bli en betydelig samfunnsaktør.
Avbrutt av to utenlandsopphold i forbindelse med jobb
og studier har Anne bodd i Oslo mesteparten av sitt
voksne liv og stortrives der. Hun liker å løpe langt og er
kledelig beskjeden med sine maratonambisjoner, men
mest av alt er hun opptatt av mennesker.
- Jeg liker å jobbe med mennesker og så
langt har de treffpunktene jeg har hatt
med medlemmene vært veldig
hyggelige. Jeg har en klar ambisjon
om at medlemmene skal ha lav
terskel for å kontakte meg. I det
ligger et ønske om å være lett å
omgås og enkel å komme i kontakt
med. Så sett meg på prøve! Jeg gleder
meg til å bidra mer etter hvert.

Anne har vært ansatt i et
vikariat frem til nå, men fra
1. juni tiltrer hun i fast stilling.
En kombinasjon av nye krefter
Hun er klassisk utdannet med
internt og en outsourcing av andre
Anne Bjerke, - ny
en mastergrad i kunsthistorie,
oppgaver skal gjøre NKF mer
konstituert kontorleder for NKF
samt en politisk og organisatorisk
tilpasset tiden vi lever i. Uansett er
Servicekontor
bakgrunn som hun mener
det liten tvil om at Anne Bjerke vil
kommer godt med.
kunne tilføre kvaliteter og innsats
- Jeg har lang erfaring fra organisasjonsarbeid, både i
som passer inn i dette bildet.
frivillige verv og som ansatt i sekretariat. Jeg er en sånn
som synes vedtekter og voteringsorden er gøy. MasterTekst og foto; dag sem
graden min har gitt meg uvurderlig kompetanse innen

...lang erfaring fra organisasjonsarbeid, både i frivillige verv
og som ansatt i sekretariat.
COLUMNA 2/2016
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NKFs høstkurs 27.-28. oktober 2016
Hvorfor går du på kurs? Er det for å lære noe nytt, for eksempel en ny
teknikk? Perfeksjonere noe du allerede kan? Møte venner og kolleger?
Bli inspirert?

Å

rets høstkurs markerer 10 år som offentlig autoriserte primærkontakter i Norge. Foreløpig har
dette betydd mer i navnet enn i gavnet, og på vegne
av NKF ønsker Etterutdanningsutvalget å gjøre noe
med dette. Derfor vil du se at årets program ikke bare
dreier seg om praktisk faglig kunnskap og tekniske
ferdigheter, men åpner for større perspektiver i forhold
til å styrke vår posisjon i markedet. Økt indre og ytre
konkurranse øker behovet for å definere oss klarere
som gruppe overfor publikum, men også for vår mest
naturlige samarbeidsgruppe - legene.
Kursets første dag er derfor viet vår rolle og hvordan
vi kan ta neste steg på veien mot vårt mål om å faktisk
være primærkontaktene for nerve- muskel- og skjeletthelse. De forbindelser vi har i dag er i stor grad bygget
på personlige relasjoner - som faggruppe har vi fortsatt
en lang vei å gå. NKF skal og vil være en samlende
organisasjon. Vårt mål med denne delen av kurset er
derfor å belyse hva vi som gruppe kan gjøre for å styrke
vår posisjon. Det er på overtid å flytte fokuset fra
individuelle forskjeller som antagelig alltid vil være der
og å se på hva vi kan gjøre sammen.
Kursets andre dag vil gi mer konkret faglig kunnskap
og ferdighet. Greg Lehman er et av de hotteste
navnene i kiropraktorverdenen i dag og Per Brodal
er en nestor innen det å knytte nevrologi med klinisk
praksis og forståelse av pasienten. Vi legger i år også
opp til praktiske workshops med dyktige instruktører
slik at du kan lære, perfeksjonere og bli inspirert til
å gjøre en enda bedre jobb når du kommer tilbake i
klinikken på mandag!
Kom og bli inspirert! Vi sees i oktober på høstkurset!

«Kiropraktoren - første valg,
eller siste utvei?»
Når:
kl 12.30 (lunch og registrering kl 11.30)
Priser: Deltakeravgift medlemmer
(+ kr 1000 etter early bird)
Kr 3 900
Deltakeravgift turnusmedlemmer og studenter		
Kr 2 100
Deltakeravgift eksterne (+ kr 1000 etter early bird)		
Kr 5 500

HØSTKURS OG LANDSMØTE 27.-29. OKTOBER 2016

«Kiropraktoren - -første
siste
utvei?»
"Kiropraktoren
sistevalg,
utveieller
eller
førstevalg?"
CLARION HOTEL ROYAL CHRISTIANIA

