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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.

med psykologene.
Diagnosen er det viktige startpunktet for å vite hva som skal
behandles, og kanskje enda viktigere hva som ikke skal behandles.

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

Dette krever gode kunnskaper i allmennmedisinsk diagnostikk i
tillegg til dybdekunnskap om bevegelsesapparatet og nervesystemet.

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.

Det som skiller oss kiropraktorer fra rekken av andre behandlere,
er at vi er utdannet til, autorisert som, og har rettigheter som
diagnostikere. Derfor er utdanningen som den er – fem års
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universitetsutdanning og ett års turnustjeneste. Derfor kreves det
også mye mer enn bare å gi behandling som ligner for å bli som
oss.

For mer informasjon, dokumentasjon og
oversikt over alle klinikker som tilbyr
behandling med vårt utstyr, se
enimed.no eller trykkbølgebehandling.no
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Behandlingsutstyret består av ulike moduler
og modeller med spesialiserte egenskaper for
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tikken?

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.
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usikkerheten kan være én av grunnene til den økende problema-

Trykkbølgebehandling med Swiss DolorClast
er dokumentert som en effektiv metode for å
bekjempe lidelser i bevegelsesapparatet
(ref: PEDro database og FDA USA).
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Med så mange alternativer på ett felt forstår jeg godt pasientene
rygg- og nakkeplager? Ofte har jeg spurt meg selv om denne

Suzann Pettersen
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fysioterapeut, kiropraktor, naprapat,
Man får svar som man spør.
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Men det er selvfølgelig vanskelig for befolkningen å se denne
Swiss Smart®
Komplett trykkbølgeutstyr
fra Swiss Dolor Clast®

viktige forskjellen i jungelen av behandlingstilbud - det må vi
hjelpe dem med hver dag i ord og handling!

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

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.

;landsmøte

Et historisk landsmøte
En gang i fremtiden skal det bli spennende å se tilbake på årets
landsmøte for Norsk kiropraktorforening, og virkelig kunne forstå
rekkevidden av vedtak som ble gjort. På mange måter var årets
landsmøte en «game-changer» for profesjonen i Norge.

D

en største og viktigste saken til behandling
var sentralstyrets forslag om fullmakt fra
landsmøtet til å forhandle med Helsedepartementet
om deloverføring av kiropraktorrefusjonene til
Fond for etter- og videreutdanning, innenfor en
ramme på inntil 10% av samlede kiropraktorrefusjoner.
På forhånd hadde sentralstyret gjort et grundig og
omfattende forarbeid. Og foreningen har over lang
tid vært i dialog med departementet om prosessen.
Vi har allerede et forskningsfond som
med dette vil øke sine inntekter med 800% til et
totalbeløp på 16 millioner kroner årlig, forteller
foreningens leder Jakob Lothe.
Det vil gi oss noen helt andre muskler
i forhandlinger med det offentlige om å få til en
kiropraktorutdannelse i Norge. Samtidig som det
jo vil gi grobunn for en ny blomstring av
Ph. D.-avhandlinger, som både faget og samfunnet
trenger.

De hvite ja-stemmene i salen hang som en sky
over forsamlingen, og det var aldri
snakk om noe alternativ.
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De hvite ja stemmene i salen hang som en sky
over forsamlingen, og det var aldri snakk om noe
alternativ. En liten intern debatt om ytterligere
øremerking av midler, ble lagt død mot noen
ganske få stemmer. Men stemningen i salen kan
best beskrives som opprømt, fordi man innså hvor
mye dette vil bety for kiropraktorfagets videre
utvikling i årene som kommer.

COLUMNA 4/2016
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FAKTA
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.
Sakspapirer til Landsmøtet gjøres kjent
senest 4 uker før Landsmøtet. Alle
utvalgsledere og regionledere skal
framlegge rapport for arbeidet i de
respektive utvalg og regioner.

Leder av NKF Jakob Lothe tok gjenvalg for en ny periode
Tilbakeblikk
Det er to år siden forrige landsmøte, og det var naturlig
for Jakob Lothe å starte med å oppsummere viktige
hendelser og utviklingen siden sist.
Helt problemfri har ikke denne perioden
vært. Vi startet med et ganske massivt og negativt press
i media hvor bransjen var under skarpt skyts fra flere
hold. Så fikk vi problemer internt i Servicekontoret.
Vår leverandør av IT-tjenester sviktet fullstendig. Dette
medførte problemer med faktureringsrutiner, og våre
nettsider fungerte stadig dårligere i takt med en
utvikling av sosiale medier som på mange måter tok
over den rollen som vi naturlig skulle være bærer
av. Det ble en rettsak av hele samarbeidet med vår
IT-partner. Den endte med en klar seier til oss i første
instans, men saken er anket, så vi får bare se hvordan
den utvikler seg videre.
Styret og administrasjonen har likevel vært langt i fra
lammet av disse hendelsene. Tvert imot kunne man
presentere en offensiv handlingsplan som ble enstemmig
vedtatt av landsmøte. Syv punkter i planen var sentrale.
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bruke egenkapital fremfor å heve kontingenten
redusere kontingenter for nyutdannede
styrke medlemsservice og profesjonalisering av
foreningen
bruke mer ekstern kompetanse
satse mer på markedsføring og profilering av
profesjonen
styrke forskningsfinansieringen (se innledningen)
øke den politiske satsingen

Som en følge av disse satsingsområdene har styret
allerede engasjert ekstern kompetanse, som både vil
bidra til å styrke det politiske arbeidet, og i tillegg
hjelpe foreningen med å utarbeide en grundig
markedsføringsstrategi for hele profesjonen.
Vi må dessverre konstatere at antallet behandlinger hos kiropraktor flater ut, sier Jakob Lothe.
– Samtidig øker muskel- og skjelettplager i befolkningen.
Antall behandlinger hos fastlegene øker og bruken av
smertestillende, gjerne uten dokumentert effekt, øker.
Antallet kiropraktorer fortsetter å øke med store kull
nyutdannede hvert år. Men det ser ikke ut til at vi evner
å få vår rettmessige del av denne utviklingen. Vi ser at
de nyutdannede sliter økonomisk når de skal etablere

seg, derfor vil vi redusere medlemskontingenten for
disse gjennom de to første årene i praksis. En foreløpig
rapport fra kommunikasjonsselskapet Apeland viser
at vi er godt plassert som en av de tre store innen
muskel- og skjeletthelse. Det er leger, fysioterapeuter
og kiropraktorer som fremstår som klare ledere i folks
bevissthet. Mens andre profesjoner ligger langt bak oss.
Dette gjelder så vel tillit som bevissthet om tilbudet. På
mange måter er dette positive signaler vi kan arbeide
videre med. De gir oss et godt startsted for utviklingen
mot å bli førstevalget for enda flere pasienter. Da må
vi bli mer synlige. Både i forholdet til pasientene, og
til legene som er våre viktigste samarbeidspartnere. Vi
tror at med den handlingsplanen som landsmøtet nå
har vedtatt så skal vi greie å lykkes med dette.
God stemning
Landsmøte ble rutinert ledet av Espen Johannessen
og Øyvind Nilsson. Tidspunktet var ideelt, rett etter
foreningens høstkurs som hadde fokus på nettopp
samarbeidet med leger og andre profesjoner. Et samarbeid det hersket bred enighet om at er nødvendig for å
oppnå den synligheten som profesjonen trenger.
Som alle fagområder har vi våre interne
diskusjoner og uenigheter, sier Jakob Lothe. – Og det
er bare sunt og godt. Men vi må lære av legene, og bli

flinkere til å fremstå som en samlet tropp utad. Jeg kan
ikke understreke viktigheten av å «fremsnakke hverandre»
i møte med andre.
Skal vi dømme fra stemningen på landsmøte så har
man allerede kommet et godt stykke på vei med denne
holdningen. Jakob Lothe fikk honnør for sin innsats og
valgte å ta fatt på to nye år som leder i foreningen. Men
i de andre postene ble det noen rokkeringer. Det nye
styret ser slik ut:
Leder 		
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Jakob Lothe
Espen Ohren
Kerstin Ulrich
Mette Wangberg Storhaug
Alexander Homdrum
Anette Tryti
Bent Roar Ekerhaugen

Landsmøte ble også oppdatert på den ferske
profesjonsundersøkelsen, og det ble vedtatt en rekke
mindre justeringer av lovtekster, som var kommet frem
i samarbeid mellom styret og etisk råd. Se gjerne i sakspapirene for en komplett oversikt over dette.
Tekst og foto; dag sem
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;landsmøte
Tid for party!
Det var lange kjoler, dresser og blankpussede sko. Det var god mat, taler og underholdning.
Og det ble mange timer til langt utpå natten, kort sagt en vel fortjent bankett for over
150 glade gjester som en avslutning på årets høstkurs i NKF regi.
Kanskje hyggeligst var det at over halvparten av alle nye medlemmer som har fullført
turnus møtte frem. I kjent stil fikk de avlegge foreningseden i en høytidelig seremoni
ledet av Jakob Lothe og til stor jubel fra salen. Her får de nye kiropraktorene virkelig
føle på samholdet i profesjonen, de får utdelt medlemsbevis og anledning til å hygge seg
sammen med flere generasjoner norske utøvere.
«Årets Kiropraktor» er en pris som foreningens leder er suveren i å velge. Det er hans
vurdering og tanker om profesjonen som ligger bak, og i år gikk prisen til
Anette Kristvik. Som spesielt har utmerket seg gjennom arbeidet
for idrettskiropraktikk.
Kiropraktor Beate S. Nordås ledet oss gjennom kvelden som en toast master med svært
godt grep om forsamlingen. Mentalist Sven Rygh sørget for å utfordre oss skikkelig
med underholdning i pausen før desserten, og Hotel Clarion levde opp til sitt ry som
kvalitetshotell også på kjøkkensiden. Alt i alt en perfekt avslutning på høstkurset og en
fin opplading i samhold mot landsmøte som fulgte dagen etter.
Tekst og foto; dag sem

8

COLUMNA 4/2016

COLUMNA 4/2016

9

Kiropraktoren – førstevalg, eller siste utvei?

