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Sårbehandling trenger ikke gjøre vondt

www.molnlycke.no

Velg et plaster som er hudvennlig, ikke sitter fast i såret 
og er enkelt å fjerne. 
 

PÅ NETT! Muskel – og skjelett- 
plager rammer de fl este.

VENDEPUNKTET. Halve 
livet i ekstrem smerte . s. 4

KIROPRAKTIKK. Nærmer seg 
nasjonalt utdanningstilbud. s. 18

Gründer Siw Hansson (36)
- Jeg ble kastet ut av livet på et 
altfor tidlig tidspunkt, sier Siw. 
Fra sykesengen designet 
hun sin egen drømmesauna.
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I DENNE UTGAVEN

Smerten kan sitte så 
mange steder, og ta 
så mange former. 
Den kan være fysisk, 
men også emosjonell. 
Smerte er subjektivt, 
din opplevde smerte 

er sannheten for deg. Noen ganger 
kan smerten lindres ved hjelp av me-
disiner, kognitiv terapi eller bevegel-
se, andre ganger er det ingenting som 
kan slå den ut. Det er ikke alltid vi 
engang vet hvorfor smerten kommer.
Alt dette gjør smerter til et sammen-
satt og vanskelig felt.

Å beherske egen kropp
Mange av våre medlemmer i Norsk 
Revmatikerforbund sliter med kro-
niske smerter. Hele kroppen og hele 
mennesket er rammet. For det er ikke 
bare leddene som kan verke når du får 
revmatisme. Smerten over å vite at 
du har en sykdom som aldri går over, 
som det ikke finnes noen kur mot, 
som ingen vet hvordan vil utvikle seg 
– den smerten er også en del av bildet.

Men selv om smerten ikke kan kure-
res med et fingerknips, er det noe som 
kan hjelpe.

Ved å vurdere hele livssituasjonen 
– både psykiske, somatiske og sosiale 
problemer, kan opplevelsen av smer-
ten endres. Å ha noen å snakke med, å 
lære å strukturere tankene og å kjen-
ne at du behersker egen kropp gjen-
nom bevegelse og trening kan gjøre at 
du mestrer smertene bedre.

Emosjonell smerte
Nedsatt muskel- og skjeletthelse  er 
den største grunnen til  sykefravær 
her i landet, og smerte er som regel 
en del av sykdomsbildet. Betennelse 
er ofte årsak til smerte hos revmati-
kere. Smerten er i utgangspunktet en 
normal og helt nødvendig reaksjon på 
skade på vev, men hva når den tar opp 
all plassen på livets scene? Kvalme, 
angst, depresjon og søvnvansker kan 
bli resultatet av manglende smerte-
behandling. Og det er ikke så rart. Å 
kjenne kroppen bli filleristet hver dag 
og ikke ane om det noen gang kom-

Rygg som brenner. Isende føtter og knivstikk i nakken. En smerte som pulserer hele 
natten gjennom. Dunkende slag som tar fra deg søvnen – og hverdagsgleden. Hva gjør 
du når smerten tar overhånd? 
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mer til å gi seg, gir grobunn for mange 
vonde tanker og følelser. Da kommer 
den emosjonelle smerten i tillegg til 
den fysiske.

Å lindre smerten
Vi i Norsk Revmatikerforbund er  
opptatt av å gi hjelp og forsøke å lindre 
smerten. Vi bidrar med forsknings-
midler, vi holder kurs i smerte- 
håndtering, har likepersonstjeneste  
og er opptatt av å formidle hvordan 
riktig trening og bevegelse både kan 
forebygge og redusere smerter.

Derfor kjemper vi også for mer 
og bedre fysioterapibehandling, for 
varmtvannsbassengenes livsrett og 
opprettholdelse av statens behand-
lingsreiser til utlandet. For revma-
tikere er trening i varme gunstig. 
Hver uke trener over 6000 personer i 
varmtvannsbasseng over hele landet 
i regi av Norsk Revmatikerforbund. 
Temperaturen på 34 grader fører til 
at produksjonen av kroppens endor-
finer stiger – og smertene dempes. 
Det igjen styrker muligheten for del-

tagelse i arbeidslivet og å leve aktive 
liv. Vi motiverer våre medlemmer til 
økt egeninnsats for å ta vare på egen 
helse, samtidig som vi jobber for at 
helsemyndighetene må tilrettelegge 
for at vi får rett behandling og reha-
bilitering i rett tid. Helsepersonell og 
NAV må få økt kunnskap i å forstå 
smerteaspektet, den usynlige delen 
av sykdommen, og bli bedre på å se 
hele mennesket.