NKFs landsmøte 29. oktober 2016
Kiropraktorforeningens landsmøte holdes annet hvert
år i slutten av oktober. Landsmøtet er foreningens øverste
organ. Det er her de viktige diskusjonene kommer opp,
leder og sentralstyre velges, regnskap og
budsjetter godkjennes og avgjørende vedtak fattes. Det
som vedtas i løpet av denne dagen blir styrende for
hvordan foreningens sentralstyre og sekretariat skal
jobbe den påfølgende perioden.
Medlemmer som ønsker å fremme saker for Landsmøtet må sende disse til Sentralstyret innen 22. august
2016
Sakspapirer til Landsmøtet gjøres kjent senest 4 uker
før møtet avholdes.
Alle utvalgsledere og regionledere skal framlegge
rapport for arbeidet i de respektive utvalg og regioner.
Disse rapportene skal være Sentralstyret i hende innen
22. august 2016.
Når: kl 10.00
Både kurs og landsmøte finner sted på
ROYAL CHRISTIANIA HOTEL i Oslo
Adresse:
Biskop Gunnerus’ gate 3, 0155 Oslo
Overnatting:
bookes av den enkelte.
		
Benytt følgende e-postadresse:
		conference.cl.christiania@choice.no
eller tlf. 		
23 10 64 70. Oppgi kode 554674.
Pris enkeltrom: 1.195,Pris dobbeltrom: 1.395,- (enkelt bruk kr 1.295,-)
Inkl. frokost og inngang til Pool & Fitnessavd,
samt wifi.
Alle rom «slippes» 23. september. NKF kan ikke
garantere rom etter denne datoen. Vær tidlig ute!
Early bird;
23. september 2016
Påmelding:
elektronisk påmelding åpner ila
		uke 25,
		
benytt evt påmeldingsskjema
		i COLUMNA.

Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo

EARLY BIRD: 23. SEPTEMBER 2016
PÅMELDINGSSKJEMA - Skriv tydelig!
Etternavn:

Fornavn:

Arbeidssted:

Turnuskandidat:

Ja 

Nei 

Pris

Early Bird

Etter EB

Kurs 27.-28.10: Hovedmedlemmer
Kurs 27.-28.10: Turnuskandidater
(NB: turnuskurs 26.10) Alle dager er obligatoriske.

Kr. 3.900

Kr. 4.900

Kr 2.100

Kr 2.100

Kurs: Studenter

Kr. 1.400

Kr. 1.400

Deltakelse landsmøte lørdag 29.10

Kr. 700

Kr. 700

Uformell get-together torsdag 27.10
Festmiddag fredag 28.10
Turnuskandidatene som skal få diplom, deltar
gratis!

Kr. 700

Kr.700

Kr. 1.250

Kr 1.500

Sett
kryss/antall

Ved avmelding mindre enn 14 dager før arrangementet, faktureres 50% av beløpet.
Ved avmelding mindre enn 7 dager, faktureres hele beløpet.

OVERNATTING
Deltakerne er selv ansvarlig for å booke på Royal Christiania. For å være garantert rom, så bookes dette innen 23.
september.
Pris enkeltrom:
kr. 1.195,Pris dobbeltrom:
kr. 1.395,- (enkelt bruk kr 1.295,-)
Ring tel 23 10 64 70 eller send mail til conference.cl.christiania@choice.no . Oppgi kode: 554674
Dato: …………………….

……………………………………………
(navn i blokkbokstaver/stempel)

…………………………………………….……
(signatur)

Påmeldingsskjemaet sendes til: Norske Kiropraktoreres Servicekontor. Storgaten 10a, 0155 Oslo
Telefon: 23 10 64 90

16

COLUMNA 2/2016

Fax nr: 23 10 64 91

E-post: kathinka@kiropraktikk.no
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Helsenett-tilknytning i journalsystemet
Utvikling | Leveranse | Drift | Support

Kraft til alt!

Forskjellen er stor - nå viser vi den!
Physica®

ProMed®

ASPIT AS
ASPIT AS
ASPIT AS
ASPIT AS
ASPIT AS

Helse IT AS
Helse IT AS
Programvareforlaget AS
Programvareforlaget AS
Helse IT AS

ASPIT AS

Solvit AS

ASPIT AS

Solvit AS

Meldingsutveksler

ASPIT AS

DIPS ASA

Connect

Unødvendig

Helse IT AS

Journalsystem

Utvikling
Vedlikehold
Salg/markedsføring
Support
Systemeier
ASP / Online

Datasenter
Driftsansvar
Helsenett

NHN ASP-abonnement

Prissammenligning for klinikk, 5 brukere inkludert NHN
Etablering

17 650,-

22 750,- *

Per måned

5 325,-

5 708,- *

Gunstige betingelser som fri support, kort bindingstid og kostnadsfrie
integrasjoner er inkludert i Physica. Merk at slike betingelser ikke er tatt
med i denne sammenligningen.
* Kilde: Konkret klinikktilbud vinter 2015/16, samt PVF prislister
Prisene inkluderer ASP-driftet journalsystem, programvare for meldingsutveksler og NHN ASP abonnement. Prissammenligningen forutsetter etablering av EPJ lisens.

