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Velkommen til
landsmøte 2016
Spennende program
for høstkurset
Ny og omfattende
handlingsplan for
foreningen
Ny forskning

På surfcamp i Portugal
Kiropraktikk, yoga og mestring av brettet i én pakke

Vår største og beste
investering noensinne!

Helproft utstyr
for proffene

Rett før sommerferien kom beskjeden
vi lenge hadde ventet og håpet på fra
statssekretær Lisbeth Normann i Helsedepartementet:
Departementet vil gå videre med forslaget
vi lanserte i fjor om å øremerke en liten del
av kiropraktorrefusjonene til forskning og
fagutvikling innen kiropraktikk.
På denne måten økes finansieringen
til forskning for kiropraktikk radikalt
”innenfor rammen” slik at dette utgjør et
nullsum-spill på Statsbudsjettet som blir
vanskelig å si nei til for politikerne.
Bakteppet for vårt forslag er at vi ikke lenger kan stå med lua i hånda år
etter år og vente på statlige bevilgninger som aldri kommer. Vi har bedt
om å få ta skjeen i egen hånd uten at det vil koste staten noe. Kiropraktorene
sammen med pasientene tar regningen.
Det siste er nok hovedgrunnen til at departementet har brukt lang tid til
å tenke seg om. Refusjonen følger pasienten og utgjør omtrentlig 15% av
kiropraktorenes totale honorar. Med andre ord er refusjonen strengt tatt
å betrakte som pasientens penger som dekker en mindre del av kiropraktorens honorar. Da kiropraktorer har frie honorarer har departementets
bekymring vært at forslaget vårt medfører økte egenandeler for
pasientene.
Hvor reelt er egentlig dette, og har det i det hele tatt noen praktisk betydning i det lange løp? La oss kort se på de store tallene slik jeg presenterte
dem på Faglig Kongress i Trondheim i fjor høst:

Suzann Pettersen

Norske kiropraktorers totale årsomsetning runder snart en milliard kroner.
Egenandelene utgjør over 85%, de bestemmer vi fritt og konkurranselovgivningen forbyr prissamarbeid. Profesjonsundersøkelsene våre viser
god spredning av egenandelsbeløpene samtidig som gjennomsnittlig
egenandel i mange år ikke har økt utover normal pris- og lønnstigning.
HELFO-refusjonene utgjør samlet omlag 140 millioner i året. I tillegg
bidrar staten med 1,5% av samlet refusjonsbeløp inn til etter og videre
utdanningsfondet vårt. Det blir drøyt to millioner kroner, altså én krone
per behandling eller 0,2% av vår samlede inntekt som går til forskning og
fagutvikling. Selvfølgelig alt for lite for en hel helseprofesjon!

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

å oppnå best resultat og effekt. Med en
kombinasjon av klassisk/bred penetrasjon og
dyptvirkende/fokusert penetrasjon inn i
behandlingsområdet, gjøres behandlingen
optimal.

Hvis derimot inntil 10% øremerkes blir det ytterligere 14 millioner i året
med dagens nivå! Da nærmer vi oss plutselig danskenes fondsinntekter
som vi vet har gitt store gevinster til hele fagområdet også langt utover
Danmarks grenser de siste tiårene. Med en slik mekanisme på plass vil
taksameteret fortsette å gå år etter år. Vi vil få en forutsigbar finansiering som
gjør oss i stand til å ivareta fagutviklingen fremover og sikrer befolkningen bedre kvalitet på våre helsetjenester. Ordningen ”absorberes”
smertefritt av både pasienter og kiropraktorer innenfor en pris- eller
inntektsvariasjon på 1,5% som knapt vil være merkbart for begge parter.
Den enkelte kiropraktor står jo fritt til å velge mellom en marginal inntektsreduksjon eller en minimal takstøkning.

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.

Før vi kan gå videre med departementet må styret innhente landsmøtets
fullmakt. Styret vil be om fullmakt til å forhandle med myndighetene
innenfor en ramme på inntil 10% av samlede refusjoner samt fullmakt til
nødvendige vedtektsendringer i våre fond for å få dette på plass. Detaljer
kommer i landsmøtepapirene. Vi satser å være i gang fra og med 2017.

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®

Når vi over natta øker våre fondsinntekter med 800% blir dette et enormt
løft ikke bare for forskningen, men også turnustjeneste, etterutdanning,
kvalitetssikring og samhandlingstiltak. Dette vil heve fagets status, gi oss
en bærekraftig utvikling og gjøre oss konkurransedyktige i årene fremover. Helsepolitisk kommer vi ikke lenger tomhendt til forhandlingsbordet,
vi blir en partner. Utdanningen kommer straks mye nærmere. Dette blir
garantert en ny era for kiropraktikken i Norge.
Departementet tok utfordringen – gjør du?
Jakob Lothe

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.

Tar sats for to nye år
Landsmøtet er like om hjørnet.
Den 29. oktober legger Sentralstyret frem den
mest offensive handlingsplanen soen sinne.
Foreningen har vokst seg stor og sterk,
og leder Jakob Lothe gleder seg til
å presentere alle planene.

- Egentlig mener jeg tre perioder burde være nok, sier
Jakob til COLUMNA. – men fortsatt gjenstår store og
uløste oppgaver jeg har lyst til å lande før jeg gir meg,
så dersom landsmøtet vil, gyver jeg løs på min definitivt
siste periode med fornyet energi.
Offensiv plan i fire deler
Et unisont styre stiller seg 100% bak handlingsplanen
for neste to-årsperiode. Planen er delt inn i fire hovedpunkter:
• Tiltaksplan for å styrke kiropraktorenes omdømme
og posisjon.
• Styrking av stab, organisasjon og infrastruktur i
foreningen.
• Opptrapping av det politiske arbeidet med norsk
kiropraktorutdanning og sikre kiropraktorene en
sentral rolle og posisjon som ekspert på muskel og
skjeletthelse i fremtiden.
• Lette den økonomiske situasjonen for nyutdannede medlemmer av NKF.
- Dette er alle offensive tiltak med store konsekvenser for
fremtiden. Når rygg og nakke er blitt landets største
helseproblem ligger veien til en sentral plass i helsevesenet åpen for oss om vi vil. Det er vi som har spisskompetansen, kapasiteten og rettighetene. Aldri har det
vært viktigere at vi satser fult fremover, mener Jakob.
Nå er vi mange og har bygget opp økonomiske muskler
- nå trår vi til!
Alle detaljene rundt forslagene kommer i sakspapirene
som vil foreligge senest 1. oktober. Jakob oppfordrer
alle medlemmer til å sette seg grundig inn i dem. Han
vil også oppfordre til å prioritere deltagelsen på landsmøtet høyt.
- I følge foreningens lover må minimum en femtedel
av medlemmene være tilstede for at vi er beslutningsdyktige. Flere av forslagene som blir lansert er imidlertid såpass gjennomgripende at alle bør ta del i dem, så
kjenn din besøkelsestid og møt opp er min
oppfordring!
Løft for forskningen
Vi har tidligere i COLUMNA gjort rede for «den
danske modellen» for finansiering av forskningen i
kiropraktorfaget. Den var også redegjort for under Faglig
Kongress i fjor høst. Ikke minst under Jakob Lothes

; landsmøte 2016

keynote til kongressen hvor han lanserte en mulig
norsk modell som ble møtt med stor entusiasme.
- Departementene og politikerne taler med to tunger.
De vet at muskel- og skjelettplager er et betydelig
samfunnsproblem som krever forskning og utdanning
av spesialister på fagområdet. Samtidig vises null vilje
til å åpne pengesekken. Fagre ord i Stortinget blir ikke
omgjort til handling i budsjettene. Vi venter fortsatt på
utdanningen. Det er som problemet er kjent men ikke
erkjent.
- Derfor har NKF skåret igjennom overfor departementet og foreslått at en liten del av refusjonsutbetalingen holdes tilbake fra utbetaling og isteden
tilføres våre fond. På statsbudsjettet blir dette ett
nullsumspill, kiropraktorene tar regningen.
- I sommer fikk vi endelig beskjeden vi håpet på. Departementet er villig til å gå videre med utfordringen vi
har gitt dem.
- Styret fremmer derfor forslag til landsmøtet om
fullmakt til å forhandle med departementet om dette
innenfor en ramme på inntil 10% av refusjonsutbetalingene, på samme måte som i Danmark.
- Om vårt forslag vedtas, tilføres fondet mellom ti og
fjorten millioner kroner årlig og vil gi profesjonen solid
bærekraft langt inn i fremtiden. Vi trenger innovasjon, kunnskapsproduksjon og kvalitetsarbeid for å
være konkurransedyktige fremover. La oss derfor gripe
sjansen når vi endelig har den!
En sunn forening
Styret er stolte over å presentere en sunn, samlet og
sterk forening. Jakob og hans medarbeidere er stolte
over hvor mye man har fått til gjennom årene som har
gått.
- Vi har gjennom årene bygget opp en meget solid
egenkapital og hatt en stor og jevn økning i medlemsmassen. Veksten skaper behov for ytterligere profesjonalisering av deler av organisasjonen. Samtidig vil
det fortsatt være behov for utstrakt bruk av dugnad og
frivillighet. Foreningen har lange tradisjoner med dette
og det styrker både samhold og utvikling. Det skal bli
spennende og hyggelig å få med landsmøtet på disse
tankene, velkommen til Clarion Hotel Christiania i
oktober!
Tekst og foto; dag sem

Man ser at muskel og skjeletthelse er et betydelig samfunnsproblem og
forstår det kreves forskning og utdanning av spesialister på fagområdet.
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Kiropraktoren
– førstevalg eller siste utvei
Tema for årets høstkurs handler om veien til en
kiropraktor. Når vi anser kiropraktoren som spesialisten innen muskel- og skjeletthelse, hvorfor
er faget ofte en siste utvei for pasienten? Og hva
kan vi gjøre for bli et naturlig førstevalg.
Knut Andreas Eek er leder av
Etterutdanningsutvalget

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 som
gruppe klarere 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!