Vil bedre livskavliteten
Forskningen har visst smerte kan 
gjøre med oss. Mye smerte over lang 
tid setter spor i hjernen vår. Struktu-
rer endres, hele mennesket påvirkes.  
Derfor er det så viktig å satse på også 
de ikkemedikamantelle tiltak som 
lindrer smerte og som ikke har store 
bivirkninger.

Av og til er det trening i et varmt 
basseng,  andre ganger et varmt hjer-
te som lindrer. Vi i Norsk Revmatiker-
forbund ønsker å gjøre vårt for å bidra 
med begge for å bedre livskvaliteten til 
våre medlemmer og brukergrupper. 
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Korsryggsmerter
Så mange som 60-80 
prosent av Norges 
befolkning vil oppleve 
ryggsmerter i løpet av 
livet. 
s. 6

Smertelidelser
Uavhengig av 
opprinnelig årsak 
har smertesignalene 
noe felles, de er 
elektriske.s. 14

Sår som ikke vil gro
For å sikre korrekt 
behandling er det 
helt avgjørende at 
det stilles en riktig 
sårdiagnose.

Tone Granaas
Generalsekretær,  
Norsk Revmatikerforbund

Ved å vurdere hele 
livssituasjonen – både 
psykiske, somatiske 
og sosiale problemer, 
kan opplevelsen av 
smerten endres. 

NÅR SMERTEN TAR OVERHÅND



Genumedi® mediven plus® medi footsupport

www.medinorway.no medi. I feel better.

medi gir deg smertelindring 
– akkurat der DU trenger det!

• Kvalitetsprodukter innen støttebandasjer med kompresjon, 
kompresjonsstrømper og ortopediske såler 

• Finn din nærmeste forhandler og se vårt brede sortiment på 
medinorway.no. eller ring oss gjerne  på 52 84 45 00
– vi har både produktene og kompetansen!

En av våre gode samarbeidspartnere er Bandakjeden med 52 
butikker over hele landet - se banda.no for butikk nær DEG

Få sår til å gro raskere med

Woulgan® er en ny biogel for aktiv sårbehandling, utviklet i Tromsø.

Produktet er primært utviklet for behandling av kroniske sår og sår som har vanskelig for å gro, men 

kan benyttes på en rekke ulike sårtilstander, inkludert mindre alvorlige sår som kutt og rifter.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på info@biotec.no

Tilgjengelig her

biotec.no/wbg
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NYHETER

Ulykken
15. september 1997 ble et smertefullt 
vendepunkt for Trond Skjørestad. 
Tidligere var han aldri syk eller pla-
get med smerter i hodet. Han var 
alltid glad og positivt innstilt til livet. 
Slik startet også denne dagen.

Det var litt rolig på jobb. For å være 
grei og for å fylle arbeidsdagen med 
noe meningsfullt sa han og en ar-
beidskollega ja til å fikse taket på 
verkstedhallen der de jobbet. Under 
dette arbeidet skjedde det fatale at 
Trond stupte tre meter rett ned i be-
tongen med hodet først.

Trond ble fraktet til Stavanger 
universitetssykehus og lå bevisst-
løs i åtte timer. Han fikk bekreftet 
brudd på skallen og delvis lammelse i  
ansiktet.  

Ble ikke trodd
Trond ble 100 % sykemeldt i kun tre 
uker, for så å kommer over i aktiv sy-

kemelding. Fastlegen erklærte ham 
helt frisk etter bare 1,5 måned, selv 
om Trond prøvde å forklare hvilke 
enorme smerter han hadde, og hvil-
ket stort ubehag han følte.

– Jeg hadde på den tiden følelsen 
av at hele hjernen min var løs og 
skvulpet rundt. Jeg så nesten ingen 
ting. Jeg hadde kraftig tunnelsyn, 
nesten som å se gjennom et sugerør, 
sier Trond. Jeg forklarte dette for min 
fast lege, men han bare lo av meg. Jeg 
reagerte med fortvilelse over å ikke 
bli trodd.