35 05 79 10 | physica.no

ProMed® er et registrert varemerke av Programvareforlaget AS

- Forrige uke var jeg i England, nå er jeg her, og i
neste uke er det Dubai som står for tur. Livet som
generalsekretær for WFC er bygget opp rundt en liten,
men effektiv stab i Toronto, men arbeidsplassen er
virkelig global.
Smilet og gleden sitter løst hos Richard Brown. Han
brenner for oppgaven han er satt til å løse, og deler
rundhåndet av sine erfaringer. Vi er nysgjerrige på hva
som får en operativ kiropraktor til å gå inn i en
administrativ karriere.
- La meg først si at jeg ble veldig glad da jeg fikk jobben som ny generalsekretær under årsmøtet til WFC i
fjor sommer. Og så langt er erfaringene udelt positive.
Men det er klart at når man først har arbeidet som
kiropraktor så har man faget i hendene, og jeg tar omhyggelig vare på mine lisenser, for en dag vil jeg sikker
praktisere igjen. Sist jeg praktiserte var på en måneds
dugnadsarbeid i Botswana, et land så å si uten noen
som helst helseprofesjon til å ta seg av befolkningen. Det
var en utrolig opplevelse og jeg reiser gladelig tilbake
om mulighetene skulle by seg.

Felles sak

Richard Brown
Generalsekretæren i World Federation of Chiropractic (WFC)
har kommet en lang vei fra en oppvekst på bondegård i
England, via en akademisk utdannelse og flere år som
kiropraktor. Hans arbeidsplass er hele verden, og vi treffer han
under et besøk i Oslo.
20
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WFC driftes gjennom en avgift pr kiropraktor tilsluttet
nasjonale foreninger. Avgiften er ikke stor, men med
totalt over 100.000 medlemmer så blir det beløp å
snakke om. I tillegg kommer sponsorinntekter, men
meningen er ikke å tjene penger. Målet er å styrke
profesjonen innen tre områder; utdanning, forskning
og lovgivning. Richard Brown går svært langt i å rose
sine norske kolleger på disse områdene.
- Det finnes fortsatt land her i verden hvor det er
ulovlig å praktisere som kiropraktor. I enkelte asiatiske
land kan man havne i fengsel om man prøver seg. I et
slikt bilde er Norge selve juvelen i kronen. Jeg har fulgt
utviklingen her nøye gjennom flere år, sett hvordan
driftige mennesker har satt seg mål og arbeidet
utrettelig for å nå disse, og se hvor langt man har
kommet. En ting er offentlig status som godkjent
helseprofesjon, men legg til den tilliten man nå kan
måle i befolkningen. Langt på vei har norske kiropraktorer lykkes i å etablere seg som spesialistprofesjonen
innen muskel- og skjelettsykdommer. Mitt mål er at
denne statusen skal bli en global standard. Til det må vi
arbeide målrettet og WFC har midler og metoder til å
hjelpe til. Det er en spennende jobb det er gøy å brenne
for.

En karriere å leve for
Richard Brown var den første i sin familie til å ta en
akademisk utdanning. Og han innrømmer gjerne at
veien til kiropraktorstudiet ved AECC ble til gjennom

;profilen

mange tilfeldigheter. Så kom 25 år som praktiserende
kiropraktor i England. Veien videre til å bli generalsekretær i ECU og etter det rekruttert til WFC, var
enda mer tilfeldig.
- Jeg tror min interesse for detaljer, og skrivekløe har
hjulpet meg veldig. I organisasjoner som ECU og WFC
er det mye rapporter som skal skrives, kongresser og
møter som skal planlegges og utredninger som skal
formuleres. Da er dette naturlige ferdigheter som
jeg har blitt rekruttert på. Allerede tidlig i karrieren
oppdaget kolleger at jeg var mannen å spørre om noe
skulle føres i pennen, og så tok det ene det andre.
Vi spør om han savner livet i England og miljøet han
har vokst opp med. Og vi får nok en god latter fra den
joviale generalsekretæren.
- Tja, om det skulle være noe så må det være fotball.
Som kiropraktor jobbet jeg i mange år tett med Wolverhampton fotballklubb, og noe sånt har vi ikke i Canada. Men som sagt, jeg er så lite hjemme uansett, jeg
rekker knapt å tenke på det. Mine to døtre er godt oppe
i tyvårene, og har sine selvstendige karrierer. Samtidig
er min kone glad for å være med på mine reiser. Det gjør
at jeg kan vie livet mitt til mine interesser og arbeide
med WFC med god samvittighet. Dessuten er klima og
natur i Canada ganske likt det nordeuropeiske, så det
er lett å føle seg hjemme.