6

COLUMNA 3/2016

Spennende foredragsholdere
Som vanlig ved høstkursene har EUU plukket ut et
knippe eksklusive foredragsholdere som skal fortelle
om ting målrettet i forhold til dine behov. I skrivende
stund er ikke listen 100% klar, men vi røper allerede
nå noen av høstens populære navn du kan treffe på
høstkurset.
Kjartan Olafsson
Høstkursets store plenumspanel er i år kalt «Veien inn
til fastlegene: Hvordan kan
vi gå frem for å få med oss
fastlegene?» Folk som har
fått dette til/har erfaring på
området inviteres til å delta
og dele sine erfaringer med
plenum. Vi møter her både
representanter fra vår egen profesjon og legestanden.
Dette blir ikke en debatt som sådan, men et forum for
erfaringsutveksling, råd og hjelp til alle som ønsker et
tettere samarbeid med legene.
Vi er veldig glade for å ha med oss Kjartan Olafsson
på kurset og ikke minst i paneldiskusjonen. Foruten
å være fastlege og spesialist i allmenmedisin er han
sentralstyremedlem i Legeforeningen, styremedlem i
Allmennlegeforeningen og visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen (UEMO). Både gjennom
hans foredrag og deltagelse i panelet vil du få innblikk
i hvordan man kan etablere et optimalt samarbeid med
fastlegen. Olafsson har også vært aktiv i sykefraværsarbeid siden 1991, bl.a. som idemaker og utvikler av
aktiv sykmelding og avventende sykmelding. Han er
svært opptatt av faglighet, tverrfaglighet, godt sykefraværsarbeid og gode e-helseløsninger. I siste del av hans
foredrag går han gjennom ny sykemelderveileder.

Greg Lehman
Greg Lehman holder foredrag
over hele verden med det formål å forenkle den
biopsykososiale (BPS) tilnærmingen til skade- og smertehåndtering: Tradisjonell
rehabiliteringspraksis er sterkt
knyttet til en biomekanisk
forklaringsmodell. Den biopsykososiale modellen
regnes som en bedre tilnærming, men det er ofte vanskelig å inkorporere tradisjonell biomekanisk trening i
denne modellen. Målet med foredraget og workshopen
er å gjenforene og rekonseptualisere den biomekaniske
tilnærmingen. En forenklet, men evidensbasert biomekanisk tilnærming, gjør det mulig for kiropraktoren
å håndtere biopsykososiale faktorer tilknyttet smerteopplevelsen uten å kaste babyen ut med badevannet.
Husk, BPS modellen begynner med «Bio»: Du lærer
hvordan biomekanikk er av betydning, og hvordan
smerteforståelse og kognisjonsendring kan passe
sammen. Dette er også svært viktig i forhold til
kommunikasjon med pasienter og annet helsepersonell.
Per Brodal
Per Brodal er professor
emeritus i nevroanatomi ved
Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.
Han har publisert en lang
rekke artikler og lærebokklassikeren Sentralner
vesystemet er kjent for
mange.
Han er særlig interessert i nevrobiologi, og brobygging
mellom basalfag og klinikk. Gjennom sitt foredrag
«Smerte og bevegelse – venner eller fiender» tilgjengeliggjør Brodal moderne smerteforståelse slik at pasienter
kan få en bedre opplevelse av kontroll.

;høstkurs
Jan Hartvigsen DC, PhD
Jan Hartvigsen er professor og
leder for Forskningsenheten
for Klinisk Biomekanikk ved
Syddansk Universitet (USD),
seniorforsker ved Nordisk
Institutt for Kiropraktikk og
Klinisk Biomekanikk og leder
for etterutdanningsprogrammet
for fysisk aktivitet og muskelhelse ved Det Helsevitenskapelige Fakultet, USD. Hans forskning fokuserer
på longitudinelle studier som omhandler spinal og
muskel- og skjelettsmerter i befolkningen. Han har
skrevet mange originale artikler, systematiske oversikter og ledere/kommentarer i anerkjente internasjonale
tidsskrifter. I sitt innlegg tar han oss gjennom utviklingen
av kiropraktorens rolle i historisk sammenheng.
Hartvigsen deltar også i plenumspanelet.
Rune Skår
Rune ble uteksaminert fra
Palmer i 1986 og feirer i år 30
år som kiropraktor i Norge.
På årets høstkurs holder
han en av workshopene i
kiropraktisk teknikk. Han
har jobbet mye med idrettsskader og kiropraktikk, bl.a.
gjennom sitt samarbeid med Brann-trener Lars Arne
Nilsen, særlig med fokus på ekstremitetsproblematikk.
Han er også spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid og har i samarbeid med NKF produsert en DVD
med fokus på ankel- og kneplager.
Workshops
Kiropraktisk teknikk - Rune Skår
Kiropraktisk teknikk - Gro Røsok, Grete Bråten
En reise i nevrologisk utvikling - Kristian Fagerland
Simple in-office rehab. Workshop knyttet til
fellessesjonene - Greg Lehman
Gjennomgang/oppdatering på seneskader ved
UL-undersøkelse - Eirik Vågseter
Tekst; EUU

Meld deg på NÅ!
Hvorfor går du på kurs? Er det for å lære noe nytt, f.eks. en ny teknikk? Perfeksjonere noe du allerede kan?
Møte venner og kolleger? Bli inspirert? Uansett byr årets høstkurs på mange godbiter. Vi vil blant annet bytte ut
den tradisjonelle debatten med en «erfaringsutveksling» hvor tema blir hvordan man best skaper et samarbeid
med fastlegen som ofte er det første steget på veien for pasienten.
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;kursoversikt

15. sept.
Arrangør:
Sted:
For mer info:

«Den store spedbarnsdagen»
Norsk forening for barnekiropraktikk
NKF, Storgata 10a, Oslo
www.barnekiropraktikk.no

HØSTKURS OG LANDSMØTE 27.-29. OKTOBER 2016

22.-24. september
Kurs i utredning og behandling av TMD
Arrangør:
NKS og NMF
Sted:
NKF, Storgata 10a, Oslo
For mer info; www.kiropraktikk.no /kurs
Kurskontakt: kristine.vegstein@manuellterapi.net
Uke 38:
Regionssamlinger
- mer på intranettet og den lokale FB-gruppen!
27.-29. okt.
Høstkurs og landsmøte
«Kiropraktoren – førstevalg eller siste utvei»
Høstkurs
27.-28. oktober
(obligatorisk for turnuskandidater)
Landsmøte 29. oktober
Arrangør:
NKS
Påmelding: www.deltager.no (søk på NKF)
Sted:
Clarion Hotel Royal Christiania
Biskop Gunnerusgate 3, Oslo
21.-25. nov.
Henvisning til spesialist
Sted:
NTNU, Trondheim
Arrangør:
NTNU i samarbeid med NKF og MNF
Målgruppe: Leger, kiropraktorer og
manuellterapeuter
Påmelding: direkte til NTNU
(se www.kiropraktikk.no for link)
2017
9. feb.
Turnuskurs
(obligatorisk for turnuskandidater - må bekreftes)
Arrangør:
NKS
Sted:
Scandic Fornebu
Martin Linges vei 2, Fornebu
10.-11.feb. NKFs vinterkurs
(obligatorisk for turnuskandidater)
Arrangør:
NKS
Sted:
Scandic Fornebu
Martin Linges vei 2, Fornebu
Uke 11:
Regionssamlinger
- mer på intranettet og den lokale FB-gruppen!
Uke 38:
Regionssamlinger
- mer på intranettet og den lokale FB-gruppen!
27.-28. okt. Faglig Kongress
Arrangør:
NKS
Sted:
Radisson Blu Hotel Norge (Bryggen),
Bergen
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"Kiropraktoren - førstevalg eller siste utvei?"
CLARION HOTEL ROYAL CHRISTIANIA
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 (Høstkurset er
obligatorisk)

Kr. 3.900

Kr. 4.900

Kr 1.400

Kr 1.400

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
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Paracet: ingen effekt på akutte ryggsmerter
Dette viser en ny kunnskapsoppsummering gjennomført av forskere
ved det anerkjente Cochrane-nettverket. Det er også usikkert om det
populære medikamentet har en effekt på kroniske ryggsmerter, mener
forskerne.