Årene gikk, og han ble testet nev-
rologisk, fysiologisk, med røntgen, 
MR og CT. Legene ga opp én etter én 
og konkluderte med fibromyalgi. – 
Jeg opplever vel at dette er en diag-
nose som de bruker kun fordi at de 
ikke vet bedre, sier Trond. Det kom 
også antydninger om at dette var 
psykisk. Men det finner jeg meget 
spekulativt, da jeg hver dag våknet 

så svimmel at jeg holdt på å ramle ut 
av sengen, og smertene var så sterke 
at jeg måtte krype inn på badet, sier 
Trond. Jeg hadde så vondt, at når jeg 
gikk til frisøren, var det så smerte-
fullt at jeg holdt på å kaste opp. Det-
te var den nye hverdagen for Trond, 
som før ulykken aldri hadde vondt i 
hodet eller var syk på andre måter.

Ingen smertestillende medisiner 
hjalp. Han ble også tilbudt «lykkepil-
ler». Han tok én, men ble helt i ulage 
og kastet resten i toalettet. – Jeg tenk-
te på det tidspunktet at ingen kunne 
hjelpe meg, og at livet mitt kom til å 
forbli et smertehelvete, sier Trond.

– Jeg prøvde mange typer behand-
linger uten at det hjalp noe særlig. 
Derimot følte jeg meg litt bedre når 
jeg tok en lett joggetur. Det var selv-
følgelig ubehagelig, for jeg følte at 
hjernen fortsatt var løs, men etterpå 
ble det litt bedre.

Føler du at en spesiell sittestilling 

trigget smertene dine? 
– Sittestilling? Jeg kunne ikke sit-

te i en stilling. Kroppen min måtte  
bevege seg hele tiden for å avlede den 
konstante smerten jeg hadde, svarer 
han.

– Jeg  gikk på jobb hver dag for å 
avlede smertene, men det krevde så 
mye av meg, at jeg hadde problemer 
med å holde tritt med ungene og ven-
ner i tillegg. Heldigvis har jeg en fan-
tastisk kone som jeg ikke kan få sagt 
nok gode ord om. Hva skulle jeg gjort 
uten henne! sier Trond.

Prolaps
I 2012 fikk jeg prolaps i ryggen uten 
at jeg hadde belastet den spesielt, sier 
Trond. I forkant kjente jeg litt mur-
ring da jeg var ute og fisket. Neste 
morgen var ryggen helt låst. Det ble 
litt bedre etter hvert, men stråles-
mertene i beina, som kom sammen 
med prolapsen, forsvant ikke.

Vendepunktet
I 2014 var jeg både trøtt og lei av 
hvordan smertene herjet med meg. 
Jeg tok kontakt med Liv i Norges 
Whiplash Forbund. Hun mente at 
det måtte være noe med nakken. 
Liv anbefalte bilder fra en ny og av-
ansert MR-skanner i London. Hun  
satte meg i kontakt med Mari-Ann 
hos Inova Medical med tanke på 
Upright MRI. Jeg reiste til London 
uken før jul 2014. Her ble det tatt 
en omfattende serie med unike  
fleksjonsbilder i vektbærende posi-
sjoner som umiddelbart avdekket at 
jeg har hatt et brudd i nakken som 
ikke tidligere var oppdaget.
Etter 1,5 time i skanneren ropte  
Professor Smith meg inn på konto-
ret. Han så på meg med et alvorlig 
blikk. Han gikk rett på sak og fortalte 
at jeg har hatt et brudd i C1. Bruddet 
er på en plass som det er vanskelig å 
operere. Likevel var jeg heldig. Had-

Hommersåk i Sandnes:  
Trond Skjørestad ble skadet i en arbeidsulykke og har siden 
den gang hatt sterke smerter i nakken og hodet. Det har ført 
til ekstrem svimmelhet, konstant hodepine og migrene.  
Dette har til nå ødelagt 18 år av livet hans. 

Halve livet  
i ekstrem smerte

Av Frode Vangdal
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de bruddet gått innover, så hadde jeg 
vært ferdig, sier Trond.  