Norsk presidentskap
I skrivende stund er det bare en uke til norske Espen
Johannessen tar over jobben som ny president for
WFC, noe Richard Brown gleder seg til.
- Jeg har hatt et fantastisk godt samarbeid med Greg
Steward som var president da jeg fikk jobben, men har
allerede hatt gleden av å samarbeide mye med Espen i
forkant av valget som skal skje under årsmøtet i Dubai.
Og det skal bli spennende med et skifte. Jeg tror Espen
har det som skal til for gi organisasjonen et nytt løft
videre.
Det er store forskjeller i status og arbeidsforhold for
kiropraktorer rundt om i verden. Mens det i Norge
og Danmark er god dekning og høy status for yrket,
er det i nye land som flere av østblokklandene nesten
ikke kiropraktorer i det hele tatt, og veien frem til en
offentlig godkjent status er lang. Men de har fordelen
av at andre har gått opp stien før dem. Og de har folk
som Richard Brown og hans kolleger til å vise veien, til
å være ambassadører i møte myndigheter og legge til
rette for forskning og utdanning.
Tekst og foto; dag sem
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ECU Humanitarian Award

;ECU

Under åpningen av årets ECU Convention på Oslo Rådhus kunne ECU formann
Øystein Ogre introdusere prisen for første gang, og samtidig dele den ut til den
første kiropraktor man mener har gjort seg fortjent til den.
TARGET

TM

TECHNOLOGY

Multi
Radiance
Technology

TM

Det oppleves som naturlig for
profesjonen å dele ut en pris for
humanitært arbeid. Kiropraktoryrket
500 mW

200 mW

133 mW

har tette bånd til filantropien, og mange ser sitt yrke i dette lyset. Samtidig er
det kanskje særlig på den internasjonale

808 nm
(Class III B)

980 nm
(Class IV)
INITIAL DOSE

INITIAL DOSE

INITIAL DOSE

30 J

12 J

8J

9.6 J

4.6 J

29.3 J

80%

97.5%
2.5%

905/875/660 nm
(Super Pulsed)

0.7 J

20%

57%

spesielt synlig. Derfor er det naturlig at
en slik pris deles ut av ECU.
Den første som fikk æren av å motta
prisen er spanske Belen Suneyer. ECU

2.4 J

43%

scenen at det humanitære arbeidet er

3.4 J

formann Øystein Ogre begrunner
prisen slik.
- Belen Suneyer valgte å tilby
kiropraktisk behandling på dugnad til
flyktninger, emigranter og hjemløse i
Madrid. Allerede som tenåring gjorde
hun en innsats for Røde Kors i Spania.

Kiropraktikk benker
ErgoStyle™ Hylo

Senere flyttet hun til India og Bolivia
hvor hun arbeidet for misjonsstasjoner

ErgoStyle™ FX

ErgoBench

ES2000

for å hjelpe de syke og fattige. I dag
arbeider hun ved et hjelpesenter som
heter «Casa de Acogida San Augustin
and Santa Monica»
En bedre ramme rundt seremonien
enn Oslo Rådhus, kommunalt vertskap
og strålende maivær, kunne man ikke

ErgoStyle™ Hylo

ErgoStyle™ FX

ønske seg. Det er grunn til å se frem til
å følge prisens utvikling og betydning
videre i årene som kommer.
Tekst og foto; dag sem

ErgoStyle™ HYLO er en revolusjonerende justerbar benk som har mange
standard egenskaper som tidligere ble betraktet som oppgraderinger.
Forbedret ergonomi omfatter: bilateral plassering av styring, motordrevne
frontal- og bekkenseksjoner, synkende Accelerator™ III Drops, gassfjær på
hodestykker, bryst- og bekkenputer.

ErgoStyle™ FX griper fatt i de grunnleggende behov som kiropraktorer har.
Denne benken har 48 cm som laveste høyde, og hever seg rolig til sin fulle
høyde på 81 cm. Den nye designen tilbyr trinnløst variabel elektrisk fjærstramming,
fordelt på en slik måte at man kun ved en berøring med fingertuppene kan bevege
“caudal” seksjonen i alle retninger.

Alle priser oppgitt er eks. mva, frakt kommer i tillegg. Leasingprisene er basert på 60 mnd uten forskudd. Det tas forbehold om endelig kredittgodkjennelse av SG Finans som må foretas i hvert enkelt tilfelle.