P

aracet er et av de mest brukte smertestillende
medikamentene mot korsryggsmerter,
og er anbefalt i kliniske retningslinjer i Norge
og internasjonalt. Effekten av paracetamol
(virkestoffet i Paracet) ble nylig undersøkt i en
kunnskapsoppsummering.
Studien inkluderte totalt 3 randomiserte kontrollerte
studier (RCT) med til sammen 1825 pasienter.
Pasientene var diagnostiserte med enten akutte
eller kroniske smerter i korsryggen. I samtlige av de
inkluderte studiene ble paracetamol testet mot placebo
(narremedisin) med døgndoser på mellom 1 og 4
gram, i opptil 4 uker. Målinger ble gjort fra 1 dag til 12
uker etter medikamentet ble gitt.
Forskerne fra Cochrane fant ingen bevis for at
paracetamol virker bedre enn placebo ved akutte
korsryggsmerter, verken på kort eller lang sikt.

Om lag én av fem pasienter fikk bivirkninger av
medisineringen, men disse var ikke alvorlige, og det
var heller ikke her en forskjell mellom paracetamol
og placebo. Kun én studie som undersøkte effekten av
paracetamol på langvarige (kroniske) korsryggsmerter
ble inkludert. Denne viste ingen effekt sammenlignet
med placebo, men var imidlertid av så dårlig kvalitet
at det ifølge forfatterne var vanskelig å feste lit til
resultatene.
Litteratur
Saragiotto BT, Machado GC, Ferreira ML, Pinheiro
MB, Abdel Shaheed C, Maher CG. Paracetamol for
low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun
7;(6):CD012230. doi: 10.1002/14651858.CD012230

Av Joachim Tansemb Andersen
Informasjonsansvarlig NKF
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Viktig å bli sett
Også i år var Norsk Kiropraktorforening
tilstede under Arendalsuka. Styret
valgte å kombinere stevnet med et
strategimøte for å legge føringer mot
landsmøteforslag og kommende års
aktivitet.

- Dette er vel verdt turen, sier leder Jakob Lothe
etter en lang dag på beina i Arendal sentrum. – Vi
har truffet en rekke sentrale politikere og fått frem
vårt budskap på en fin måte i uformelle samtaler.
Veldig viktig, og veldig nyttig.
Arendalsuka er et årlig treff for omtrent alt som
kan krabbe og gå av politikere, foreninger og
samfunnsaktører av alle slag. Statsministeren
og alle partilederne er her. Den store partilederdebatten torsdag er ukas høydepunkt. NKF valgte
ut debatter og fora som handlet om helse, og da
særlig muskel- og skjelettplager. På en positiv
måte greide styrets representanter å markere
seg og rette oppmerksomheten mot behovet for
en utdannelse i faget også her hjemme i Norge.
Styremedlem Espen Ohren forteller:
- Politikerne er satt til å løse samfunnsoppgavene
– det skal vi hjelpe dem med, er vårt utgangspunkt i dialogen med politikere. Det holder ikke
at vi er dyktige fagfolk som folk trenger og liker.
Vi må fokusere på muskel- og skjelettplager som
et samfunnsproblem med enorme kostnader. Et
problem som må adresseres gjennom forskning
og utvikling av faget vårt som den ypperste
spydspissen på området. Behovet for spesialister
og forskningen som følger med må på dagsorden om
utviklingen skal snus, sykefraværet skal ned og
folkehelsen bedres. Først da går de store samfunnskostnadene ned. Dette er utgangspunktet, og
det er dette vi føler vi får gehør for når vi møter
folk her nede.

Kollegialt og sosialt

Det legges ned mye frivillig arbeid i styret og
komiteer. Arendalsuka arrangeres mens byen
fortsatt kan by på restene av en sørlandssommer
og idyll. Jakob og Espen valgte å ta seg fri fra
klinikkene midt i uka og seile ned sammen med
undertegnede. Vi fikk oppleve en fantastisk seilas,
og båten ble samtidig gratis innkvartering i gjestehavnen og en perfekt ramme for fine kvelder med
reker og hvitvin for hele styret. Resten av styret
ble innkvartert i en rimelig og hyggelig leilighet
og NEMUS Arendal stilte det flotte møterommet
i sine nye lokaler sentralt på Tyholmen til styrets
disposisjon.
Uka blir dermed nyttig på så mange områder;
et treffpunkt med viktige beslutningstagere, en
arena for å flagge fagets sak, og en anledning og
tid for styret og generalsekretær til å fordype seg i
det viktige strategiarbeidet og hygge seg litt også.
Rene Kinderegget med andre ord.
Styret i Norsk kiropraktorforening
fra venstre; Mari Grønlund, Kerstin Ulrich, Jakob Lothe,
Morten Bøgseth, Espen Ohren, Kasper Myhrvold og
generalsekretær Hans Otto Engvold
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;politikk

Regjeringen med ny
strategi for ungdomshelse

Vi er
din

TOTALLEVERANDØR

TOTALLEVERANDØR
UTSTYR OG FORBRUK

STORZ TRYKKBØLGE

PERI-ACTOR®

VERDENSLEDENDE PÅ TRYKKBØLGE

n Yhe

t

SPINE-ACTOR®

S

yv departementer står bak strategien, som har
som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv.
#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 dekker aldersgruppen 13–25 år.
Viktige temaer er psykisk helse, ensomhet, mobbing,
frafall fra skolen, samfunnets press og utenforskap.
Ungdoms egne synspunkter og erfaringer har vært
sentralt i arbeidet med strategien, og det har blant
annet vært nedsatt et ungdomspanel som har gitt
innspill, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en
pressemelding.
I strategien blir fysisk aktivitet tatt opp som et viktig
satsingsområde for å fremme helse og livskvalitet hos
unge i Norge. For å øke det fysiske aktivitetsnivået
blant unge ønsker regjeringen å legge til rette for
at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene.
Regjerningen vil også begrense frafallet i ungdomsidretten og styrke mulighetene for deltakelse i allsidig
idrett.

Fysiopartner tilbyr markedets mest avanserte apparater
innen trykkbølgeterapi fra Storz Medical AG.

MOTOmed BEVEGELIGHETSTERAPI
“BEVEGELSE ER RESEPTEN”
Vanlige fordeler ved å bruke MOTOmed jevnlig:
• Reduserte spasmer
• Mindre smerte
• Bedre bevegelse
• Økt sirkulasjon
• Forbedret gangfunksjon
• Stimulering av mageog tarmfunksjon
• Økt velvære
Godkjent og klassifisert som aktivitets-hjelpemiddel gjennom NAV.

UTST YR TIL TRENING OG HELSE
Fysiopartner AS | Peter Møllers vei 5A | 0585 Oslo | T: 23 05 11 60
salg@fysiopartner.com | www.fysiopartner.no
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Thor Einar Holmgard
Den energiske lederen for
Ryggforeningen, overlater
i år roret til andre, men
slutter ikke engasjere seg
for mennesker som lider av
ryggsmerter. Med friskt mot
går han på jobben som ny
leder i Rådet for muskel- og
skjeletthelse.

D

a Thor Einar Holmgard overtok som
leder av Ryggforeningen i 2010, var
den en organisasjon med delvis brukket
rygg.
- Ja jeg må nesten si det slik, forteller
Thor Einar. – Økonomien var tynnslitt,
kostnadene for høye og kapasiteten for
liten. Det måtte en opprydding til, og vi
besluttet å flytte kontoret til Rygge, og
deretter Sarpsborg for å spare penger. En
rekke andre tiltak ble også gjennomført,
og alt i alt er jeg glad for å kunne gi
stafettpinnen videre til andre som kan
starte med et bedre utgangspunkt enn det
jeg fikk.
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På seg selv kjenner man andre
Thor Einar Holmgard er født med skoliose, en sideveis
skjevhet i ryggsøylen. Det er en sjelden lidelse, kun
1 av 10 000 får skoliose som må behandles, mens inntil
5% kan ha lidelsen smertefritt i ung alder – 9 av 10
er jenter. Han ble operert for sykdommen allerede i
1968, det var et omfattende inngrep den gangen, men
operasjonen var vellykket og Thor Einar fikk mange
yrkesaktive år.
- Men etter hvert begynte smertene å gjøre seg
gjeldene. I ettertid er det lett å se at jeg skjøv tanken
på disse til side og fokuserte på jobb og karriere for å
kompensere. I 1999 ble jeg som banksjef utsatt for et
brutalt væpnet ran. Det ble en opplevelse som gjorde
at jeg til slutt møtte veggen. Jeg knakk helt sammen og
måtte sykemelde meg i lang tid. Da fikk jeg også tid
til kjenne på smertene, og ta inn over meg at jeg ikke
hadde det godt. Møtet med helsevesenet var til dels
brutalt, jeg opplevde å ikke bli trodd på smertene mine,
og da vokste et nytt engasjement hos meg. Det må da
være flere som har det slik, tenkte jeg. Og på nett kom
jeg over Ryggforeningen. Slik startet mitt engasjement
for andre med tilsvarende smertehistorier.
Siden 2006 har Thor Einar vært ufør, en rolle han har
avfunnet seg med.
- Selv om jeg er ufør og trygdet, er det viktig at man
må leve det livet man har, og gjøre det beste ut av det.
For meg har engasjementet med foreningen gitt meg
mye. Samhandlingsreformen som ble introdusert i
2008, har langt på vei vært en ulykke for alle oss som
sliter med ryggplager. Antallet spesialister er redusert
og det er vanskelig å få både råd og behandling. Da kan
en forening som Ryggforeningen gi verdifull støtte til
mennesker som lider. Som leder i foreningen opplevde
jeg nesten daglig folk som nærmest gråt i fortvilelse
over situasjonen. Vi kunne tilby kunnskap om veien
videre for tusenvis av mennesker gjennom de årene jeg
var leder i foreningen.