Det har dannet seg brusk og arrvev 
i forbindelse med bruddet. Fleksjons-
bildene viser at dette gir et problem 
for bevegelsen av hodet. Det stopper 
hodets mulighet for å vri seg normalt. 
Dermed forplanter vri-bevegelsen seg 
nedover ryggsøylen. Dette kan forkla-
re hvorfor jeg blir svimmel og hvorfor 
trykket i øynene øker når jeg vrir på 
hodet, sier Trond.

Professoren var usikker på om det 
lot seg operere bort fordi det var så 
nær sentralnervesystemet. Det er 
mulig at Atlas kan justeres selv med 
arrvevet, men dette er komplisert.

Behandling
Dr. Iain blir kontaktet. Saken disku-
teres blant ekspertise i England og 
USA. De vurderer sjansene for å være 
så gode, at Dr. Iain ønsker å gjøre et 

forsøk.
Dr. Iain bruker AO-prosedyre.  

Prinsippet går ut på å vippe Atlas i 
nøytral posisjon ved hjelp av nøyaktig 
beregning av de ulike vinklene. Alle 
beregninger overføres til et apparat 
for justering. Justeringen tar bare 
noen sekunder og høres ut som et 
klikk. Det er ingen smerter forbundet 
med dette.

– Apparatet ble innstilt til meg, og 
jeg ble lagt på benken. Jeg ventet i 
spenning på klikket, sier Trond. Jeg 
hørte klikket, og umiddelbart kjen-
te jeg en befrielse i kroppen, varmen 
i føttene og at pulsen ble lavere. Det 
var som om kroppen begynte å vir-
ke igjen. En fantastisk avslappende  
følelse.

– Jeg reiste meg opp og kjente yt-
terligere virkninger. Jeg hadde all-
tid vært så svimmel, men nå var det 
nesten borte. Utrolig etter bare ett 

klikk og noen sekunder.  – Jeg gikk 
noen runder og kjente etter. Det hele 
virket litt utrolig. Alt var lettere. Jeg 
kunne gå uten å føle at jeg skulle falle.

– Dr. Iain ba meg legge meg på ben-
ken igjen. Han målte beina mine. Han 
så at lengdeforskjellen var utlignet. 2 
cm forskjell på beina er blitt til like 
lange bein. – Det som skjedde med 
meg i løpet av noen minutter, var 
så merkelig og godt. Hadde det ikke 
vært for at min kone var med, hadde 
hun sikkert ikke forstått. Jeg husker 
at hun sa at hun hadde en følelse av 
å være litt sjokkert, imponert og litt 
forfjamset. Nesten som om hun ikke 
hadde trodd det som skjedde, om hun 
ikke hadde vært til stede, sier Trond. 

– Dr. Iain forklarte at mange pro-
sesser i kroppen måtte reverseres. 
Det kom til å ta litt tid, men jeg burde 
komme tilbake etter noen måneder 
for videre oppfølgingsbehandling. 

Derfor dro jeg tilbake til ham etter 
påske i år. Nå har jeg meget gode dager 
med minimalt med smerter. Jeg er 
forsiktig, for jeg merker at ting er litt 
skjørt enda. Men smertene er nesten 
borte – også de i beina etter prolapsen 
i ryggen fra 2012, sier Trond.

– Jeg  har fått en ny hverdag, har 
mer overskudd, orker mer og har 
mindre bekymringer. Endelig kan 
jeg snakke med folk om dette, for nå 
vet jeg hva det kommer av. Legene 
tok feil, det er ikke psykisk. Det er 
deilig å kjenne på vissheten om at 
det finnes folk som Dr. Iain, som kan 
hjelpe meg, avslutter en glad Trond  
Skjørestad. 

Jeg gikk noen  

runder og kjente 

etter. Det hele  

virket litt utrolig. Alt 

var lettere. Jeg  

kunne gå uten å føle 

at jeg skulle falle.

– Apparatet ble innstilt til meg, og jeg ble lagt på benken. Jeg hørte klikket, og umiddelbart kjente jeg en befrielse i kroppen, varmen i føttene og at pulsen ble lavere. Det var som om kroppen 

begynte å virke igjen, sier Trond.  FOTO:  FRODE VANGDAL

Les mer på  
smerteogsmertelindring.no
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nyheter

Det viste seg 
at massasje 
hadde best 
effekt i 
kombi- 
nasjon med 
trenings- 
øvelser og 
opplæring. 