40 00 70 08

www.altiusgruppen.no

info@altiusgruppen.no
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;mastergrad studie

Diagnostisk

I

ultralyd

Dette er andre gang ultralydutdannelsen gjennomføres i regi av
NKF og AECC, hvor flere fra 2012-kullet graduerte med mastergrad i 2015

Fullført Masterutdanning i
Diagnostisk Ultralyd ved
AECC/ Bournemouth University

(Illustrasjonsfoto)
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Jan Arve Borge		
Arndt Grønstvedt		
Espen Johannessen
Eli Magnesen		
Birgitte Myhrvold		
Gro Røsok		
Eirik Johan Skeie		
Eirik Vågsether		
Cecilie Øverås		
Øystein Ogre 		
Øistein Holm Haagensen
Lars Christian Stig
Geir Due 		

INTERESSEGRUPPEN
nteressegruppen for diagnostisk ultralyd ble formelt
dannet 5. mars i år. Den konstituerende generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med et kurs for
mastergradstudenter i Sandvika. Styret består nå av 5
personer. Øystein Nordgaard ble valgt som leder, og
Arndt Grønstvedt, Eirik Vågsether, Christer Olsnes og
Geir Due ble valgt inn som styremedlemmer.
Interessegruppen består av 32 medlemmer, hvorav de
fleste er eller har vært tilknyttet etterutdanningsprogrammet til AECC.

Bergen
Bærum
Lillestrøm
Holmestrand
Oslo
Elverum
Bergen
Lillestrøm
Trondheim
Fredrikstad
Oslo
Arendal
Mandal

Medlemmer av Norsk kiropraktorforening som
arbeider med diagnostisk ultralyd, eller på annen måte
har særlig interesse for dette har rett til medlemskap
i denne gruppen. Det vil si at det ikke er krav til eget
ultralydutstyr, eller avholdt kurs, eller gjennomført
formell utdanning. Årskontingenten er satt til 200
kroner, og gjelder per kalenderår. Dersom NKFmedlemmer ønsker å melde seg inn kan de gjøre det
ved å sende en mail til noen i styret, eller sende til NKF,
som videreformidler forespørsel. En faktura vil da bli
sendt.
Målsetningen til gruppen er å få et drivende, og
oppbyggende ultralydmiljø, hvor kvalitet er i fokus.
Foruten å avholde kurs med både interne og eksterne
foredragsholdere, har gruppen følgende punkt listet
opp i vedtektene:
• Utarbeide retningslinjer for bruk av diagnostisk
ultralyd for gruppens medlemmer
• Organisere formell utdanning - PgCert, PgDip,
Mastergrad gjennom f.eks AECC
• Jobbe for egen HELFO-refusjon utløst ved
ultralyd-bruk
• Inspirere til forskning
• Samarbeid knyttet til innkjøp av UL-utstyr
• Utarbeide informasjonsmateriell/hjemmeside om
bruk av ultralyd
• Aktivt oppsøke og informere forsikringsselskap
om ultralyd
• Tiltak for kvalitetssikring av bruk av ultralyd
Tekst; Øystein Nordgaard

MASTERGRADKULLET 2015
åværende ultralydkull startet på utdannelsen i
2015. Dette var andre gang ultralydutdannelsen
ble gjennomført i samarbeid med AECC, hvor flere
fra 2012-kullet graduerte med mastergrad i 2015. Eli
Magnesen videreførte sitt engasjement fra forrige kull,
og danner organisasjonsgruppen sammen med Øystein
Nordgaard og Eirik Vågsether. Erfaringene fra forrige
kull, gjorde at det denne gang i større grad ble benyttet
norske kiropraktorer som lærerkrefter i tillegg til
undervisere fra AECC.
Utdannelsen går over tre år, hvor siste år går med til å
skrive masteroppgave. Første året gir en grunnleggende
gjennomgang av ekstremitetsledd. I tillegg til dette må
studentene levere inn flere skriftlige oppgaver, hvor
man kritisk evaluerer ultralydapparatets rolle i
diagnostikk av lidelser i ekstremitetene. Studentene
møtes til 4-5 kurshelger gjennom året, i tillegg er
det delt inn i mindre arbeidsgrupper som møtes for
ultralydtrening, i gjennomsnitt annenhver uke. Ett av
kursene ble arrangert som et åpent kurs hvor det deltok
noen kiropraktorer utenom masterutdanningen. Det
var svært vellykket og det er noe vi vil prøve å få til
neste år også.
Andre år lærer man vurdering av hofte, diagnostikk av
hevelser/kuler o.l, i tillegg til vaskulær ultralyd. Hvert
akademiske år avsluttes med praktisk eksamen, og
dokumentering av nødvendig trening gjennom loggføring av gjennomførte undersøkelser.
Nytt denne gang, var at man tillot andre fagrupper å
delta på masterløpet. I tillegg til 13 kiropraktorer, er det
i år med to fysioterapeuter og en fysikalskmedisiner
tilknyttet Olympiatoppen.
Alle som ønsker å delta må dokumentere godkjent
utdannelse, hvilket medførte at en kiropraktor
utdannet i Sverige, samt en fysioterapeut ikke hadde
anledning til å starte på utdannelsen.

N

Tekst og foto; Eirik Vågsether

Medlemmer av Norsk kiropraktorforening som arbeider
med diagnostisk ultralyd, eller på annen måte har særlig
interesse for dette har rett til medlemskap til denne gruppen.