Rådet for muskel- og skjeletthelse
Dette het inntil nylig Muskel- og skjelttiåret, noe Thor
Einar synes var litt misvisende.
- Det er viktig å ha en godt etablert
paraplyorganisasjon for det største problemet i
folkehelsa. Vi så på Rådet for psykisk helse som har
gjort en god jobb rent organisatorisk og bevisst brukt
dem som modell for vårt arbeid. Øverst på agendaen
har jeg som leder å bygge broer mellom alle impliserte
organisasjoner, inkludert NHO og LO. Det er viktig
at vi alle spiller på samme lag. Så skal vi arbeide med
nye retningslinjer for behandling av ryggplager og en
revisjon av disse i samarbeid med Helsedirektoratet.
Vi skal bruke Folkehelserapporten fra 2014 og jobbe
videre med nye tall fra denne som kommer denne
høsten. Vi må også etablere rådet som en naturlig
høringsinstans for regjeringen. Og vi skal være en aktiv
informasjonskanal om pågående forskning, politiske
føringer og samfunn for øvrig.
En ting er sikkert, Rådet for muskel- og skjeletthelse har fått en energisk og engasjert leder med mye
erfaring og mot. Thor Einar har blitt 62 år, og tross sitt
handicap lever han livet til fulle.
- Ingen skal se tårene bak smilet, sier han, et motto
som har blitt et mantra i livet hans. – Jeg er meg, jeg er
ikke sykdommen. Jeg nekter at smerter og problemer
skal legge hindre for hvordan jeg lever mitt. Nå går
jeg på oppgaven for full hals og gleder meg til å kunne
bidra.
Tekst og foto; dag sem

Møtet med helsevesenet var til dels brutalt, jeg opplevde å ikke bli trodd
på smertene mine, og da vokste et nytt engasjement hos meg.
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God respons på doktorgradsavhandling
Det pågår nå flere doktorgrader innen kiropraktorfaget, og det er
hyggelig å konstatere engasjement og oppslutning rundt forskningen
hos NKF medlemmer over hele landet.

«Det faktum at så mange kiropraktorer umiddelbart signerte vår
samtykkeerklæring og ville delta i undersøkelsen har vekket oppsikt i
forskningsmiljøet»

B

irgitte Myhrvold og Pernille Irgens er nå i gang
med andre fase av deres studie, «Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor». En studie
som gjøres ved UiO i nært samarbeid med medisinsk
fakultet. For å hente inn tilstrekkelig informasjon til
dette studiet er det invitert et stort antall kiropraktorer,
som i sin tur har rekruttert et titalls pasienter hver seg.
Fasen med rekruttering og utsendelse av skjemaer etc
er nå over, og vi spør de ivrige forskerne om
erfaringene så langt.
- Vi må si responsen har vært over enhver forventning, sier Pernille Irgens. – Egentlig hadde vi satt av
tolv måneder til denne rekrutteringen, men er i mål på
et drøyt halvår. Ca 150 kiropraktorer og nesten 1500
pasienter har inngått en avtale med oss om å rapportere
utviklingen av nakkeplager, enten via nettskjema eller
på papir. Og det er et betydelig antall som vil gi oss et
verdifullt materiale som vi allerede nå kan begynne å
analysere.
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Samarbeidet med universitetet
Tre dager i uken jobber Birgitte og Pernille fra deres
kontor i Forskningsparken UiO, noe som plasserer
dem sentralt med flere viktige funksjoner i miljøet. De
har fått mye verdifull hjelp, særlig på IT siden av oppgaven. Men føler de også gir tilbake til forskningsmiljøet.
Birgitte opplever forskningen deres som nybrottsarbeid
med høy oppmerksomhet.
- Andre fagfelt har ikke viet slike prosesser for mye
oppmerksomhet. Det har vært gjort noen spede forsøk,
men de fleste andre har opplevd stor treghet i
rekrutteringen av deltagere i undersøkelsen. Det faktum at
så mange kiropraktorer signerte vår samtykkeerklæring og ville delta i undersøkelsen har vekket
oppsikt i forskningsmiljøet. Og det taler til profesjonens fordel og omdømme at så mange vil bidra. Et
konkret eksempel på dette er en stor ryggundersøkelse
som skal gjøres ved høyskolen i Oslo/Akershus, hvor
kiropraktorene er invitert med på laget, nettopp fordi
de viser en vilje til å bidra og engasjere seg.

Krever ikke mye
Birgitte var likevel til å begynne med litt engstelig for
hvor lett dette arbeidet skulle gå.
- Men her har jeg nok undervurdert mine kolleger, og
pasienten. Frafallet av pasienter har vært helt minimalt
og de fleste kiropraktorer melder om at det er lett å
sette seg inn i hvordan rapporteringen skal foregå,
Det må nødvendigvis bli en del spørsmål og fakta
vi skal ha svar på, og litt tid kreves, men det har gått
veldig greit så langt.
Stor nytteverdi
Studiet de to gjør kan få høy nytteverdi for profesjonen.
Det å vite mer om nakkeplager og årsakssammenhenger
vil forhåpentligvis kunne bidra til å bedre undersøkelser og utredning av pasienter, og samtidig gi en bedre
forklaringsmodell for

- Meningen er økt kunnskap om hva som kjennetegner de med nakkeplager som går til kiropraktor.
Hva slags kliniske funn de har, hva slags behandling
de får, hvordan forløpet av nakkeplager er gjennom en
behandlingsperiode og ett år fremover, og til slutt om
behandlingen har vært nyttig.
Vi møter de to studentene tidlig denne høsten.
Innsamlingen av data er i full gang, og allerede nå
kan man begynne å analysere resultatene. På NKFs
høstkurs bør Pernille og Birgitte kort kunne presentere
foreløpige funn.
Vi gleder oss.
Tekst og foto; dag sem

forståelse av nakkeplager. Pernille oppsummerer målet
med studiet.
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Yoga-knekken
Hanne Elisabeth Kasin løfter kiropraktikken ut av
behandlingsrommet og inn i yoga-salen.

D

e ligger på myke matter under gamle trebjelker på
en låve og puster. Helt fremst sitter kiropraktor
Hanne Elisabeth Kasin. Hun ber alle i rommet om å la
tanken hvile i øyeblikket som er her og nå.
- Uansett hva du har opplevd i dag, stress på jobben
eller en ødelagt mobiltelefon, aksepter at det er slik. La
oppmerksomheten være i pusten, sier kiropraktoren
som jobber på Helhetsgården i Hobøl like utenfor Oslo.
På den tverrfaglige klinikken blir enkle, naturlige metoder
blandet med faglig kunnskap og vennlighet. Å lytte til
sin egen kropp er utrolig viktig, ifølge Hanne. Vi må
lære å være til stede, også for å forhindre skader. Skader
oppstår lettere dersom vi fortsetter å presse på når vi
føler smerter. Vi bør heller ikke la andre presse oss til å
gjøre noe som ikke kjennes bra ut.
- Det er kanskje nettopp til dette vi trenger yoga i den
vestlige verden, å lære tilstedeværelse og å kjenne etter,
sier hun.
Endret livsstil
- Kroppen min hadde ikke fungert uten Helhetsgården.
Katja Myllyoja Andersen titter ut gjennom et av de
store vinduene på den ombygde låven.
- Jeg har gått fra å ikke ha muskler til å bli sterk i
løpet av to år. Det startet med et kiropraktorbesøk som
endret hele livsstilen min.
Nettopp fordi det å ta vare på seg selv og kroppen er
blitt en livsstil, er det ikke lenger tungt for Katja å delta
og gjennomføre.
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- De som jobber her er dedikerte og drar nytte av
hverandres kunnskap. I yogasalen føler jeg meg veldig
ivaretatt. Hanne kjenner utfordringene mine, tilpasser øvelsene og gjør justeringer. Dermed mestrer jeg
yogatimen med de begrensningene jeg har, smiler Katja
fornøyd.
Heler seg selv
- Yoga er mye mer enn bare posisjonene, og på samme
måte omfatter kiropraktikken mye mer enn bare ryggsøylen, forteller Hanne Elisabeth Kasin.
- Kiropraktikken har alltid sett på mennesket som noe
mer enn bare en mekanisk enhet. Behandlingsmetoden
har fokus på at kroppen kan hele seg selv, vi er en selvhelbredende struktur. Ofte trenger den bare litt hjelp.
Det helhetlige perspektivet er en likhet mellom yoga og
kiropraktikk, ifølge Hanne. Vi fungerer bedre dersom
vi behandler kroppen på riktig måte og gjør gode valg.
Og det er viktig å se på hvordan klientene lever og har
det med seg selv.