Å
Tema for årets høstkurs
handlet 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?

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 ønsket Etterutdanningsutvalget å gjøre noe
med dette. Derfor dreide årets høstkurs seg ikke bare
om praktisk faglig kunnskap og tekniske ferdigheter,
men åpnet for større perspektiver i forhold til å styrke
profesjonens posisjon i markedet. Økt indre og ytre
konkurranse øker behovet for å definere kiropraktorene
som gruppe klarere overfor publikum, men også for
den mest naturlige samarbeidsgruppe - legene.
Leder av Etterutdanningskomiteen Knut Andreas Eek,
åpnet høstkurset med en god porsjon optimisme.
I forholdet til markedet handler det om
«metning» i folks bevissthet. Man snakker om en
kritisk grense på 16% som må nåes. Forskning viser at
all innovasjon og utvikling krever hardt arbeid før man
har nådd den grensen, og så vil økningen i markedsetterspørselen komme kraftig og av seg selv. Jeg tror vi
er tett på, og i godt samarbeid med andre helseprofesjoner vil vi kunne nå dette målet raskt.
Kursets første dag ble viet kiropraktorens rolle og
hvordan profesjonen kan ta neste steg på veien mot å
faktisk være primærkontaktene for nerve- muskel- og
skjeletthelse. Knut Andreas pekte på et sentralt punkt i
denne utviklingen.
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.

Professor og kiropraktor Jan Hartvigsen fra
Syddansk Universitet i Odense var klar i sin
oppfordring; «Ta tilbake plassen som ekspert på
muskel- og skjeletthelse, men gjør det i samarbeid med de øvrige helseprofesjonene, ikke i
opposisjon»
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Fastlegen med på laget
Det skulle derfor bli et kurs med fokus på overblikket
og roller i den store sammenhengen. Professor og
kiropraktor Jan Hartvigsen fra Syddansk Universitet
i Odense trakk opp linjer for profesjonen som egentlig
strekker seg noen tusen år bakover i tid, og belyste
hvordan ulike trender og retninger gradvis har endret
faget og dets posisjon i samfunnet. Hans oppfordring
var helt klar.
Ta tilbake plassen som ekspert på muskel- og
skjeletthelse, men gjør det i samarbeid med de øvrige
helseprofesjonene, ikke i opposisjon til dem! Bruk den

evidensbaserte vitenskapen for alt den er verdt og bygg en
praksis rundt denne. I USA ser vi en skremmende utvikling
hvor antallet behandlinger av muskel- og skjelettplager
øker nesten eksplosivt. Det samme gjør medisineringen
med piller det ikke finnes dokumentasjon for at virker.
Samtidig ser vi at antall behandlinger hos fysioterapeutene
forblir nesten upåvirket. Dette forteller meg noe om behovet
for kommunikasjon mellom legeprofesjonen og alle oss
som har utdanning innen muskel- og skjeletthelse. Dette er
et kjempestort tema som vi må ta på alvor.
Han fikk umiddelbar støtte for dette hos lege Kjartan
Olafsson fra Sunnfjord Medisinske Senter i Florø. Han
åpnet sitt foredrag med å fortelle om suksessen fra et nært
samarbeid i senteret, hvor leger, kiropraktor og andre
helseprofesjoner står samlet for pasientens beste. Han
uttrykte stor tilfredshet med å ha en kiropraktor med på
laget og oppfordret alle til å dyrke et nært samarbeid med
de lokale fastlegene.
Fastlegeordningen og listesystemet har vært
en stor suksess, en reform som har skapt kontinuitet og
kvalitet for pasientene. Men samtidig må man forstå at
hverdagen til fastlegen er svært regulert og ofte ganske
hektisk. Tenk over legens situasjon før du tar kontakt, og
også hvordan du tar kontakt. Jeg elsker å få en ryddig, kort
og profesjonell epikrise i retur etter å ha henvist en pasient
til kiropraktor. Jeg hater å få et tisiders dokument med
henvisning til en haug av forskningsrapporter. Jeg vet at
kiropraktikk virker og jeg har selv opplevd hvor bra faget
er, men ikke alle mine kolleger har opplevd det samme, og
skal man lykkes med å overbevise dem, så må man være
faglig dyktig, kortfattet og konsis.
Under paneldebatten som fulgte ble det trukket frem ulike
erfaringer rundt samarbeidet med fastleger og generelt sett
kan det tyde på mye mangelfull kunnskap og forståelse på
begge sider av gjerdet. På spørsmålet om «førstevalg, eller
siste utvei» var likevel Kjartan Olafsson helt klar.
Vi allmenleger blir ofte kritisert fordi vi ikke vet
nok om spesifikke helsespørsmål som spesialistene kan
hjelpe med, men det er viktig å forstå at nettopp dette
er vår styrke. Vi skal være førstelinjen, fordi vi har allmenkunnskapen man må ha for pasientens første skritt
mot behandling. Selvfølgelig kan en pasient starte hos en
kiropraktor og hoppe over vårt ledd i reisen mot en bedret
helse. Men samtidig kan jo problemet til pasienten være
diffust og egentlig noe helt annet enn muskel- og
skjeletthelse. Det er her vi kommer inn som en sikkerhet
for pasienten som jeg tror man ikke bør bruke for mye
krefter å endre på.

;NKFs høstkurs

Tidligere leder av NKF og nå leder av World Federation
of Chiropractic Espen Johannessen ga Kjartan Olafsson
støtte for sitt syn på samarbeidet lege – kiropraktor.
Min erfaring er klar på at gode epikriser er veien
til et godt samarbeid, selvfølgelig kan man by på baguetter
i lunsjen, faglige samlinger og hyggelige kaffepauser. Men
det eneste som virker på lang sikt er å bygge tillit gjennom
å være faglig dyktig. Det handler om å skrive korte og
konsise epikriser som letter hverdagen for fastlegen, ikke
gjør den enda tyngre å forholde seg til. Med dagens
moderne og integrerte journalsystemer har det jo også blitt
teknisk veldig enkelt og raskt. Man må bare prioritere den
tiden det tar. Se på den som en investering i pasientens
helse, og også som en aksje i sin egen karriereutvikling. Jeg
tror ikke det er noen annen vei å gå.

Tid for fag
Kursets andre dag ga mer konkret faglig kunnskap og
ferdighet. Greg Lehman er et av de hotteste navnene i
kiropraktorverdenen i dag. Tittelen på hans foredrag var
«Reconciling biomechanics with pain science: using graded
exposure and symptom modification with therapeutic pain
science education» . Per Brodal er en nestor innen det å
knytte nevrologi med klinisk praksis og forståelse av
pasienten; «Smerte og bevegelse - venner eller fiender».
Selvfølgelig ble det som vanlig praktiske workshops med
dyktige instruktører slik at man kan lære, perfeksjonere og
bli inspirert til å gjøre en enda bedre jobb tilbake i klinikken.
Workshops
1) Kiropraktisk teknikk;
a)Kiropraktisk teknikk - Rune Skår
b)Kiropraktisk teknikk - Gro Røsok og Grete Bråten
2) En reise i nevrologisk utvikling - Kristian Fagerland
3) Simple in-office rehab. Workshop knyttet til
fellessesjonene - Greg Lehman
4) Gjennomgang/oppdatering på seneskader ved
UL-undersøkelse - Eirik Vågsetehr
Det var lagt opp til at man kunne delta på tre av fire work
shoper.
Tekst og foto; dag sem

«Jeg elsker å få en ryddig, kort og profesjonell epikrise i retur etter å
ha henvist en pasient til kiropraktor»
COLUMNA 4/2016
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6 på Kurs og landsmøte
Katrine Tanberg (26)
Ferdig utdannet i Sidney 2014
Etter et lite ekstraopphold «down under», fortsetter jeg nå
min turnus hos NEMUS i Kongsberg. Dette blir derfor min
andre kurshelg i regi av NKF. Jeg synes programmet er
spennende. Artig med et fugleperspektiv på profesjonens
plass, men jeg gleder meg spesielt til worshops og
praktiske øvelser.

Jan-Erik Barsøe (55)
Utdannet ved AECC i 1990
Kiropraktor i Namsos.
Jeg prøver å få med meg minst et NKF kurs i
året. Denne gangen gleder jeg meg spesielt til
banketten hvor jeg har en turnuskandidat som
skal få sitt medlemsdiplom, det er alltid et
høydepunkt. For øvrig synes jeg årets høstkurs er veldig nyttig og tankevekkende på
flere områder.

Maria Torheim Bjelkarøy (36)
Kiropraktor ved Sunnfjord Medisinske Senter
Jeg er kollega med Jan Olafsson som er en av de sentrale
foredragsholderne her, og synes det er veldig viktig å være med for
å støtte han. Samtidig prøver jeg å være med på alle kursene som
foreningen holder. Veldig spennende både faglig og sosialt.