COLUMNA 2/2016

25

Norsk president i
World Federation of Chiropractic
Norge er nå tungt inne i det internasjonale
samarbeidet med presidenter i både ECU og WFC.
Under General Council Meeting i Dubai den 14. mai
ble Espen Johannessen valgt til president i WFC.

W

orld Federation of Chiropractic ledes til daglig
av en fire manns « Executive Committee» (EC),
fra denne rekrutteres en president til et verv som er
begrenset til to år. Espen får støtte i arbeidet fra EC,
samt generalsekretær Richard Brown. Han er
portrettert på et annet sted i dette COLUMNA. Vi får
til et intervju med den nye presidenten kort tid etter
valget, og hektiske dager med møtevirksomhet hos
WHO i Geneve.
- Jeg avløser canadiske Greg Steward som har gjort en
fantastisk jobb. Selv om mye av ledelsen gjøres av
generalsekretær og EC, så må jeg gjøre vervet til mitt
eget. I den anledning har jeg tenkt litt over temaet
fanesak til å prege min periode som president. Jeg har
kommet frem til «skape muligheter» i både bredden og
dybden av faget. Skal profesjonen blomstre, må vi bli
sterkere på flere områder. Vi må markere oss sterkere
i primærhelsetjenesten, på sykehus og rehabiliteringssentre. Jeg mener også at vår kompetanse kan være til
nytte i det offentlige byråkrati. Kort sagt på alle
områder hvor muskel- og skjelettplager er et tema.

Utdanning på agendaen
Espen Johannessen ønsker å fokusere på utdanningen
til faget, og mener det er mange forbedringspunkter.
- Dessverre må vi konstatere at utdanningen er under
press. Mange av institusjonene er privat drevet og
finansiert. Dette kan lede til at utdannelsen føres i retninger faget ikke er tjent med. Det vil også kunne føre
til en uensartet faglig profil. Det å utarbeide
retningslinjer for utdanningsinstitusjoner står derfor
høyt på min agenda. Nå kommer jeg fra et møte i
Geneve hvor WFC deltar i arbeidet til WHO, blant
annet med å standardisere slike retningslinjer. Om vi
ikke er tilstede og påvirker på de rette stedene, så kan
vi risikere at andre krefter tar over styringen, noe vi
garantert ikke er tjent med. Det er ikke rom for dogmatiske institusjoner som kjører sololøp, utdanningen må
følge internasjonale kriterier og krav.

Ta en tørn
Å bidra til felles sak og faglig utvikling har alltid vært
sentralt for Espen Johannessen. Han har rukket å fylle
60 år denne vinteren, og er fortsatt aktiv med egen
klinikk på Lillestrøm i tillegg til internasjonale verv.

; WFC

Det er ingen tvil om at Espen brenner for faget og for
arbeidet. Stillingen som president i WFC er ulønnet, og
han får kun dekket reiseutgifter, all diett må gå av egen
lomme.
- Nå har jeg sittet i styret i EC i 10 år, jeg har 18 års
fartstid bak meg fra styret i NKF, hvorav 4 som leder,
dette er verv som gir kunnskap og innsikt. Personlig
har jeg hatt stort utbytte av dette arbeidet, men tenker
at det hviler en forpliktelse på oss alle til å bidra til et
felles beste. Når vi ser på den status og posisjon som
kiropraktorfaget har i Norge i dag, så må man innse at
dette er et resultat av målrettet arbeid fra en rekke flinke folk. Samtidig er det fortsatt oppgaver i kø, og behov
for innsats. Jeg vil derfor oppfordre mine kolleger til å
ta del i komiteer og foreningsarbeidet. Samlet vil vi bli
sterkere, hver for oss har ikke profesjonen en sjanse!

Optimist
- Jeg blir oppstemt av å se det faglige nivå, og energien
som ligger i mange av de nyutdannede kiropraktorene.
Det er gledelig å konstatere at kvinneandelen er sterkt
voksende, også i komitearbeidet. Vi har blant annet
fått en lavere snittalder og en riktigere kjønnsfordeling
på WFC Council, rådet hvor regionsrepresentantene
sitter. Jeg ser også en klar trend til en ny holdning mot
et integrert helseperspektiv som setter pasienten i fokus
og hvor vurdering og behandlingsopplegg diskuteres i
forkant på tvers av profesjonene. Dette er spennende
utviklingstrekk som uten tvil vil prege faget i årene
som kommer. Men forhold må legges til rette for å
møte disse trendene i utviklingen. Vi må leve i og med
endring som en del av vår hverdag.
Espen Johannessen har tatt fatt på et nytt tiår i livet
med en prestisjetung oppgave. Likevel ser han på dette
tiåret med en litt avslappet holdning.
- Jeg tenker at jeg nå kan og bør velge de oppgaver jeg
liker best å jobbe med, alt i alt jobbe litt mindre og ha
litt bedre tid å ta av.
Vi for vår del ønsker han lykke til med det, og regner
med å se og høre mye mer fra den kanten enda i mange
år fremover. COLUMNA ønsker til lykke med utnevnelsen.
Tekst og foto; dag sem