Bruker pusten
Fra en høyttaler vibrerer myke østlige toner. Nakne
føtter lager avtrykk i mattene. Deltakerne i salen puster
inn, tar et skritt fram, løfter armene opp, før de daler
ned igjen til lyden av lunger som blir tømt for luft.
Et mål er bedre utnyttelse av lungekapasiteten, og
samtidig aktivere kjernemuskulaturen for å forhindre
skader.

Etter yogautdannelsen ble Hanne mer oppmerksom på
å benytte pusteøvelser i behandlingsrommet, og på å
lære bort øvelser til hjemmebruk.
- Mange greier ikke trekke pusten skikkelig. Det kan
skyldes et problem i brystryggen eller låsninger i
ribbena, som igjen kan skape en dårlig holdning. Men
det kan også handle om at vi ikke bruker pusten på en
god måte generelt, mener hun.
Bråstopp
Hanne Elisabeth Kasin er tidligere danser. Hun er
pilatesinstruktør og har kurs i nevrologi og forebyggende
trening. Kiropraktoren jobber også gjerne med barn og
gravide. Dansingen tok en brå slutt i form av en skade.
Hun hadde presset seg selv for hardt. Ryggproblemer
gjorde at hun forsøkte en kiropraktorbehandling og
resultatet var overraskende bra. Hun opplevde en
kjempeeffekt etter bare få behandlinger, hoppet av et
påbegynt studie i fysioterapi og reiste til Australia for
å lære kiropraktikk. Under yogautdannelsen møtte
Hanne flere kiropraktorer som gikk samme vei. Hun
mener kiropraktorens faglige kunnskap gjør dem til
bedre yogainstruktører. Årsaken er først og fremst den
solide kunnskapen om anatomi og fysiologi.
- Som yogainstruktør går jeg rundt og kjenner på folk.
Jeg tror jeg har en annen evne til å lytte til kroppene
enn jeg ville hatt uten kiropraktikken, sier hun, og
legger til at enkelte yogainstruktører kan presse folk for
hardt.
- Jeg tror solid kunnskap om kroppen er viktig for å
forstå hvor man bør stoppe. Da kan vi samtidig lettere
hjelpe folk inn i en riktig posisjon og unngå for stor
belastning på ledd og leddbånd. Uten kiropraktikken
hadde det tatt mye lenger tid før jeg ville mestre dette,
mener hun.
Stresser ned
På låvegulvet flettes fingre sammen et sted på baksiden av kroppen, i forunderlige posisjoner. Gro Aasen
forteller at yogaen hjelper henne med å finne roen etter
arbeidsdagen.
- Jeg er her for å stresse ned og for å strekke en stiv
muskulatur. Jeg synes yogaen til Hanne er kjempebra
og liker at hun inkluderer styrkeøvelser. Hanne er
veldig dyktig og følger med på hva vi gjør, sier Gro.

Raskere frisk
- Det er litt begrenset hva man kan observere i
behandlingsrommet, forteller Hanne Elisabeth Kasin.
Trening i salen gir muligheten for observasjon i et
annet miljø, med andre bevegelsesmønstre. Det åpner
opp for å gi veiledning på en annen måte. Samtidig blir
jobben i behandlingsrommet enklere når muskulaturen
er styrket og tøyd gjennom fysisk trening.
Kiropraktoren mener apparatene i et treningsstudio
ikke nødvendigvis er det beste for folk som sitter mye
stille på jobben. Hun mener bevisstgjøring av egne
holdninger er viktig. Riktig bruk av kjernemuskulatur
forhindrer problemer i rygg og nakke.
- Vi har et mål om å styrke pasientene slik at de vet
hva de skal gjøre dersom de får vondt. Vi ønsker å
lære dem forskjell på hva de kan ordne selv, og når de
trenger behandling. Vi vil jo at pasientene skal bli bra
og greie seg uten oss, eller med færre behandlinger, sier
hun.
For å greie det er hjemmeøvelser viktig.
- Vi ser at de som gjennomfører øvelser hjemme blir
raskere friske eller holder lenger før de trenger ny hjelp.
Pasientmøtet
Hanne mener kiropraktikken har gjort henne til en
bedre yogalærer, men også omvendt. Yogaen har løftet
henne som kiropraktor.
- Gjennom yoga har jeg møtt meg selv, og jeg har
utviklet en større aksept for meg selv. Det har samtidig
gjort at jeg har større aksept for andre. I tillegg er jeg
mer til stede, og det er lettere for meg å legge bort mitt
eget stress. Alt dette påvirker mitt arbeid som kiropraktor
og møte med pasienten på en positiv måte.
Stillhet
I salen er stående yogaposisjoner blitt til liggende stillinger. Alle blir bedt om å legge seg helt ned og slappe
av.
- Gi slipp på pusten, sier Hanne Elisabeth Kasin.
- La pusten gå som den ønsker, gi deg selv lov til å
slappe av.
Så blir det stille i rommet.
Kai Eldøy Nygaard (tekst og foto)

Christina Gomnæs er enig.
- På dagtid sitter jeg mye stille foran en pc. Under
yogatimen får jeg løst opp nakken og ryggen. Jeg føler
at Hanne ser og forstår behovene våre, sier hun.
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Surfer seg til god helse
Balanse, mestring, styrke – surfesporten har alt. Legg
til yoga og kiropraktikk, så har man en leirskole for
voksne som det fosser av.

F

or femte år på rad arrangerer Eureka Helhetsgården i
Hobøl en Surfcamp for pasienter på Ericeira i Portugal. Eilif Harloff har vært med fra starten og gleder
seg til hver eneste samling. Selv har vi store nok problemer
med å beherske et SUP brett på flatt vann, og spør Eilif
om det ikke er ambisiøst å trekke nybegynnere ut i
Atlanterhavet for å lære seg å surfe på bølgene.
- Det er ingen tvil om at det er vanskelig å surfe, men
min påstand er at med et tilstrekkelig stort brett og
en god instruktør, så kan hvem som helst få det til.
Samtidig er det meningen at det skal være krevende,
fordi nettopp dette med mestring er så sentralt.
Opplevelsen av at kroppen faktisk får til noe du aldri
hadde trodd var mulig, den opplevelsen er så sterk og
god. Jeg har hatt med folk som får kraftige reaksjoner
på dette. Når vi avrunder med yoga etter endt økt i vannet,
er det mye som faller på plass i både kropp og sjel.
Surfcampen henvender seg bredt og gir et tilbud til alle.
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Her er det toppidrettsfolk, og eldre i en salig blanding.
Dette gjør at også det sosiale har fått en egen vri.
- De som er ute etter partyfaktor og stive drinker får
finne på noe annet, sier Eilif Harloff. – Vi har valgt
oss ut Ericeira, nettopp fordi det er en liten landsby
med fokus på surfingmiljøet. Her er det relativt kaldt
i vannet, så man må ha våtdrakt. De lange strendene
er praktfulle, og preges ikke av solstoler og paraplydrinker. Dette gir oss tid og anledning til å fokusere
på surfingen og helseaspektet ved turen. Dette betyr
ikke at vi på noen måte glemmer det sosiale aspektet.
Vi velger i stedet å spise og drikke med litt måtehold,
bo sammen i camp under enkle forhold og lære oss til
å leve sammen på en litt annerledes måte. Til nå har
dette vært en udelt positiv opplevelse for alle.
Eureka Helhetsgården har knyttet til seg et lokalt
team som står for instruktører, surfbrett og logistikk.
Landsbyen ligger ca tre kvarter fra Lisboa, og alt er på

plass når teamet med kiropraktor, yogainstruktør og
pasienter ankommer leiren i mai. Etter fem år har man
funnet en form og etablert et godt produkt til en
hyggelig pris.
- Man får en hel uke for under titusen kroner og da
er i prinsippet «all inclusive», forteller Eilif. – Portugal
er et svært rimelig land å besøke, særlig på landsbygda
hvor vi reiser. Portugiserne er også veldig glade for
turismen og vet ikke hva godt de kan gjøre for oss. Vi
slipper å stå i kø sammen med tyskere og engelskmenn
og får en virkelig autentisk opplevelse sammen med
lokale folk.
Eureka Helhetsgården i Hobøl er et flott gammelt
forsamlingshus som er godt etablert i kommunen. Fire
kiropraktorer, to fysioterapeut, en massør og en coach
tilbyr her en behandling hvor man har som mål å se
hele mennesket. Surfcamp ble introdusert som en ide

som har vokst seg stor og sterk som en del av tilbudet
på gården. Eilif understreker likevel at man ikke på
noen måte ønsker å være hermetiske.
- Vi tar også med andre kiropraktorer, fysioterapeuter,
og leger med eller uten egne pasienter. Ta for all del
kontakt. Vi deler mer enn gjerne tilbudet med andre.
Tekst; dag sem
Foto; Stine M Engelsrud

...s

...samtidig er det meningen at det skal
være krevende, fordi nettopp dette
med mestring er så sentralt.
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Kurs i Henvisning til spesialist

LESS IS MORE: Det er bølgelengden og ikke antall mW som avgjør hvor dypt lysenergien når

500 mW

200 mW

808 nm
(Class III B)

980 nm
(Class IV)

Eksklusiv teknologi & nyskapninger

INITIAL DOSE

INITIAL DOSE

30 J

12 J

8J

9.6 J

4.6 J

80%

97.5%
2.5%

905/875/660 nm
(Super Pulsed)

INITIAL DOSE

29.3 J

Målet med photobiomodulation (laser) er å
levere lys energi til vev som trenger behandling,
for å reduserer smerte og/eller øke sirkulasjonen.