Thomas Nordvik (43)
Representant for Fysiopartner
Vi er fast samarbeidspartner for NKF og har alltid stands i
fellesområdene. Minglingen med gamle og nye kunder er
viktig for oss. Alle vet om våre kiropraktorbenker, men det har
kommet så mye nytt, ikke minst på treningsutstyr som det
er viktig å få vist frem. Kursene er derfor en fin arena til å
knytte kontakter.

Det er fem år siden NKF sist hentet inn data om kiropraktorprofesjonen i Norge.
Den nye profesjonsundersøkelsen tar opp mange av de samme temaene fra 2011,
men er også utvidet på flere områder. Årets undersøkelse er tematisk inndelt i 5
deler med særskilt relevans for profesjonen; Takster og behandlingsforsikring,
Praksisforhold, Fagpolitikk, Faglige fokusområder og Turnustjenesten. Rapportene
er utarbeidet av kiropraktorene Ole Christian Kvammen og Anette Tryti.

N

orsk kiropraktorforening gjennomførte en survey
i perioden 11. mai 2016 til og med 15. juni 2016.
Av 656 medlemmer i aktiv praksis besvarte 388. Dette
ga en responsrate på 59%. Undersøkelsen ble undersøkt
i henhold til datatilsynets retningslinjer
Det var samtidig 2 respondenter som ikke var medlem
av NKF. Det fullstendige antall aktive kiropraktorer
(inkludert de utenfor NKF) var ikke tilgjengelig fra
HELFO. Det antas likevel at mere enn 90% av de aktive
kiropraktorene i Norge i dag er medlemmer av NKF.
For å definere i hvor stor grad respondentene var
representative i forhold til målpopulasjonen (definert
som alle NKFs medlemmer), ble det gjort en sammenligning av populasjonene i forhold til kjønn, antall år i
praksis og geografisk spredning.

Geografisk var det også godt sammenfall mellom
populasjonsgruppene, hvor alle fylker er representert i
begge grupper, og med godt sammenfall prosentvis.
Det ser ut til å være en god overensstemmelse mellom
respondenter av survey og antall aktive medlemmer av
NKF i forhold til kjønn, geografisk spredning og antall
år i praksis. Dette gjør at selv om bare litt over halvdelen av
de aktive medlemmene har besvart gjeldende survey så
utgjør respondentene av undersøkelsen et representativt
utsnitt av målpopulasjonen.
Profesjonsundersøkelsen er delt i flere avsnitt, og vi
bringer her noen av refleksjonene som den gir. For mer
dybdeinformasjon anbefaler vi å laste ned rapportene i
sin helhet fra foreningens hjemmesider.

Kjønnsmessig var det en god overensstemmelse mellom
respondentene og den definerte målpopulasjonen.
Det var likevel ikke en helt sammenfallende ratio
mann/kvinne for medlemmer av NKF og blant respondenter, respektivt 65/35 og 59/41. På den annen side
var denne ratio i alle grupper med svak overvekt av
menn, og således å betrakte som representativ kjønnsmessig.

Miriam Krohn Hellby (25) og Helene Mejdell (23)
Fjerde års studenter ved AECC
Vi har tatt oss fri fra skolen for å delta på høstkurset,
det er også noen studenter fra femte års kullet som
har gjort det samme. Vi må jo innrømme at det
handler litt om et påskudd til å komme hjem en
tur også da. Vi synes kurset er veldig interessant,
men setter nok mest pris på workshops. Selv om
det er teknikker vi lærer om på skolen, så har
hver foreleser sin måte å forklare ting på, og det
er viktig å få input fra flere hold for å få den
fulle forståelsen av teknikkene.
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;profesjonsundersøkelsen
TAKSTER OG BEHANDLINGSFORSIKRING
Undersøkelsen peker på et gjennomgående godt samsvar mellom prisnivå kiropraktorene har satt selv, og prisnivå
avtalt mellom forsikringsselskaper (og mellomhandlere) og kiropraktorene. Likevel er det vanskelig å forstå den
store spredningen i prisnivået klinikkene har avtalt på individuell basis, både for Nordic Netcare (den største
avtalepartneren), Falck og for Opppgjørskontoret. Det er vanskelig å forklare en slik spredning, ettersom det i
motsetning til kiropraktorenes ukoordinerte og frie prissetning, tegnes kollektive avtaler med forsikringsselskapene
(mellomhandlerne). Variasjonen må således skyldes individuelle forhandlinger.

PRAKSISFORHOLD
Det ser ut til å være en økning i størrelsen på klinikkene siden siste undersøkelse i 2011. Det ser også ut til at det
er en naturlig avvikling av røntgenutstyr. Dette skyldes trolig både høy driftskostnad, og samtidig muligheter og
tilgjengelighet de fleste steder til å henvise pasienter til private røntgeninstitusjoner. Samtidig har det vært en
økning på tilgjengelighet i klinikken til diagnostisk ultralyd som har vært relativt betydelig. Det er også svært
mange klinikker som har trykkbølgeutstyr(ESWT). Årsaken til hvorfor denne økningen har vært så massiv er
usikker.

Det ser også ut til at andelen pasienter med behandlingsforsikring utgjør så liten andel av det totale at man
vanskelig kan forestille seg forsikringsselskapene som maktfaktor eller som konkurransevridende.
•
•

•
•

•

•

•

Nesten alle kiropraktorer i praksis har erfaring
med forsikringspasienter (97%).
Det ble rapportert at for flertallet av kiropraktorene
(68%) utgjorde pasienter med behandlingsforsikringsavtale under 15% av alle pasienter.
Det store flertallet (89%) rapporterte at de hadde
under 15 pasienter pr uke med forsikringsavtale.
Det ble i gjennomsnitt (median) rapportert at
kiropraktorene brukte 30 min pr mnd. på
administrativt arbeide i forbindelse med disse
pasientgruppene, dette var også den maksimale
tiden kiropraktorene ønsket å bruke på slikt
administrativt arbeide pr mnd.
Kollektive avtaler mellom klinikkeiere og
mellomhandlere viste at Nordic Netcare var den
mest utbredte samarbeidspartner (34%), etterfulgt
av Oppgjørskontoret (Storebrand) (13%) og Falck
(8%).
Det er verdt å merke seg at det var lite tilfredshet med
oppgjørsrutinene til både Falck, Nordic Netcare
og Vertikal, mens det er større grad var tilfredshet
med Storebrand (og Oppgjørskontoret),
Sparebank1 og Hjelp24.
Når det gjelder timebestilling var det gjennomgående
tilfredshet med rutiner i forhold til dette.

•

•

•

•

•

I forhold til å utvide behandlingsantall ble det
rapportert fra kiropraktorene størst tilfredshet
med Storebrand og Sparebank1, i forhold til middels
til lav tilfredshet med Nordic Netcare, Falck og
Vertikal.
Totalt middels til godt tilfredshet ble rapportert av
kiropraktorer i forhold til Storebrand, Sparebank1
og Hjelp24, mens det på den annen side var middels
til lav tilfredshet med Nordic Netcare, Falck og
Vertikal.
Det var gjennomsnittlig god overensstemmelse
mellom behandlingstakster kiropraktorene har og
prisen hos forsikringsselskapene og deres
mellomhandlere.
Egenandelen (gjennomsnitt) hos kiropraktorene
har siste to årene økt moderat, med respektive
7,8% for alminnelig konsultasjon og 5,5 % for
førstegangskonsultasjon.
Sammenlignes siste rapport om takster og behandlingsforsikring fra 2014 har det vært en nedgang
i tilfredshet blant kiropraktorene når det gjelder
Nordic Netcare (If), Falck (Tryg, Gjensidige og
Protector) og Vertikal. Dette gjelder både total
tilfredshet og tilfredshet med utvidet behandlingsantall.

•

•

•

•

•

•

•
•
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Omtrent 1/3 av alle kiropraktorene har kun vært
i praksis under 5 år. Ved forrige undersøkelse
(2011) svarte 44% at de hadde praktisert under 6
år.
Omtrent 70% hadde ingen annen utdannelsesbakgrunn. Det var størst andel med idrettsbakgrunn
(ca. 10%), mens under 5% hadde bakgrunn som
henholdsvis massør, fysioterapeut, sykepleier og
lege.
Ved denne undersøkelsen svarte 2 de hadde
fullført PhD, og 6 at de hadde påbegynt sin PhD.
Litt under 10% hadde henholdsvis påbegynt og
fullført en mastergrad.
I denne undersøkelsen besvarte ca. halvparten
(51%, økning på 10% fra 2011) at de var utdannet i
Storbritannia (England, Wales eller Irland)
En liten andel av kiropraktorene (dog fler enn ved
siste undersøkelse) jobber i dag i ulike stillinger
tilknyttet universitetsinstitusjoner og sykehus
Omtrent halvparten av klinikkene var ikke tilknyttet
noen kjede. De største kjedene er dog følgende:
Nemus (18%), Kiropraktorgruppen (10%), Klinikk
For Alle (6%), Eureka (5%) og Bekken og Barn
(2%).
I gjennomsnitt var det 5,5 helsepersonell
(autorisert og uautorisert) i hver klinikk. I forrige
undersøkelse (2011) var det typisk 2 kiropraktorer,
1 fysioterapeut, og 1 massør.