«Jeg blir oppstemt av å se det faglige nivå, og energien som
ligger i mange av de nyutdannede kiropraktorene.»
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Kiropraktoren og fastlegen

;klinikk

Statistikk;
Lege/Kiropraktorsamarbeidet

– Det er en jungel av ulike terapeuter der ute.
For meg er det viktig å kunne henvise mine
pasienter til en behandler med offentlig autorisasjon, og spisskompetanse på muskel- og
skjelettlidelser, sier fastlege Anders Sørfonden. Han og kiropraktor Truls Ottesen ved
Fokusklinikken har de senere årene hatt et tett
samarbeid. Dette har gitt resultater i form av
gode pasientforløp og fornøyde pasienter.

– Det hele startet med at jeg som nyutdannet lege
og fastlegevikar i Eidsvoll ønsket et sted jeg kunne
henvise pasientene mine med plager i muskler og ledd.
Denne pasientgruppen har som kjent ofte sammensatt
problematikk og krever i mange tilfeller en annen type
kompetanse enn hva jeg kan tilby på mitt legekontor,
forklarer Sørfonden. – I og med at jeg selv er utdannet
kiropraktor og vet hvilke faglige kvalifikasjoner
kiropraktorer innehar var det aldri et spørsmål om
type helsepersonell. Valget falt da, om noe litt tilfeldig,
på NEMUS Lillestrøm.
Etter at vikariatet var over fikk Sørfonden sin egen
fastlegestilling i hovedstaden og startet her opp med en
såkalt ”nulliste” i september 2014. Samarbeidet med
kiropraktor, som hadde vist seg å fungere godt, fortsatte da med kiropraktor Truls Ottesen ved
Fokusklinikken på Økern.
– Vi satte i gang, og ville først se hvordan dette gikk
over en periode på 12 måneder. Etter en stund oppdaget
vi at pasientene var veldig fornøyde, og de kom seg ofte
raskt på beina igjen, sier Ottesen.
Siden har de to fortsatt samarbeidet.

Rask henvisning, utfyllende epikrise
i retur
– Jeg henviser mine pasienter til kiropraktor av to årsaker.
For det første er det viktig for meg som pasientens
fastlege å vite hvem jeg sender pasientene mine til. Den
5-årige utdannelsen og retten til å sykmelde og henvise
til radiologisk undersøkelse ved behov er en trygghet
for både pasientene og meg, sier Sørfonden. – For det
andre er det kort ventetid. Ofte får pasienten time samme dag. Henvisning til fysioterapeut med kommunal
avtale tar lang tid, i noen tilfeller flere måneder. Dessuten
kjenner jeg ofte ikke fysioterapeutens kvalifikasjoner.
– Jeg bruker god tid på å informere om kiropraktikk til
pasientene før jeg henviser dem, fortsetter
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53 %

Akutt

Kronisk

Sørfonden og Ottesen har samlet inn data fra samarbeidet, og har sågar laget statistiske beregninger over
noen av parameterne. Dette arbeidet pågår fremdeles,
og de to planlegger å legge frem mer utfyllende materiale i tiden som kommer.

12 %

Totalt ble det henvist 92 pasienter fra Sørfonden i
perioden september 2014 – november 2015.