133 mW

0.7 J

20%

MR4 super pulsert laser har en teknologi som
gir en optimal energileveranse ved å kombinere
tre klinisk bevist bølgelengder for vevs
-penetrasjon, 660 nm, 875 nm, og 905 nm.

LAST NED DEN NYESTE FORSKNINGEN

57%
2.4 J

43%

3.4 J

Ved bruk av 75% mindre eﬀekt (mW)
oppnås 5x mer lysenergi (J) i vevet

N

orsk kiropraktorforening (NKF) arrangerer
i samarbeid med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og
Manuellterapeutforeningen (NMF) kurs i henvisning
til spesialist. Målgruppe er primærkontakter
i helsetjenesten; leger, kiropraktorer og
manuellterapeuter.
Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av
hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter
og gi grundigere kjennskap til tjenestens
behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom
vil det gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer
adekvat rehabiliteringsopplegg.
Kursinnhold
• Ortopedi
• Nevrologi
• Revmatologi
• Indremedisin
• Øre-nese-hals
• Psykologi
Følgende punkter er med på hver spesialitet:

473 mL

•
•
•
•

når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
prognose
hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant
informasjon?

Kursinfo
Tid og sted:

21.-25. november 2016 i Trondheim.

Søknadsfrist:

10.10.2016

Påmelding:

Direkte til NTNU

Pris: c		

a kr 10 000

		

(avventer bekreftelse fra NTNU)

Studiepoeng:
		

7,5 og 35 timer i henhold til NKFs
krav om kurs- og etterutdanning.

NKF minner om at kursdeltakere kan søke Etter- og
videreutdanningsfondet for midler.
For spørsmål, kontakt
Morten Bøgseth
bogseth@online.no
eller Kathinka Fossum-Piene
kathinka@kiropraktikk.no
MNKF Cecilie Øverås har tidligere tatt
kurset og uttaler følgende:
“Meget nyttig kurs. Fikk god oversikt over hva
som skal henvises til 2.linje tjenesten, på hvilken
indikasjon, hvordan de prioriterer henvisninger
og ikke minst hvordan en god henvisning ser ut
inkludert språk (for den som har studert i utlandet
og ikke lært all fagterminologi på norsk..). Alt er
muskel-skjelettrelatert og favner generell ortopedi
(hofte, knær, ankel, skulder, albue, hånd), rygg/nakke,
akutte hendelser, nevrologi, hodepine, svimmelhet,
osteoporose med mere”.
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Virkning og kostnadseffektivitet
Ny studie som sammenligner kiropraktikk
med andre helseprofesjoner

Hvordan påvirker psykososiale faktorer utfallet
av kiropraktorbehandling?

K

I

de senere årene har det kommet ut en rekke
studier som har undersøkt den kliniske effekten
av kiropraktorbehandling på korsryggsmerter. For
det meste er dette undersøkelser hvor man har
forsøkt å isolere intervensjonen (behandlingen) og
teste den opp mot placebo eller ”annen behandling”.
I denne studien, som ble utført av et internasjonalt
forskerteam, ønsket man å vurdere både den kliniske
effekten og kostnadseffektiviteten av behandling hos
kiropraktor sammenlignet med behandling utført av
andre typer helsepersonell.
Metode
For å svare på dette spørsmålet samlet forskerne
resultater fra typen pragmatiske studier. Kort fortalt
er dette studier som ønsker å måle resultatet av ulike
behandlinger i en mer virkelighetsnær kontekst,
fremfor å luke ut alle faktorer som kan påvirke den
reelle årsakssammenhengen – også kalt konfundere.
Studiens design var en systematisk oversikt. Alle de
inkluderte studiene gjennomgikk en kvalitetsvurdering av forskerne.
Klinisk effekt
Totalt 5 studier som undersøkte klinisk effekt ble
inkludert undersøkelsen. Alle disse var randomiserte
kontrollerte studier. Studiene sammenlignet
kiropraktikk med fysioterapi (n=3), treningsterapi
(n=1) og behandling hos lege (n=1). Samlet fant
forskerne ingen signifikante forskjeller mellom
gruppene ved noen av utfallsmålene (smerte,
funksjon, generell bedring, livskvalitet og uførhet).
Videre ble det ikke rapportert alvorlige bivirkninger
ved noen av behandlingene.

Kostnader
Tre studier som undersøkte forskjellige økonomiske
aspekter ved ulike typer behandling ble inkludert.
Med tanke på de sprikende resultatene, hvor noen
av studiene viste at kiropraktorbehandling var
kostnadsbesparende og andre ikke, var det ikke mulig
for forskerne og komme med en klar anbefaling for
valg av helsepersonell på bakgrunn av økonomi.
Konklusjon
Forfatterne av studien konkluderer med at behandling
utført av kiropraktor for korsryggsmerter ser ut
til å være vel så effektivt som behandling av annet
helsepersonell for samme plager. Det var ikke mulig å
vurdere hvorvidt kiropraktikk var et mer eller mindre
kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med andre
former for helsehjelp.
Forskerne understreker at det var stor heterogenitet
mellom de enkelte studiene, og begrunner dette med
geografiske forskjeller (Danmark, England), forskjeller
i populasjon (sub-akutte korsryggsmerter, blandede
symptomer) og ulike behandlingsformer utført av
de forskjellige helsepersonellgruppene (trening,
triggerpunktterapi, McKenzie).
Litteratur
Blanchette MA, Stochkendahl MJ, Borges Da Silva
R, Boruff J, Harrison P, Bussières A. Effectiveness
and Economic Evaluation of Chiropractic Care
for the Treatment of Low Back Pain: A Systematic
Review of Pragmatic Studies. PLoS One. 2016 Aug
3;11(8):e0160037. doi: 10.1371/journal.pone.0160037
Av Joachim Tansemb Andersen
Informasjonsansvarlig NKF
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iropraktor og forsker, Luc Alliet, har sett
nærmere på psykososiale karakteristika hos
belgiske og nederlandske kiropraktorpasienter.
Forskningen hans viser at svært få kiropraktorpasienter har kompliserte psykososiale utfordringer, og
at kartlegging av psykososiale variabler har lav prediksjonsverdi for behandlingsutfall. Deler av doktorgradsavhandlingen til Alliet ble presentert under årets
ECU-konferanse på Lillestrøm.

Studiene, som inngikk i Alliets doktorgradsavhandling,
tok til sammen for seg 917 kiropraktorpasienter i
Nederland og Belgia: 326 av disse var plaget av smerter
i nakken, og 591 av smerter i korsrygg. Pasientene ble
spurt om å fylle ut ulike spørreskjema ved studiens
start og etter 1, 3, 6 og 12 måneder. Skjemaene
inneholdt blant annet spørsmål om nedstemthet,
angst, depresjon, somatisering*, holdninger til fysisk
aktivitet og sosial støtte. Utfallsmålene var pasientenes
oppfattelse av egen tilfriskning, smerteintensitet og
fysisk funksjon.
Få psykososiale plager
Etter å ha gjennomgått spørreskjemaene fant forskerne
ut at det var svært få kiropraktorpasienter som
hadde kompliserte psykososiale utfordringer. Disse
resultatene er på linje med hva man også finner i
andre land. Av alle de psykososiale variablene som
ble undersøkt var somatisering den eneste som viste
seg å ha en sammenheng med nedsatt tilfriskning,
nedsatt funksjon og økt smerte i nakke og rygg. Andre
variabler som nedstemthet og depresjon var kun
forbundet med noen få utfall og viste derfor et mer
inkonsistent mønster.
Ingen prediksjonsverdi
I en annen studie ønsket forskerne å finne ut om det
var mulig å predikere utfallet av behandlingen mer
nøyaktig ved å kartlegge kiropraktorpasientenes
psykososiale profil før behandling. Utfallsmålet
”opplevd tilfriskning”, beskrevet som pasientens
opplevelse av egen tilfriskning i perioden 3 – 12
måneder etter første behandling, ble valgt.

Forskerne fant følgende prediktorer for nakkesmerter:
yrkesstatus, BMI, varighet av smerte, om pasienten
hadde fått kiropraktorbehandling tidligere og
forventninger til behandling. Prediktorene for
korsryggsmerter var: i hvilket land pasientene fikk
behandling, alder, varighet av smerte, tidligere
bildediagnostikk og somatisering. På grunn av det
generelt lave nivået av psykososiale plager blant
pasientene ga inkludering av psykososiale variabler
ved første konsultasjon ingen prediksjonsverdi for
utfallsmålet ”opplevd tilfriskning”.
Konklusjon
Avhandlingen til Alliet viser at kiropraktorpasienter
med nakke- og ryggsmerter i Belgia og Nederland
sjelden har komplekse psykososiale utfordringer.
Derfor, resonerer forskerne, vil kartlegging av
psykososiale karakteristika ved første konsultasjon gi
lav prediksjonsverdi for utfallet av behandling.
På bakgrunn av dette fraråder Alliet kiropraktorer å
bruke tid på å rutinemessig screene for psykososiale
kjennetegn hos sine pasienter. Dersom pasientene
ikke responderer som ønskelig på behandling (etter 6
uker), mener Alliet det kan være nyttig å screene for
somatisering, da dette var den eneste variabelen som
viste seg å være assosiert med nedsatt tilfriskning.
*Somatisering er beskrevet som kroppslige symptomer
med en psykisk årsak.
Litteratur
Ailliet L. The measurement of neck pain and low back
pain and the role of psychosocial factors in chiropractic
care. Brussel: Vrije Univeriteit; 2016.
Av Joachim Tansemb Andersen
Informasjonsansvarlig NKF
*Somatisering er beskrevet som kroppslige symptomer
med en psykisk årsak.
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Senior-spurten
Vil heller ut i skogen enn inn til behandling.