•

•

•

Det er meget utbredt å ha tilgang til trykkbølgeutstyr
(ESWT) i klinikken (63%). Veldig mange klinikker
har også tilgang til treningssal (51%) med
treningsutstyr, og treningsgrupper (over 30%). På
den annen side er det veldig uvanlig å ha tilgang
til røntgenutstyr (10% digitalt, 2,7% film), mens
diagnostisk ultralyd finnes i 29% av klinikkene.
I forrige undersøkelse (2011) hadde kun 10% av
klinikkene diagnostisk ultralyd, hvor det motsatt
var 20% som hadde tilgang til røntgenutstyr.
En stor andel (70%) arbeidet 5 dager siste uke, og
under 5 % arbeidet i helgene. Under 10% av de
spurte arbeidet deltid (3 dager eller mindre).
Omtrent 30% hadde mindre enn to uker ferie siste
år, mens halvparten (51%) hadde 3-5 uker ferie.

COLUMNA 4/2016
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;profesjonsundersøkelsen

FAGPOLITIKK

FAGLIGE FOKUSOMRÅDER

En stor andel av medlemmene oppgir muligheten for juridisk bistand som svært viktig for deres medlemskap.
Dette kan tyde på at trygghet i form av støtte og bistand dersom konflikter oppstår på arbeidsplassen er en viktig
faktor for medlemskap i foreningen. Det er verdt å merke seg at mindre konkrete punkter som ikke omhandler
økonomiske, juridiske eller praktiske aspekter også kommer høyt over listen til viktige grunner for medlemskap
(felleskap/tilhørighet, organisering og foreningen som kvalitetsstempel). Dette tyder på at det er sterk
fellesskapsinteresse i foreningen som medlemmer ønsker å ivareta. Tallene fra undersøkelsen viser at det er godt
samsvar mellom det medlemmene oppgir som hovedårsakene til at de velger å være medlem i Norsk kiropraktorforening, og oppfattelsen av hva foreningen har som fokusområder i sitt daglige arbeid.

For at spørsmålene skulle være forankret i annen forskningsbasert kunnskap, og at funnene fra Norge skulle
kunne sammenlignes med et annet tilsvarende land som både hadde kjente fellestrekk og mulige forskjeller, ble
mye av denne delundersøkelsen basert på en tidligere undersøkelse fra Storbritannia utført i 2007.

•

•

•

•

•

Over 90% av medlemsmassen oppgir mulighet
for juridisk bistand, samt faglig utvikling/etterutdanning som viktige årsaker for medlemskap i
foreningen.
Punkter som fellesskap og tilhørighet (86, 9%),
det faktum at medlemskap ses på som et kvalitetsstempel (82,7%), og at medlemmene mener det er
viktig å være organisert (85,6%), er andre punkter
som er avgjørende for medlemskap i Norsk
kiropraktorforening.
Majoriteten av medlemmene opplever at foreningen
har hatt fokus på å skape felleskap og
tilhørighet (71,4%), jobbet aktivt med etterutdanning
(75,8%), samt at medlemmene skal forstå fordelene
med å være organisert i en forening (72,4%).
Over 70% av medlemmene oppfatter foreningens
arbeid med å ivareta inntekst- og arbeidsforhold
som lite prioritert, eller er usikre om dette er noen
foreningen jobber aktivt for.
Gjennom de siste 5 årene har 15,5% av de spurte
bidratt med foreningsarbeid i form av verv, og
25,5% svarer at de er villig til å ta verv dersom de
blir spurt i fremtiden.

•

•
•

Det er bred enighet om foreningens fokusområder
i årene som kommer bør være å stimulere til økt
forskning (94,9%), øke synligheten i media (92%)
og jobbe for et godt kurs- og etterutdanningstilbud
for medlemmene (92,5%).
En stor andel ønsker også at forhandling av takster
skal være et fokusområde i fremtiden (92,3%).
kun 11,1% har vært involvert i klagesaker eller
tvister innenfor de siste 5 årene.

Det er stor enighet både i Norge og Storbritannia at kiropraktorer bør være primærkontakter og hovedsakelig
behandle muskel- og skjelettproblemer. Det er likevel ikke sammenfall mellom dette og det faktum at
kiropraktorene likevel sier de behandler en del viscerale lidelser. Årsaken til denne inkonsistensen er usikker, men
kan skyldes at kiropraktorene tradisjonelt har behandlet noen slike lidelser, og at en del kiropraktorer, tross en
betydelig mindre evidens for effekt på slike lidelser, fortsatt behandler pasienter med slike lidelser.

Største delen av kiropraktorene (over 90
%) i Norge støttet følgende påstander:
1. En kiropraktor bør fungere som en
primærkontakt.
2. En kiropraktor bør primært behandle (nevro)
muskuloskeletale problemstillinger.
3. En kiropraktor bør også bruke andre
manuelle teknikker enn manipulasjon.
4. En kiropraktor bør kunne bruke andre
teknikker enn manuelle teknikker (rådgivning
ergonomi, ernæring osv.).
5. En kiropraktor bør arbeide tverrfaglig med et
tett og godt samarbeide med andre
helsepersonell.
• Bare en liten andel av kiropraktorene (16,2%) i
Norge mente kiropraktorer burde behandle
ikke-MSK lidelser (viscerale problemstillinger).
• En større andel av kiropraktorene i Storbritannia
mente de burde behandle ikke-MSK lidelser.
• I Norge mente kun en liten del av kiropraktorene
(17,8%) at subluksajonsbegrepet var viktig for
deres praksis, mens en vesentlig større andel
(58,5%) mente at subluksajonsbegrepet kunne
være et hinder for en effektiv integrering av kiropraktorprofesjonen i helsevesenet (motsatt tilfelle i
Storbritannia).

•
•

Det store flertallet av kiropraktorene (87,9%)
mente det var riktig å behandle barn og spedbarn.
Det var kun en liten andel kiropraktorer som mente
at kiropraktorene burde behandle barn og unge for
viscerale lidelser, mens en større andel (mellom
40-60%) mente de burde behandle enurese, KISS/
KIDD og spedbarnsgråt. En større andel fra
Storbritannia støttet behandling av viscerale
lidelser.

80% av medlemmene mener det er viktig at foreningen stimulerer og
legger til rette for at flest mulig kobler seg på helsenettet i årene som
kommer.
Kun en liten andel av kiropraktorene er tilknyttet helsenett per i dag
(22,2%). Tallene viser at interessen er stor, og mange planlegger å
koble seg på i løpet av 2017 (39,4%).

Grafen viser i hvilken grad kiropraktorene er enig eller uenig i følgende påstander om hvorvidt kiropraktorer bør behandle ulike problemstillinger
(MSK) knyttet til voksne. Tallene er sammenlignet med den bristiske undersøkelsen.
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PÅMEDLINGSSKJEMA VINTERKURS 10.-11. FEBRUAR 2017

TURNUSTJENESTE
Det er vanskelig å kommentere denne undersøkelsens funn og data, da det ikke er noen tidligere tall til
sammenligning, samtidig som det kun er en relativ liten andel som har svart (40 turnuskandidater). Selv om
konkurransen om turnusplassene er større enn tidligere, ser det likevel ut til at man klarer å ta imot strømmen
med nyutdannede. Majoriteten av turnuskandidatene får også turnusplass innenfor ønsket område. Ses dette i lys
av at over halvparten av klinikkeierne ikke har tatt inn turnuskandidater innenfor de siste 5 årene, kan man tenke
seg at det at det fortsatt er noe spillerom. Hovedårsaken til at man velger ikke å ta inn turnuskandidater er for lav
pasienttilgang, hvilket kan indikere at den generelle konkurransen i markedet er økende. Overordnet ser det ut til
å være en god tilfredshet med selve turnustjenesten og oppfølgning blant turnuskandidatene. Det er derimot
urovekkende at en så stor andel av turnuskandidater opplever den økonomiske situasjonen som så vanskelig at de
ser seg nødt til å ta på seg en bijobb i løpet av turnustjenesten. Resultatene fra denne undersøkelsen peker i
retning av at dagens turnuskandidater møter en langt tøffere konkurranse og arbeidsforhold som nyutdannede,
og det kan diskuteres om, og på hvilken måte dette påvirker kvaliteten på turnustjenesten.

«Standardisert proplapsutredning og utvidet
korsryggsundersøkelse»
Skriv tydelig!

EARLY BIRD: 8. JANUAR 2017

Etternavn:

Fornavn:

Arbeidssted:

Turnuskandidat:

Pris
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

Under halvparten av klinikkeiere har tatt inn
turnuskandidater innfor de siste 5 årene (46, 1%).
Viktigste årsak til at man ønsker å ta inn turnuskandidater er behov for arbeidskraft/kiropraktorer
(68,7%).
Viktigste årsak til at man ikke ønsker å ta inn
turnuskandidat er lav pasienttilgang (66,2%).
Den største andel av turnuskandidatene begynte
aktivt å søke etter turnusplass mellom 6mnd- 1 år i
forveien (32,5%).
Langt de fleste kandidatene fikk turnusplass
innenfor ønsket område/region (67,5%).
En stor andel av turnuskandidatene (65%)
rapporterte at det var en vanskelig prosess å finne
turnusplass.
Så godt som alle ordnet turnusplass på egenhånd
(97,5%).
De fleste var ganske tilfreds med oppfølgningen de
fikk under turnustiden (67,5%).
Kun 10% av turnuskandidatene skiftet turnussted i
løpet av turnusperioden.
Hele 60% av turnuskandidatene har i løpet av
turnusperioden påtatt seg bijobb av økonomiske
årsaker.
Over halvparten av turnuskandidatene (57,5%) har
under turnustiden blitt satt til å utføre oppgaver
som de ikke har fått økonomisk kompensasjon for.