Anders Søfonden og Truls Ottesen

Bakgrunn

47 %

Henv. spesialist

Sørfonden. – Om pasienten velger å følge min
anbefaling om kiropraktor, spør jeg om det er ok om de
får en telefon fra Truls. Jeg ringer alltid kiropraktoren i
forkant slik at han har innsikt i pasientens problem før
han ringer dem.
Ottesen skyter inn at dette med telefonsamtalen er
svært viktig. – Mange hadde ikke kommet hadde jeg
ikke tatt den telefonen. Både fordi det er mye
skepsis, og fordi mange ikke vet hvordan en kiropraktor
arbeider.
Sørfonden forklarer at han konsekvent bruker
begrepet vurdering fremfor behandling når han henviser
pasienter. Dette er han bevisst på da han synes det er
kiropraktoren som skal stå for den faglige vurderingen
av pasientens tilstand og den videre oppfølgingen.
– I noen tilfeller ser jeg pasienten kun én gang. Andre
ganger kan det dreie seg om lengere behandlingsforløp,
sier Ottesen. – Uavhengig av hva som gjøres sender jeg
alltid en utfyllende epikrise i retur til Anders. Jeg
forklarer hva jeg har gjort, legger frem mine synspunkter
og mitt rasjonale for behandlingen som har blitt utført,
utdyper han mens Sørfonden nikker anerkjennende.
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Avlaster fastlegen
Samarbeidet mellom de to har vært en suksesshistorie
og de aller fleste pasientene er svært fornøyde med at
det ”tas tak” av fastlegen.
– I mange tilfeller har ikke vi fastleger annet å stille opp
med enn sykmelding og smertestillende. Dette er kun
en halvgod løsning og pasientene kan ende opp med
å føle seg oversett, forklarer Sørfonden. – Med direkte
henvisning til samarbeidende kiropraktor viser jeg at
jeg tar pasienten på alvor. De får en rask vurdering, og
hører jeg fra dem igjen er det utelukkende med positive erfaringer.
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Ottesen ønsker å påpeke at det ofte ikke er den
”tradisjonelle” kiropraktorpasienten som blir henvist
fra Sørfonden. – Dette er pasienter som ikke er vant
med å søke hjelp hos private helseaktører. De forventer
å få god nok hjelp i det offentlige helsevesenet og at det
er siste seriøse instans. Økonomi spiller også en viktig
rolle. Jeg ser pasientene som er henvist fra Sørfonden
gjennomsnittlig færre ganger enn de som oppsøker
oss direkte. Det indikerer at samarbeide fremskynder
bedring.
Samarbeidet mellom Sørfonden og Ottesen har gjort at
fastlegen nå, etter litt over ett år, nesten ikke ser
pasienter med muskel- og skjelettplager. De aller fleste
som tidligere har blitt henvist til kiropraktor oppsøker
Ottesen direkte, om det skulle oppstå noe nytt. Sørfonden imøtekommer denne utviklingen og er nå klar
for å utvide sin pasientliste. Han sier det har blitt bedre
plass for ”riktige” pasienter.
– Dette er en modell som hos oss har vist seg å fungere
svært godt. Jeg kan ikke annet enn å anbefale mine
kolleger å gjøre det samme, og dermed ha en trygg
samarbeidspartner for muskel- og skjelettpasienter,
avslutter han.

;forskningsnytt

ECCRE:
kiropraktikkens nye forskningssenter i Europa

Sørfondens tre tips til et godt
samarbeid med fastlegen:
•
•
•

Opptre akademisk i korrespondanse med
fastlegen.
Vær ærlig, innse begrensinger og ha en noe lavere
terskel for å henvise videre
Bruk et språk legene forstår. Fokuser på
vurderings- og behandlingsplan og prognose.
Skriv konsekvent epikrise.

Ottesens tre tips til et godt
samarbeid med fastlegen:
•

•
•

Vis at du er primærkontaktrollen din verdig. Bruk
sykemeldings- og henvisningsretten aktivt, og
begrunn dine beslutninger gjennom gode tilbakemeldinger.
Opptre edrulig, ærlig og gjerne litt ydmyk.
Tilbud om fagmøter/faglunch kan være et
effektivt virkemiddel for et potensielt fremtidig
godt samarbeid. Gi nøktern og god informasjon
om ”moderne” kiropraktikk!

U

nder årets ECU-konferansen i Oslo, ble det
avholdt stiftelsesmøte for Europas nye hovedsete
for forskning og fagutvikling innen kiropraktikk.
European Center for Chiropractic Research Excellence
(ECCRE) skal tilknyttes NIKKB på Syddansk
Universitet i Odense. Senterets vedtekter og
overordnede strategi ble bestemt, og ECU-president,
Øystein Ogre, ble valgt til formann.

Forskningssenteret vil ha et budsjett på om lag 200.000
euro årlig.
Tekst; Joachim Tansmb Andersen
Informasjonsansvarlig NKF
Foto; Syddansk Universitet, Odense

Forbruksmatriell
Ansiktspapir

Balansepute

Salg og service af behandlingsbenker

Benker fra Lloyd, Atlas,Thuli og Zenith

Toning baller

Service av alle typer benker

Ansiktspapir med en høy kvalitet på rull,
glatt overflate og eksepsjonell styrke.
Fit Dome Pro

Balansebrett

Bli forhandler og få
opptil 50% rabatt !

Sit ﬁt Pluss
Securemax ball

15cm x 22cm
Spiky Twin Roller

Foam Roller

Kontakt oss for forhandler priser

40 00 70 08

Stort reservedelslager

Extremity Drop

473 mL

www.biofreeze.no

Gunstige priser på renoverte benker

21,5 cm x 69m - 25stk i esken

www.altiusgruppen.no

Extremity Drop har en flat pute og
ideell til justeringer av ekstremiteter.

info@altiusgruppen.no
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Avsender: Norsk Kiropraktorforening.
Storgata 10 A, 0155 Oslo

B

Annonse

�orsk �elsene� med

ProMed

®

Koble deg opp med den rimeligste løsningen!
Eksempelet viser priser med 5 stk på klinikken.
Kontakt oss dersom du lurer på hva det vil koste deg!

Pris pr. bruker eks mva
Etablering: 7 298,Pr. måned:
335,Inkluderer også det klinikken og terapeutene trenger
av �u�Pass-�er��kater

post@pvf.no