Folk i 60-70 årene og har nådd en alder der slitasjeskader
i muskler og ledd ofte begynner å bli merkbare. Svært mange
opplever at bevegelse lindrer plager.

G

rusen knaser, trærne henger. Femten seniorer
med blå, røde og sorte ryggsekker spruter fram på
en skogsvei i Maridalen like utenfor Oslo.
For litt siden hoppet de av toget på Movatn stasjon
langs Gjøvikbanen. Maj Oxaal, turleder i Den Norske
Turistforening (DNT), samlet flokken mens sola fortsatt bare så vidt hadde passert tretoppene. Det luktet
sommermorgen og solkrem.
Deltakerne er en del av eldrebølgen. De er i 60-70
årene og har nådd en alder der slitasjeskader i muskler
og ledd ofte begynner å bli merkbare.
Samtidig som andelen eldre i samfunnet øker, er
andelen som benytter seg av kiropraktorer lav, spesielt
i gruppen over 75 år. De som oftest benytter seg av
kiropraktorer er aldergruppen som er i arbeid, ifølge
en dansk undersøkelse.
I Norge har vi ikke tilsvarende data, men det er grunn
til å tro at forholdene er forholdsvis like, ifølge Joachim
Tansemb Andersen, informasjonsansvarlig i Norsk
Kiropraktorforening.
- Vårt inntrykk er at den danske undersøkelsen stemmer med norske forhold, selv om det fins mange kiropraktorer i Norge som er dyktige på de typiske utfordringene eldre møter. Det stemmer at våre medlemmer
behandler flere arbeidsaktive enn eldre, sier han.
Med tursko på bena ønsket vi å finne ut hvorfor kiropraktorens ekspertise ikke når helt ut til eldre mennesker,
og samtidig oppdage hemmeligheten bak en sprek
alderdom.
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Sykdom ble en vekker

- Prisen påvirker hvor mange som benytter seg av
tilbudet, skyter turdeltaker Toril Lund inn.
- Egenandelen hos kiropraktoren kunne godt vært
lavere, presiserer hun.
Svein Erik Duus (70), opprinnelig fra Bergen, smiler.
Han har flere ganger besøkt en kiropraktor, og betaler
gladelig for hjelpen dersom han virkelig lider.
Med nitroglyserin i sekken traver han avgårde på
skogsveien. Alvorlig sykdom førte ham ut i skogen og
opp på fjellet.
- Et hjerteinfarkt ble en vekker. Jeg måtte begynne å
trene og ned i vekt, forteller han.
Vigdis Lehre (62) titter ut over grønt gress og høye
trær. Hun tror at den tidligere Kvakksalverloven
fortsatt sitter igjen i hodet hos en del eldre. En egen
kiropraktorutdanning her til lands ville bidra positivt,
mener hun.
- Jeg har tro på det kiropraktoren gjør og liker hvordan de forholder seg til kroppen. En kiropraktor forstod at fotbuen min ikke helt var som den skulle, bare
ved å stå og se på meg, og jeg fikk hjelp med innleggssåle. Legen gjorde ikke noe slikt i det heletatt. Jeg setter
pris på at kiropraktoren faktisk gjør noe, i stedet for å
be pasienten vente og se, eller bare skrive ut medisiner,
sier hun.

Må vise mer interesse

I dag er drøyt én av ti personer i Norge 70 år eller mer.
Innen 2060 vil andelen ha økt til hver femte person,
ifølge Statistisk sentralbyrå. Eldre er storforbrukere av
helsetjenester, og derfor er det sannsynlig at oppgaver
og utgifter knyttet til helse - og omsorgstjenesten vil
øke markant. Men det er først etter 2025 at aldringen
av befolkningen for alvor tar til. I Danmark, Sverige og
Finland forventes eldrebølgen å bli enda kraftigere enn
i Norge.
Den danske professoren Jan Hartvigsen mener det er
underlig at kiropraktorene ikke har mer innpass blant
de eldre. Han mener yrkesgruppen godt kan vise mer
interesse for hva de eldre faktisk ønsker seg, og hvordan
man på en best mulig måte møter pasientgruppen.
- Den utfordringen har ikke kiropraktorene vært
gode nok til å adressere, sier Hartvigsen, professor ved
Syddansk universitet og seniorforsker på Nordisk institutt for kiropraktikk og klinisk biomekanikk, til det
danske magasinet Kiropraktoren.
Også seniorforsker Lise Hestbæk uttaler at flere
kiropraktorer i større grad må interessere seg for
behandling av eldre.
Hestbæk jobber i Dansk Selskap for kiropraktikk og
klinisk biomekanikk. Hun mener at informasjonen må
bedres, ifølge det danske magasinet. Budskapet om at
kiropraktorene kan bidra til mindre smerter og mer
bevegelse, må spres til befolkningen.
Ifølge Joachim Tansemb Andersen i Norsk Kiroprak-

torforening er det mye en kiropraktor kan hjelpe eldre
mennesker med.
- Kiropraktikk er en offentlig godkjent helseprofesjon
og deler av behandlingen blir dekket av det offentlige.
Vi er primærkontakt for pasienter med plager relatert
til muskel og skjelett, noe som innebærer at pasientene
kan komme til oss uten henvisning fra lege. Jeg tror
flere eldre ville benyttet seg av oss dersom de visste hva
vi faktisk kan bidra med, sier Andersen.
Han legger til at kiropraktoren også kan henvise videre
til andre spesialister eller til bildediagnostikk, som
røntgen, MR, CT og ultralyd.
- Hvordan kan informasjonen spres på en bedre
måte?
- Vi jobber med å spre informasjon og forsøker hele
tiden å forbedre oss. Samtidig kan vi ikke forandre på
en hel generasjons holdninger med et fingerknips. Dette
er et veldig sammensatt bilde. I tillegg er det viktig å
huske på at det er relativt få kiropraktorer som interesserer seg for geriatri og behandling av eldre, noe vi også
ser er tilfellet i Danmark. De aller fleste ønsker enten
å jobbe med idrett eller spedbarn. Jeg tror situasjonen
hadde vært annerledes om også kiropraktorene hadde
fått opp øynene for hva de kan bidra med i behandling
av seniorer, svarer han.
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Barbent pause i skogen

I Oslomarka benytter Jan A. Bugge (67) en pause til å
ta en slurk vann. Han har i årevis gått regelmessig til
kiropraktor for å forebygge plager.
- Jeg er ikke i tvil om at mine kiropraktorbesøk er
en av årsakene til den gode helsa jeg har i dag. Jeg tror
på teoriene som sier at uregelmessigheter i ryggraden
påvirker hele systemet. Som barn faller vi ned fra trær
og slår oss, og slikt kan påvirke helsa i alderdommen
dersom vi ikke gjør noe med det. Plagene kan komme
mange år senere, poengterer han.
Bugge understreker at det handler om livskvalitet
for hver enkelt, men også om betydelige samfunnskostnader. Selv var han tidlig ute med å benytte seg av
behandlingsmetoden.
- Min sønn ble født med tang i 1979. Jeg hadde nylig
lest om kiropraktikk og noe i det traff meg. Vi fikk
rettet opp i noe som kanskje kunne blitt et problem
mange tiår senere, mener han.
Fuglene synger mens seniorene setter seg ned for en
matpause. Spreke kropper finner hvile på sølvgrå
tømmerstokker rundt en bålplass.
- Har du ikke med deg matpakke? Jeg han en ekstra,
sier Svein Erik Duus og begynner å
rote i sekken.
Bananer, epler og brødskiver tygges.
Sko tas av, tær luftes, et stort
papirkart studeres, et flørtende blikk
blir fulgt av et smil.

Hun tror erfaringen til eldre som er vant med å gå på
tur, gir dem flere fordeler. De har ofte et mer realistisk
bilde av egen kondisjon og styrke.
- Jeg er imponert over hvor spreke mange seniorer er,
også folk som er godt over 80, sier hun.
Oxaal tror et bedre tilbud i nærmiljøet med lav terskel
for deltakelse er viktig for å få flere med. Det er viktig å
vite om tilbudene, og hvor enkelt det er å sjekke
turistforeningens gode turoversikt på nettet. Mange
tror DNT kun handler om lange ukesturer i fjellet, men
det fins også mange lette turer.
Kjell Krugerud fra Oslo opplever at gåturer lindrer
plager.
- Når jeg har kink i ryggen så går jeg, og etter en uke
er jeg bra igjen. Jeg bruker ikke leger, jeg går i stedet,
sier han.