Ja �

Early Bird før 9/1

Etter 9/1

Hovedmedlemmer

Kr. 4.400,-

Kr. 5.400-

Turnuskandidater (3 dager) Turnuskurs 9/2

Kr 1.900,-

Kr 1.900,-

Studenter

Kr. 1.300,-

Kr. 1.300,-

Kr. 350

Kr. 350

GRATIS

GRATIS

Fredag kveld «The Pub», Majorstua
Inkl. mat, buss & quiz
Faglig filosofisk forum (FFF) fredag 10/2
(fra kl 10.00-12.00).

Nei �

Se
kryss/antall

Etter faglig
filosofisk forum
(FFF)
det lunch
fra kl 12.00-13.15.
Selve kurset
kl 13.15.
Ved avmelding
senere
enn blir
14 dager
før arrangementet,
faktureres
50% starter
av beløpet.
Ved avmelding senere enn 7 dager, faktureres hele beløpet!

OVERNATTING

Deltakerne er selv ansvarlig for å booke. For å være garantert rom på Scandic Fornebu, MÅ man booke innen
fristen 8. januar. Enkeltrom kr 1090/dbl kr 1290. Fra 8.-9. feb er rommene kr 200 dyrere. Romreservasjon kan
gjøres direkte i hotellets nettsider, eller email til hotellet:
fornebu@scandichotels.com eller ringe hos direkte. Kode må oppgis for å få avtale pris.
Kode:
BNOR080216
https://www.scandichotels.no/fornebu
Scandic Fornebu, Martin Lingesvei 2 – Fornebu. Buss fra Lysaker stasjon, ca 3 km. For mer info om
kollektivtilbudet, se www.ruter.no

En stor prosentandel av turnuskandidatene (67,5%) oppgir at de var
lite tilfreds eller svært utilfreds med inntjeningen under turnustjenesten, og hele 60% av turnuskandidatene har i løpet av turnusperioden
påtatt seg bijobb av økonomiske årsaker.

Dato: ………………………………………………………..

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

…………………………………………….……
(signatur)

Fra NKF høstkurs 2016 på
Clarion Royal Christiania i Oslo
Påmeldingsskjemaet sendes til: Norske Kiropraktoreres Servicekontor. Storgata 10a, 0155 Oslo
Vi oppfordrer til påmelding via www.kiropraktikk.no
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E-post: post@kiropraktikk.no
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Velkommen til vinterkurset 10.-11. februar 2017
«Standardisert proplapsutredning og utvidet korsryggsundersøkelse»

R

yggprolaps kan håndteres hos kiropraktoren.
«Operasjon kan ofte unngås, hvis skiveprolaps
konstateres hurtig og håndteres riktig.
Vondt i ryggen, med smerteutstråling i benet, kan
skyldes skiveprolaps. Om dette skulle oppstå er det
viktig at du undersøkes raskt, og grundig, slik at en
riktig diagnose stilles. Når riktig diagnose stilles, vil
din kiropraktor utforme en plan for hensiktsmessig
oppfølging.
Med råd og veiledning underveis, vil de fleste med
skiveprolaps slippe operasjon (95%). Operasjon av skiveprolaps kan vurderes ved mangel på fremgang 6-12
uker etter de første symptomene oppstod».
(Fra prolapspakken.no)

Målet for kurset er å gi kiropraktoren nødvendige
verktøy for å kunne tilby en utvidet utredning av den
vanskelige ryggpasienten og av pasienter med akutt
skiveprolaps. Etter kurset vil det være synlig for annet
helsepersonell at du er en kiropraktor som kan gjøre
en evidensbasert avklaring av pasientens tilstand og gi
en diagnose for videre behandling. Her er det undersøkelse, diagnose og kommunikasjon av funn med råd
om tiltak som er vesentlig.
Standardisert prolapsutredning
Det faglige innholdet i kurset er fundert på Nasjonale
Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med
nerverotsaffeksjon og det danske pakkeforløpet.
Utredningen er ment å gi et trygt og forutsigbart forløp
for involvert pasient og helsepersonell med milepæler
ved første undersøkelse samt etter 2, 4 og 8 uker.

Vinterkurset er dedikert det vi som
kiropraktorer ser hver eneste arbeidsdag
– nemlig korsryggen!
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Utvidet korsryggsundersøkelse
Klassifisering av ryggpasienter befester kiropraktorens
rolle som diagnostiker. En utvidet korsryggsundersøkelse (UKRUS) er grunnlaget for å stille en god
diagnose, er av betydning for informasjon til pasienten
og ikke minst, nødvendig for riktig behandlingsvalg.
Ved å bruke felles språk i kommunikasjon til annet
helsepersonell viser vi at vi besitter en kompetanse som
aktør i helseteamet rundt ryggpasienten.

Under kurset vil det primært være fokus på de problemstillingene som tidvis kan være vanskelig å utrede,
nemlig når vi har behov for en utvidet korsryggs-og
prolapsundersøkelse, med og uten nerverotsaffeksjon.
Problemstillingene kan være både akutte og langvarige.
Kompetansemål
• Vite hvilke kliniske undersøkelser som er
dokumentert sensitive og spesifikke for å avklare
diagnosen
• Vite hvordan du skal bruke spørreskjema som er
vist å være bedre enn klinikeren i å avdekke
psykososial påvirkning av ryggpasienten
• Kunne gjennomføre en utvidet undersøkelse i
henhold til UKRUS og prolaps
• Vite hvilke diagnosekoder som skal brukes basert
på undersøkelsesfunn
• Kunne bruke spørreskjema fra pasientene dine om
psykososiale forhold
• Opplæring i bruk av et elektronisk verktøy for å
hente inn spørreskjema og behandlingsresultat.
• Forbedret kommunikasjon av funn og diagnose til
pasient og lege
• Vite når og hvordan du skal henvise til andrelinjetjenesten
• Få kommunikasjonsmateriell til pasient og lege,
inkl. PPT av UKRUS og Prolapsutredning

Hvilken pasient behøver
hvilken behandling?
Det startet i Danmark med en standardisert prolapsutredning eller en form for pakkeforløp. Hensikten ligger
i at alle som utreder pasienter med prolaps hvor det er
fare for nevrologiske utfall skulle følge sine pasienter i
et fast oppsett.
På vegne av styret i NKF har en gruppe i Region Sør
arbeidet med å sette sammen dette kurset som er
spesialdesignet for norske kiropraktorer og det «lanseres»
på Vinterkurset 2017. Region Sør arrangerte dette
kurset først regionalt våren 2016 med god mottagelse
fra deltagerne. Styret i NKF har bedt EUU og regionen
om å tilby tilsvarende kurs for alle medlemmene.

Dette er derfor temaet på neste års vinterkurs.
Kurset vil gå mer inn på hvordan du som utreder og
behandler kan legge opp undersøkelsen og utredningen på
en så standardisert måte som mulig. Det vil bli
gjennomgang av både anamnese, undersøkelse og
tiltak. I tillegg blir det gjennomgang av den gode
henvisningen, kognitiv terapi i konsultasjonen og
verktøyet «Care Response».
Workshops inkluderer undersøkelsesprotokoll
(inkluderer rektaleksplorasjon på dukke), McKenzieprotokoll (retningsbestemt diagnose og behandling),
henvisning og epikriseskriving ihht prosjektet
«Standardisert Prolapsutredning».

PROGRAM VINTERKURSET

Faglig filosofisk forum arrangeres kl 10.00-12.00 fredag 10. februar.
Dette er gratis og krever ingen påmelding.
PRAKTISK INFORMASJON
Dato:
10.-11. februar 2017
Hotel:
Scandic Fornebu, Martin Lingesvei 2 - Fornebu
Program:
Fredag 10.
kl 10.00-12.00
Faglig filosofisk forum
				kl 12.00-13.00
Lunch og registrering
				kl 13.00-19.00
Kurs
Sosialt: 			
kl 19.30 →
«The Pub», Majorstua (buss)
		
Lørdag 11.
kl 09.00-17.00
Kurs og work shops
				kl 12.30-14.00
Lunch
Early bird:
8. januar 2017
Kurpriser:
Medlemmer før/etter early bird
kr 4400/kr 5400
		
Turnusmedlemmer (3 dager)		
kr 1900
		Studentmedlemmer			kr 1300
Påmelding:
Deltaker.no (søk på «NKF vinterkurs») eller skjema i Columna
Overnatting:
NKF har booket rom på hotellet. Medlemmene er selv ansvarlig for å bestille og betale for
overnattingen. Etter 8. januar kan vi verken garantere rom eller pris. Romreservasjon kan gjøres direkte i hotellets
nettsider, eller email til hotellet fornebu@scandichotels.com eller ringe hos direkte. Kode må oppgis for å få avtale pris.
Kode:
BNOR080216
www.scandichotels.no/fornebu
tlf.: 21 05 70 00
Sosialt fredag kveld
Fredag kveld blir det satt opp felles buss til The Pub på
Majorstua. www.thepub.no
Avreise presis kl 19.30 utenfor hotellets inngang – møt
opp i god tid! Her blir det matservering, fristelser fra
baren og quiz! Plasser: Max antall 80 personer - så
førstemann-til-mølla!
Pris kr: 350 som inkl mat, buss til The Pub og quiz fra
The Pubs egn quizmaster! Retur fra sentrum ordnes på
egen hånd. «The Pub er folkets bar på Majorstuen. Vi
har ett bredt spekter av kvalitets drikke både innen øl,
whisky, viner og klassiske, samt nye spennende cocktails
som vil tilfredsstille enhver smak. Våre bowlertenders
tar deg imot med en varm velkomst og kan veilede deg
i ditt drikkevalg med sin inngående kunnskap om The
Pub sine fristelser».
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Kursprogram

Store helsegevinster med
kiropraktikk

2017

2018

9. februar Turnuskurs
(obligatorisk for turnuskandidater)
Arrangør: Turnusutvalget NKF
Sted:
Scandic Fornebu
Martin Linges vei 2, Fornebu
Mer info:
www.kiropraktikk.no
Påmelding: www.deltaker.no
(søk på «NKF vinterkurs») felles påmelding for turnuskurs og vinterkurs

9. februar Turnuskurs
(obligatorisk for turnuskandidater
– ikke bekreftet )
Sted:
UBC – Ullevaal Business Class, Oslo
Arrangør: Turnusutvalget NKF

10.-11. februar NKFs vinterkurs
(obligatorisk for turnuskandidater)
Arrangør: Etterutdanningsutvalget NKF
Sted:
Scandic Fornebu
Martin Linges vei 2, Fornebu
Påmelding: www.deltaker.no
(søk på «NKF vinterkurs»)

Uke 11: Regionkurs
- mer på www.kiropraktikk.no og den
lokale FB-gruppen!

Uke 11: Regionkurs
- mer på www.kiropraktikk.no og
den lokale FB-gruppen!

Uke 38: Regionkurs
- mer på www.kiropraktikk.no og
den lokale FB-gruppen!

24.-25. mars Åpent kurs i ultralyd
(master). Kurset er åpent også for de som
ikke tar master.
Arrangør: AECC/NKF
Sted:
Sandvika

24. oktober Turnuskurs
(obligatorisk for turnuskandidater)
Sted:
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Arrangør: Turnusutvalget NKF

25.-26. august Turnuskurs
– ikke bekreftet
(obligatorisk for turnuskandidater)
Arrangør: Turnusutvalget NKF
Sted:
Oslo
26. august Veilederkurs
– ikke bekreftet (obligatorisk hvert 3. år
for veiledere)
Arrangør: NKF
Sted:
NKF, Storgata 10a
Uke 38: Regionkurs
- mer på www.kiropraktikk.no og
den lokale FB-gruppen!
27.-28. oktober Faglig Kongress 2017
Arrangør: Etterutdanningsutvalget NKF
Sted:
Radisson Blu Hotel Norge (Bryggen)
Bergen
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9.-10. februar: Vinterkurs
Arrangør: Etterutdanningsutvalget NKF
Sted:
UBC – Ullevaal Business Class, Oslo

26.-28. april TMD
Sted:
NKF, Storgata 10a
Arrangør: NKF og NMF

25.-26. oktober Høstkurs
Sted:
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Arrangør: Etterutdanningsutvalget NKF
27. oktober Landsmøte
Sted:
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Arrangør: NKF

;politisk

Torsdag 29. september var NKF invitert
til høring på Stortinget om meldingen
”Verdier i pasientens helsetjeneste.
Melding om prioritering”. Foreningen
brukte sin taletid til å løfte fram de
enorme samfunnskostnadene som er
knyttet til muskel- og skjelettplager, og
hvilke besparelser man kan oppnå ved
bedre ressursutnyttelse i
førstelinjetjenesten

S

tortingsmeldingen om prioritering ble
lagt frem av helseminister Bent Høie
i juni. Formålet med meldingen er å sikre
rettferdig, lik og rask tilgang til helsetjenester.
Torsdag 29. september avholdt Stortinget
høring for Prioriteringsmeldingen.
Muskel og skjelett; vårt største
folkehelseproblem
Under høringen pekte leder av NKF, Jakob
Lothe, på de enorme samfunnskostnadene
som er knyttet til muskel- og skjelettlidelser,
og understreket med bakgrunn i en ny
rapport fra WHO, at dette ikke bare er et
problem som rammer Norge, men også resten
av Europa.
– Disse lidelsene fører til omfattende sykefravær og uførepensjonering i den norske
befolkningen. De samfunnsøkonomiske
kostnadene som følge av muskel- og
skjelettlidelser er beregnet til å være hele 185
mrd. kroner, årlig, utdypet han.
Lothe advarte samtidig mot følgene av å lå
problemstillingen ligge urørt.
– Det store helsetapet og de store samfunnskostnadene som skyldes rygg og nakke
vil få direkte konsekvenser for prioriteringene
i helsetjenesten fremover, dersom ikke denne
utfordringen tas på alvor.

Kiropraktikk:
en god og lite ressurskrevende
løsning
Lothe fremhevet kiropraktorenes rolle i
førstelinjetjenesten, og understreket nytteverdien
av en bedre utnyttelse av kiropraktorenes
kompetanse.
– Kiropraktorene utgjør en stor og viktig del
av tjenestetilbudet på muskel- og skjelettområdet i Norge. Våre tjenester karakteriseres
av lav ressursbruk med store helsegevinster
innenfor et område som gir stort helsetap, sa
han.
– Kiropraktorene både kan og vil hjelpe
denne pasientgruppen. På den måten kan vi
avlaste en svært presset fastlegeordning og
også spesialisthelsetjeneste. Og ikke minst
kan vi sørge for at pasienter med muskel- og
skjelettlidelser blir diagnostisert og behandlet
raskt og effektivt før lidelsene får for store
konsekvenser, både for den enkelte og
samfunnet.
Av Joachim Tansemb Andersen
Informasjonsansvarlig NKF
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Kiropraktor fremfor sykmelding
Pasienter som står i fare for å bli sykmeldte bør møte målrettet kompetanse. Dette var til
politikerne under NKFs høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

F

redag 7. oktober var NKF invitert til høring i
arbeids- og sosialkomiteen, vedrørende Meld. St.
33 (2015-2016) ”NAV i en ny tid – arbeid for aktivitet”.
Foreningen stilte med leder, Jakob Lothe, og
informasjonsansvarlig, Joachim Tansemb Andersen.
«NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» drøfter
strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og
velferdsforvaltningen. Meldingen omtaler tiltak for at
flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret
skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til
brukernes behov.
Muskel og skjelettlidelser – en sentral
årsak til nedsatt arbeidsevne
Under høringen løftet NKF fram muskel- og skjelettfeltet og understreket hvilke konsekvenser muskel- og
skjelettplager har for det norske arbeidslivet.
– De mest vanlige diagnosene blant de vel 150 000
mottakerne av arbeidsavklaringspenger er psykiske
lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Disse kategoriene
utgjør til sammen over 70 prosent av tilfellene. Og
blant uførepensjonister er også diagnosene psykiske
lidelser og muskel- og skjelettlidelser de dominerende
årsakene til uførepensjonering, argumenterte Lothe
overfor politikerne.
– Muskel- og skjelettlidelser står for 25% av alt helsetap, hvorav igjen nakke- og rygglidelser utgjør hele
79%. Disse lidelsene fører til omfattende sykefravær,
uførepensjonering og andre helserelaterte trygdeytelser
i den norske befolkningen, konstaterte Lothe med bakgrunn i Folkehelseinstituttets sykdomsbyrderapport.
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Kiropraktorene – vi både vil og kan
være muskel- og skjeletthelsens
førstelinje
Med tanke på omfanget av muskel- og skjelettplager
i samfunnet mener NKF at det vil være nødvendig å
sette inn konkrete tiltak på flere områder, også innen
organiseringen av helsetjenesten.
– Det er vår oppfatning at det i altfor stor grad skrives
ut unødvendige sykmeldinger ved muskel- og skjelettplager. I primærhelsetjenesten bør det være et prinsipp
om at pasientene møter målrettet kompetanse, fremfor
å vente på time hos fastlegen, fastholdt Lothe under
høringen.
– Kiropraktorene utgjør en stor og viktig del av
tjenestetilbudet på muskel- og skjelettområdet i Norge.
Vi har særskilt kompetanse på muskel- og skjelettlidelser,
og kan diagnostisere og behandle pasienter raskt og
effektivt før lidelsene får utarte seg og får store konsekvenser for den enkelte og samfunnet, utdypet han.
– NKF mener derfor tiden er moden for å se nærmere
på aktuelle tilknytningsformer og finansieringsmodeller slik at også kiropraktorer kan inngå i og
benyttes innenfor den kommunale helse- og
omsorgstjenestens primærhelsetilbud. På den måten
vil primærhelsetjenesten stå bedre rustet til å gi et
godt tjenestetilbud til den store pasientgruppen med
muskel- og skjelettlidelser som risikerer å falle ut av
arbeidslivet.
Av Joachim Tansemb Andersen
Informasjonsansvarlig NKF

;politisk

Statsbudsjettet
Regjeringen går inn for å fjerne antallsbegrensningen på
14 behandlinger. En viktig anerkjennelse av kiropraktorenes
rolle i behandling av pasienter med kronisk sykdom, mener
Norsk kiropraktorforening (NKF).