Eva Stene (77), forteller hun har gått fra hytte til hytte i
30 år. Hun bor i femte etasje, går alltid opp trappene og
er på treningsstudio tre ganger i uka.
- Å være med på tur handler om fellesskap, gleden
over å være ute og styrking av kroppen, sier hun.
Jan A. Bugge (67) forteller at utendørs aktivitet, spesielt
løping, for ham handler om livskvalitet.
- Det er ren fornøyelse. Jeg liker
adrenalinet og endorfinene som
kroppen frigir. Sønnen min har
regnet ut at jeg har løpt rundt jordkloden to og en halv gang i løpet av
40 år. At kroppen kan tåle noe slikt er
Etter en halvtime er bena i gang
jo fantastisk, sier han.
igjen. De fleste ikledd sportsutstyr,
- Første gang jeg ble med greide
noen med gamasjer. Et spann og en
jeg ikke gå i joggesko fordi jeg hadde
bærplukker dingler utapå en sekk.
brukt for mye høye hæler, forteller
- Jeg vil heller ut i skogen enn inn
Nighat Saleem med et smil.
på et behandlingsrom, sier
På den tiden hadde hun astma og
Anne Dagny Skallerud (64) og
Den Norske Turistforening arrangerer
høyt blodtrykk. Nå er det borte,
putter noen blåbær i munnen.
mange enkle turer i skog og mark,
også for nybegynnere.
mye på grunn av gåturene ifølge
Hun er opptatt av å bygge seg
henne selv.
gradvis opp, og opplever at
- Nå bare må jeg ut. Jeg forsøker
turene forebygger smerter og
å få med meg folk i nærområdet
stivhet i rygg og hoftene.
der jeg bor, men det er ikke så lett.
- Jeg har vært syk, men har greid å bygge meg opp
Tove Grini (70) er en av dem som lot et aktivt liv vinne
igjen. Jeg er overbevist om at turene har vært et viktig
kampen mot sofasittingen.
bidrag til det.
- Jeg tror mange har selvsensur, men jeg overvant
frykten, meldte meg på og gjennomførte. Jeg har i løpet
75 år gamle fjellgeiter
av bare noen få år gått fra et urbant liv til å leve nær
- Sykkel, roper turlederen Maj Oxaal plutselig.
naturen. Nå bruker jeg ikke skulderveske i byen lenger
Hun oppdager den rullende trusselen tidlig. Seniorene
heller. Jeg bruker sekk, tar med matpakke og gjør bydanner en rekke på siden av veien, før grus og eimen
turen til en gåtur der jeg gjerne setter meg i en solfull
av en svett polyestertrøye skvetter forbi.
krok på Aker Brygge med matpakka mi, forteller hun.
Oxaal har vært turleder i DNT i 30 år og har bragt folk
Tidligere slet Grini med smerter i ryggen og et kne.
i alle aldre til fjells.
Gradvis forsvant plagene, og nå er de helt borte. Før
- Ofte er det de yngre som sliter mest, mens 75
måtte hun sove på tilpasset madrass, nå kan hun
- åringene framstår som fjellgeiter. Eldre som har
sove over alt. Egentlig har hun leddgikt, nå er hun
gått mye på ujevnt underlag i skog og mark har god
symptomfri.
støttemuskulatur. I tillegg pakker de yngre ofte for
- Jeg føler det handler om at jeg nå beveger kroppen
mye i sekken, så den blir tung. De kan også finne på å
komme med splitter nye sko som ikke er gått inn og får slik den er ment å beveges. Jeg føler at det er helse i
hver tur, og det er helse i å overvinne noe.
blemmer og gnagsår, sier turlederen.
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Det normale er å være frisk
Du skal ikke godta smerte eller redusert bevegelighet bare fordi du er gammel,
mener kiropraktor Trond Håkon Tingulstad.
- Det normale er å kunne sitte ned på huk eller ha fullt utslag
i skulderleddet, også for eldre. Få en sjekk dersom noe
krangler, oppfordrer Trond Håkon Tingulstad.
Han mener alle med vedvarende plager bør oppsøke hjelp og
ikke gi seg før de har fått en god forklaring på hvordan de kan
bli bedre.
- Det er veldig få kiropraktorer eller fysioterapeuter som ikke
kan bidra til en forbedring. Samtidig må klienten være villig til
å gjøre noe selv, understreker Tingulstad – en av kiropraktorene i
Norge med mange eldre på kundelista.
Kiropraktikk kan hjelpe eldre til bedre bevegelse og stabilitet,
samt bedringer i korsrygg, hofter, skuldre og nakke. Også
artrosepasienter kan få god hjelp.
- Som primærkontakter kan vi om nødvendig sende pasientene våre til røntgen og
vurdere videre behandling og oppfølging,
forteller han.

Unngå treningsstudio i
starten

Verdens helseorganisasjon definerer helse som fysisk, psykisk
og sosialt velvære, og nettopp der er mitt fokus. Det sosiale er
et viktig bidrag til at fysikken og psyken blomstrer.

Utfordrer helsevesenet
En årsak til at kiropraktorer i mindre grad blir benyttet av de
eldre, er at det ofte sitter langt inne å oppsøke hjelp, mener
Tingulstad. Folk som opplevde førkrigstiden har vokst opp
med nøkternhet. De har holdninger som at vi bør tåle smerte,
og med vondt skal vondt fordrives.
- Vi ser at de ofte er veldig lojale mot legen. Denne aldersgruppen gjør sjelden noe på eget initiativ dersom legen
konstaterer slitasje i stedet for å motivere til
daglig aktivitet eller et besøk hos kiropraktor
eller fysioterapeut. De kommer til klinikken
etter et av våre foredrag eller fordi en datter
eller sønn tar dem med. Yngre generasjoner
utfordrer helsevesenet på en helt annen måte,
framhever kiropraktoren.

Andre bidrag kan være kartlegging av
Mer vital med mer muskler
helsesituasjonen og råd om hvordan
For kiropraktorer som ønsker økt kontakt med
Eldre har ofte et stort utbytte
hverdagen kan bli lettere.
mennesker i den eldre aldersgruppen, foreslår
av å bli mer bevisst kropp og
bevegelse,
ifølge
kiropraktor
- Eldre har ofte stort utbytte av å bli mer
Tingulstad å holde foredrag for en pensjonistTrond Håkon Tingulstad.
bevisst kropp og bevegelse. Stabilitet og
forening.
styrke i bena er viktig, slik at de kan stå
- Snakk for eksempel om å forebygge skader,
stødig. Enkelte trår til før de er tilstrekkelig
og husk at det må være motiverende. Hold fokus
stabile og mobile, men det er nesten som at en snekker setter
på at det aldri er for sent å ta vare på helsa, begynne å trene
taket på plass før grunnarbeidet er gjort. Med eldre trener vi
og være i aktivitet. Forskning viser at selv etter 90 gir styrkeofte smidighet og bevegelse først, og sjekker at leddene gir fullt trening fordeler, forutsatt at formen er god nok til at den typen
trening kan gjennomføres. Og økt muskelmasse gir mer vitalitet,
utslag. Å øke muskelmassen slik man gjør i et treningsstudio
kommer etter at grunnarbeidet er på plass.
opplagthet og energi, forklarer han.
Kiropraktoren ved Eureka Helhetsgården på Hobøl like
Tingulstad beskriver de eldre som en takknemlig pasientgruputenfor Oslo synes pensjonister er fine å jobbe med. Mange er
pe. Mange har gått alt for lenge med dårlig nakke og skuldre
bevisste og vet hva de vil. De setter seg mål som å kunne leke
fordi de har fått beskjed om at lite kan gjøres. Gleden er stor
mer med barnebarna eller å kunne løfte barna uten at det gjør
når de finner ut at det ikke stemte.
vondt. De har tid og følger ofte opp med øvelser hjemme.
- Kiropraktikk er en profesjon som kan bidra til økt funksjon
- Alle ønsker å være så unge som mulig så lenge som muog livskvalitet hele livet, og noen av de mest takknemlige
lig. Min erfaring er at eldre har stor glede av lette, praktiske
kundene jeg har er eldre mennesker. En 88 - år gammel
hverdagsøvelser, og mange føler stolthet når de gjennomfører.
pasient hadde hjemmehjelp og syntes det var pinlig at han ikke
Dette handler samtidig om å treffe blink i forhold til motivagreide gre håret selv. Datteren spurte om vi kunne hjelpe, og
sjon, sier han.
etter noen behandlinger ble han bedre i skulderen og kunne
Tingulstad ser på seg selv som en helsepartner som bidrar til at gre seg. Mannen var veldig takknemlighet etterpå. For mange
kundenes mål blir nådd.
kan små endringer bety svært mye målt i livskvalitet, sier
- En behandling hos meg er ofte et vennlig dytt i retning av
kiropraktor Trond Håkon Tingulstad.
en aktivitet, som seniordans eller en gruppe for stavgang. Som
kiropraktor kan vi oppfordre til morsom aktivitet og livsglede.
Kai Eldøy Nygaard (tekst og foto)
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Avsender: Norsk Kiropraktorforening.
Storgata 10 A, 0155 Oslo
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