S

om et ledd i en ny opptrappingsplan for
habilitering og rehabilitering foreslår regjeringen
å avvikle antallsbegrensningen på 14 behandlinger
hos kiropraktor fra 1. januar 2017. I budsjettforslaget
understrekes det at kiropraktorbehandling er et viktig
rehabiliteringstiltak for mange brukere med muskel- og
skjelettproblemer.
– Fjerning av antallsbegrensningen på 14 behandlinger
årlig er et tiltak vi for første gang lanserte overfor
politikerne i 2012, sier leder av Kiropraktorforeningen
Jakob Lothe. – Begrensningen har til nå vært et byråkratisk hinder for de som ønsker å benytte seg av våre
tjenester, og således en innskrenkning av pasientenes
valgfrihet i helse- og omsorgssektoren. Dette tiltaket
er viktig og nødvendig fordi det vil hjelpe de pasientgruppene med størst behov for behandling – nemlig de
med kronisk sykdom og langvarig uførhet, poengterer
Lothe.
Forskning
Regjeringen påpeker behovet for å videreføre støtten
til forskningsaktivitet innen kiropraktikk, og bevilger
i år som i fjor én million kroner til forskningsstiftelsen
ELIB i 2016.
– ELIB arrangerer kurs, tilbyr veiledning og individuell
bistand, og selvsagt finansiering til våre forskere, og
er således en svært viktig aktør i arbeidet med å heve
forskningsaktiviteten blant kiropraktorer, i fravær av en
utdannelse. Med svært få midler har stiftelsen en
imponerende gjennomføringsevne, blant annet støtter
den flere PhD-stipendiater, og vi er sikre på at
millionen over statsbudsjettet vil komme til god nytte,
sier Lothe.

– Én million er derimot kun en dråpe i havet, spesielt
med tanke på det enorme behovet for mer kunnskap
på muskel- og skjelettfeltet, fortsetter han. – Derfor har
vi i år tatt initiativet til en kraftig opprustning på
forskningsfeltet, og er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om mulige finansieringsmodeller
der deler av refusjonen går til forskningsformål fremfor
å utbetales direkte til kiropraktorene. Vår ambisjon er
at denne ordningen kommer på plass i løpet av 2017,
understreker han.
Utviklingstrekk
Utgiftene til kiropraktorbehandling var 141,6 millioner
kroner i 2015 mot 137,2 millioner. kroner i 2014, en
økning på 3,2 pst. Antall kiropraktorer som hadde
oppgjørsavtale med Helfo økte med 6 pst., fra 762 i
2014 til 806 i 2015.
Det var en liten nedgang på 2 pst. i antall konsultasjoner
fra 1,89 millioner i 2014 til 1,85 millioner i 2015, mens
det var en økning i bruk av takster for samhandling
med annet helse- og sosialfaglig personell.
– Vi registrer noe uventet at det forekommer en
nedgang i antall konsultasjoner hos kiropraktor fra
fjoråret. Dette kan ha flere årsaker. Blant annet ser vi at
feltet preges av økt konkurranse fra andre faggrupper.
Lave refusjoner og høye egenandeler er nok allikevel
er den største barrieren for folk flest, avslutter Lothe,
samtidig som han understreker nødvendigheten av en
tettere integrering i det offentlige tjenestetilbudet.
Av Joachim Tansemb Andersen
Informasjonsansvarlig NKF
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Kiropraktikk i Lofoten
Sjuogtredve mil nordover litt øst og oppover, ligger Flåklypa. Ei lita fjellbygd
under himmelhvelvingen. Sjølbærga med både dampindustri å campingplass,
lokalavis og egen tv-sender og kiropraktor.... Lettere omskrevet, men sånn
omtrent lyder innledningen på en av de få norske filmene som kan sies å være
en klassiker. Og litt samme følelse sitter man igjen med når man har snakket
med Yngve Rogstadkjærnet (32) om livet som kiropraktor i Lofoten.

Y

ngve har sin kiropraktorutdannelse fra Royal
Melbourne Institute of Technology i Australia
hvor han var ferdig høsten 2012. Rett ut av skolen ble
han tilbudt jobb hos Pete Garbutt på hans klinikk,
Enhance Healthcare i Canberra. En mulighet til å få
jobbe med idrett- og rehabiliteringsrettet kiropraktikk
var som en gavepakke for en idrettsinteressert,
nyutsprunget kiropraktor, så det å vende nesen mot
Norge hadde ingen umiddelbar hast for
Lillehamringen. Det faktum at han hadde fått seg
australsk samboer i løpet av studietiden skal heller
ikke undervurderes. Men etter to og et halvt år var
tiden inne. Samboeren ble overtalt og Yngve gjorde
seg klar til et år som turnuskandidat på hjemmebane.
Turnustiden ble avgjørende
-Da jeg kom hjem ventet turnustjenesten. Og da jeg
fikk tilbud om turnusplass i Leknes tenkte jeg at det
nesten var for godt til å være sant, forteller Yngve til
Columna.
For der enkelte andre ville tenke at Leknes og Lofoten
er en anelse for langt nord fra storbyens sus så var
dette midt i blinken for en friluftsmann fra Lillehammer.
Han ankom Leknes og startet turnuspraksisen sin
under kiropraktor Liss Hagh i juni 2015. Og allerede
lenge før turnustiden var over var han fast bestemt på
at han ville bli værende der nord, i vannkanten
mellom fjelltoppene.
-Her har man spektakulær natur rett utenfor vinduet.
Friluftslivet kan nærmest nytes like enkelt som en
kopp med frysetørket kaffe. To skjeer og rør rundt!
Toppturer med sykkel og teltlivet trenger ikke
planlegges så nøye her, smiler han.
For det er ikke klinikklivet som får en mann fra
Østlandet til å etablere seg i Lofoten. Det er ikke
all verden til tverrfaglig samarbeid å skrive hjem
om, heller ikke veldig mange kollegaer. Men det er
absolutt fullt mulig å livnære seg som kiropraktor
litt utenfor allfarvei i dette landet, og det skal vi være
glade for.
- Det sier jo noe om hvor anerkjent kiropraktikken
er, tenker Yngve høyt. Når man kan etablere deg nesten
hvor som helst i landet og få nok klienter til å leve av
det så er jo det et tegn på at folket der ute har tillit til
det vi gjør, mener han.

«Friluftslivet kan nærmest nytes like enkelt som en
kopp med frysetørket kaffe»
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Huset der Lofoten Kiropraktorklinikk holder til rommer
også et treningssenter og fysioterapi uten at det egentlig
eksisterer noe avtalt samarbeid. Men Yngve er glad
for at han ikke jobber helt alene.
- Det er fint å være to. Å jobbe alene ville nok blitt
ensomt i lengden. Det er godt å ha en å kaste ball
med. Liss og jeg har dessuten litt ulik tilnærming
og sånn sett er det perfekt. Hun jobber en del med
kvinnehelse og barn, mens jeg gjerne jobber

;profilen
idrettsrettet. Og alt det som kommer i mellom de
ytterpunktene, og det gjør jo egentlig mesteparten,
det deler vi, forteller han.
Ka sku vi gjort uten havet?
Og hva utgjør egentlig forskjellen? Hvis vi glemmer den
spektakulære beliggenheten og ikke tenker så mye på
dette med tverrfaglig samarbeid for en stund. Hva er
det som skiller arbeidshverdagen til en kiropraktor i
Lofoten fra arbeidshverdagen til en kiropraktor i en
hvilken som helst by?
-Primærnæringen her oppe er jo fiske. Så av det får
vi kanskje en litt annen sammensetning av pasienter.
Her oppe ser vi muligens noe mer bruksslitasje her
enn i storbyen, mener Yngve. -Men for all del.
Bedriftene finnes jo her også og selv om naturen ligger
på dørmatten så er det nok av lofotværinger med
stillesittende kontorjobber, eller jobber i helsesektoren
med tunge løft. Akkurat det er nok ganske likt over
store deler av landet. Avstandene er store, men de helt
store forskjellene det nok ikke snakk om, mener den
nyklekkede lofotværingen, om vi kan kalle ham det.
Brenner for bevegelse
Han har altså valgt Lofoten som arbeidssted på grunn
av beliggenhet. Eller for å bo midt i naturen, som han
selv beskriver det. Han sykler, løper klatrer og svømmer og trives kanskje aller best når han får muligheten
til å forene alle disse interessene med kiropraktikken.
I august i år sto han både innerst i Eidsfjorden før
Norseman Xtreme triathlon, og på bryggen i Svolvær
under The Arctic Triple Xtreme Triatlon og jobbet
med deltakerne både før og etter løpet.
-Det var utrolig gøy! En veldig flott opplevelse å
forene idrett og kiropraktikk på den måten, også i de
omgivelsene da, det kan jo ikke bli bedre, avslutter
Rogstadkjærnet.
Yngve er også daglig leder i Enhance Running Norge,
et konsept som hans tidligere arbeidsgiver Pete har
utviklet. Målet er å lære folk litt grunnleggende løpeteknikk først og fremst for å forebygge skader.
- Vi holder alt fra korte teknikk-kurs til helgeseminarer
i løpeteknikk og hvordan dette påvirker skadebildet
hos løpere. Målet er å etter hvert starte opp med kurs
for kiropraktorer og annet helsepersonell, men hittil
er dette i planleggingsfasen. Watch this space, sier
han med en tjukk australsk uttale.
På spørsmålet om han har kommet hjem, og ser for
seg Lofoten som sin base for fremtiden blir han
mindre skråsikker.
-Jeg er her nå og trives veldig godt med det, men
noen tiårsplan – det har jeg foreløpig ikke!
Tekst: Silje Steinert
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Kiropraktoren med på laget
Ofte kan tilfeldigheter by på store muligheter. I diskusjonen om kiropraktorens plass i helseteamet
har Axel Hilland funnet en mulighet i Bærum som kan få store implikasjoner for både han og hele
den norske profesjonen.
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Universalbenk

TARGET

TM

TECHNOLOGY

Multi
Radiance
Technology

TM

inside

Fra toppidrett
til klinisk bruk

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

Kontakt oss for
demonstrasjon

Ansiktspapir
Ansiktspapir på rull med
høy kvalitet, glatt overflate
og eksepsjonell styrke.

Kan leveres med:
• Cervicaldropp
• Toracaldropp
• Pelvicdropp
• Lumbaldropp

Norsk produsert

Kinesiologi
tape
Vi kan tilby finanseringsleie,
ta kontakt for finaseringstilbud.

Bli forhandler og få
opptil 50% rabatt !

40 00 70 08
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15cm x 22cm

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

www.al�usgruppen.no

Bli forhandler og få
opptil 30% rabatt !

SG Finans AS er Norges ledende
finansieringsselskap innen
“equipment leasing”.
Kunnskap og nærhet til kundene
er sentrale verdier.

info@al�usgruppen.no

xel Hilland er kiropraktor ved EUREKA klinikken
i Sandvika. Men har i tillegg funnet en plass i en ny
kommunal satsing som er spennende.
Det begynte helt tilfeldig. En pasient kom via flere
omveier til meg. Jeg diagnostiserte raskt en prolaps og
henviste henne videre til Bærum Sykehus hvor hun fikk
hjelp. Men hun var mer enn begeistret for min fagkunnskap som ble nøkkelen til løsningen for
henne, hun var også kommunal leder med
ansvar for oppbyggingen av et nytt kommunalt
og tverrfaglig helsesenter. Hun rekrutterte meg
derfor til dette laget som på mange måter er
den moderne varianten av den gamle
«kommunelege» modellen. Men her jobbes det
tverrfaglig og i team.
Bærum helse og friskliv er et kommunalt
helsesenter bestående av tre fastleger, psykologer,
frisklivveiledere og Axel som kiropraktor.
Senteret er opprettet som et ledd i
samhandlingsreformen for å styrke helsetilbudet i Bærum kommune.
Fastlegene har ledig plass på listene og kort
ventetid. Målet er å tilby god helsehjelp og
service til alle pasienter, uansett problemstilling.
Fastlegene har tett samarbeid med to
psykologer, frisklivsveiledere og kiropraktor for videre
samarbeid og behandling ved behov.
Axel har fått til en avtale som innebærer to halve dager i
uken på helsesenteret og ser dette som en ny mulighet som
kan åpne seg for mange etter hvert.
Bærum helse og friskliv er et pilotprosjekt. Et
prosjekt som følges nøye av myndighetene og kan danne
modell for mange kommuner etter hvert. Jeg følte det var
viktig å ta del i teamet og være med fra starten av. Og om
dette sprer seg kan det bety mange arbeidsplasser for
kiropraktorer over hele landet.
Vi spør om erfaringene så langt og om det tverrfaglige arbeidet
fungerer i praksis.
Absolutt, jeg må si samarbeidet fungerer veldig
godt. Samtidig er jeg litt overrasket over det manglende
kunnskapsnivå rundt muskel- og skjeletthelse som legene har,
og ikke minst den manglende forståelsen av vårt fag. De
ramler lett i «Voltaren fella», mens jeg viser dem andre
muligheter. Det som er hyggelig er at de er lydhøre og
respekterer faget jeg kan bidra med i teamet. Også for
pasienten oppleves dette som veldig positivt. I og med jeg er

tilstede på senteret, så kalles jeg gjerne inn til konsultasjoner
på sparket. På den måten kan jeg hjelpe til med diagnose og
forslag til behandling med en gang. Dette er en ledig og lett
samarbeidsform til glede for oss alle. Som en del av konseptet
ligger også interne kurs, hvor jeg får anledning til å kurse
legene i vårt fag. Dette øker bevisstheten rundt hvordan
man skal forholde seg til muskel- og skjeletthelse.
En ny modell
Helsesenteret i Sandvika representerer på mange
måter en ny modell for hvordan man ser på det
kommunale helsetilbudet. Det er viktig og bra at
en kiropraktor er med i dette teamet, selv om det
skjedde aldri så tilfeldig. Men hva med betingelsene,
og er virkelig to halve dager nok i et slikt tilbud.
Opplagt ikke, om man skal tro
statistikken som forteller at hver fjerde
konsultasjon hos fastlegen dreier seg om
muskel- og skjelettlidelser. Da burde det jo vært
en heltidsstilling i teamet. Samtidig vet både jeg,
legene og kommunen foreløpig lite om hvordan
dette utvikler seg. Mitt håp er at det blir en sentral
plass for en kiropraktor på dette laget. Men et
sted må man starte, og jeg har følt meg usikker på
hvordan dette skal fungere. Hva slags lønnsnivå
skal man legge seg på? Og andre spørsmål det ikke finnes
noen mal for enn så lenge. Det er naturlig å tenke at vi bør
ha samme lønn som legene, og jeg tror man er åpne for det
i kommunen. Men hva med alle tilleggene som legene har?
Uansett, jeg har valgt å leie meg inn til senteret på timebasis og
konsulentlønn, nettopp fordi jeg er redd for å legge for sterke
føringer både for meg selv og andre. Så får vi se hvordan
dette utvikler seg. Enn så lenge er ikke dette noe jeg blir rik
av, men jeg ser på det som en viktig åpning til et spennende
nytt marked for norske kiropraktorer.
I debatten om Kiropraktoren som et førstevalg eller siste
utvei, som var et hovedtema under NKFs høstkurs, er Axels
stilling i Bærum et lysende eksempel på hvordan ting kan og
bør være. Det er god grunn til å følge nøye med på utviklingen.
Om andre kommuner annonserer tilsvarende planer er det
viktig for kiropraktorene å være bevisst sin besøkelsestid og
raskt ute med å melde seg på laget, om de ikke er så heldige
å bli spurt på forhånd.
Tekst og foto; dag sem
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Medlemskap i ANSA på kjøpet
Ta to, betal for en kan man si. I alle fall som medlem av Norsk kiropraktorforening kan
man som student nå få gratis medlemskap i ANSA, med alle de fordeler dette innebærer.

Over hele verden samles norske studenter til kappleik og sosialt
samvær fra alle studieretninger, i regi av ANSA

S

entralstyret i NKF har som et viktig punkt i sin
handlingsplan å støtte opp om studenter og nyetablerte kiropraktorer. I og med det enda ikke finnes
noen kiropraktorutdanning i Norge, så vil tiltak som
gjøres for å lette et studieopphold i utlandet være svært
populært. Avtalen som nå er inngått mellom NKF
og ANSA betyr at studentene kun trenger å betale en
kontingent til NKF, og får ANSA medlemskap med alle
de fordeler dette innebærer med på kjøpet.
Gjennom mer enn 60 år har ANSA vært en støttespiller
for norske studenter i utlandet. Vi har snakket med
leder hos ANSA Ole Kristian Bratset som kan fortelle
om en betydelig virksomhet.
Vi har i dag over 10.000 medlemmer fordelt
på 90 land. Hovedtyngden ligger i England, Tyskland
og etter hvert flere av de østeuropeiske landene. ANSA
byr på en rekke medlemsfordeler som kan være gode å
ha med seg i sekken, men vi er også en interesseorganisasjon som jobber politisk på vegne av våre
medlemmer. Det å være utenlandsstudent er ikke bare
enkelt, ikke minst økonomisk er det en utfordring for
mange. Mens stipendet som staten bidrar med har stått
stille i mange år nå, så har skolepengene øket dramatisk. Vi
jobber kontinuerlig for å påvirke politikere og få dem
til å legge forholdene bedre til rette for studentene. Vi

jobber også på et operasjonelt plan i forhold til
myndighetene, et eksempel på det var problemet i
sommer for medisinstudentene i Polen. Det oppsto
en byråkratisk skranke mellom det norske og polske
regelverket som gjorde at studiet i polen ikke lenger
var godkjent av norske myndigheter, vi et stolte over å
aktivt ha bidratt til å løse denne byråkratiske flokken.
Medlemsfordeler
Med en såpass stor og viktig medlemsmasse har ANSA
muskler til å forhandle frem medlemsfordeler med
flere aktører i næringslivet. De har også et støtteapparat
både i Norge og lokalt rundt om i verden som kan være
godt å ha i bakhånd om man plutselig skulle føle seg
alene i et stort utland. Ole Kristian Bratset trekker frem
sentrale punkter i medlemsfordelene.
•
•
•
•
•
•

ANSA Studentforsikring
Gunstig bankløsning - DNB
ANSA-arrangementer i hele verden!
Rabattert Dagens Næringsliv
ANSA - rådgivere og beredskap der du er
ANSAnytt i posten

Tekst; dag sem
Foto; ANSA
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Avsender: Norsk Kiropraktorforening.
Storgata 10 A, 0155 Oslo
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