Korsryggsmerter vil si smerter i nedre del av ryggen. Det skilles mellom akutte (smerter med 
varighet under 6 uker) og kroniske korsryggsmerter (smerter med varighet over 12 uker).

Vi regner med at så 
mange som 60–80 
prosent av Norges be- 
folkning vil oppleve 
ryggsmerter i løpet av 
livet, og korsryggs-
merter er en av de 

vanligste årsakene til legebesøk i Norge. 
Så mange som 80–90 prosent av disse 
igjen har det man definerer som uspe-
sifikke ryggsmerter, altså at man ikke 
med sikkerhet kan fastslå hva som er 
årsaken til smertene. 

Dette kalles også lumbago eller hek-
seskudd. I kun et fåtall av tilfellene (5– 
10 prosent) ligger skade eller irritasjon 
av nerverot (isjas / skiveprolaps) bak, og 
i mindre enn 1 prosent er årsaken en  
alvorlig lidelse. 

Ryggsmerter er dermed i de aller 
fleste tilfeller helt ufarlig, men allikevel 
svært plagsomt for den det gjelder.

Hvis smertene ikke bedrer seg
De fleste blir spontant bedre i løpet av 
de første ukene, og det er som regel ikke 
nødvendig med utredning i den akutte 
fasen. Unntaket er hvis smertene ikke 
bedrer seg i løpet av et par uker, man 
har svært sterke smerter, nedsatt mus-
kelkraft i beinet, ensidig utstrålende 
smerter nedenfor kneet (kan være pro-
laps), nylig har vært utsatt for skade 
som involverer ryggen eller opplever 
vekttap, feber eller generelt føler seg 
syk. 

I tillegg må man umiddelbart kon-
takte lege dersom man får problemer 
med vannlatning eller nummenhet i 
skrittet, da dette kan være tegn på et 

stort prolaps som må opereres innen 
24 timer.

Uspesifikke ryggsmerter
Vanlig reseptfri smertestillende  
medisin som paracetamol brukes for å 
dempe smerten, og bør tas med jevne 
mellomrom. Hvis dette ikke er tilstrek-
kelig, anbefales NSAIDs («ikke-steroi-
de anti-inflammatoriske midler»). Ved  
behov kan paracetamol/opioidblan-
dingspreparater benyttes, men man 
skal da være oppmerksom på fare for 
avhengighet og bivirkninger. Både ved 
akutte og langvarige smerter er det 
viktig å opprettholde normalt bevegel-
sesnivå så langt det er mulig. Sengeleie 
anbefales ikke. Det kan være aktuelt 
med hel eller gradert sykemelding, 
men den bør være så kortvarig som 
mulig.

Trening og øvelser anbefales ikke de 
første ukene. Hvis pasienten ikke er  
tilbake i arbeid og har gjenopptatt  
vanlige aktiviteter etter 4–6 uker  
anbefales henvisning til primærhel-
setjenesten eller spesialisthelsetje-
nesten. Massasje anbefales som sup-
plerende behandling til trening og 
øvelser, særlig ved subakutte og lang-
varige smerter[2].

Konsekvenser
Rygglidelser er det helseproblemet 
som koster det norske samfunn mest 
både når det gjelder trygdeutgifter, 
korttids-sykefravær, produksjonstap 
og bruk av helsetjenester. Det er også 
en av de vanligste årsakene til uføre-
trygd i Norge. De totale kostnadene blir  

beregnet til 13–15 milliarder kroner  
årlig. 

I tillegg til dette er rygglidelser selv-
følgelig til stor plage for pasienten selv 
[2].

Forskning NIFAB (norsk, statlig nett-
portal med kunnskapsbasert informa-
sjon om alternativ behandling) publi-
serte i fjor (2013) en oversatt versjon av 
et sammendrag av en meta-studie fore-
tatt av forskere tilknyttet The Cochrane 
Library (Furlan, Imamura, Dryden & 
Dryden, 2008). Temaet var effekten av 
massasje på korsryggsmerter. Tretten 
randomiserte studier (med totalt 1596 
deltakere) som vurderte forskjellige 
typer massasjeterapi for korsryggsmer-
ter, ble gjennomgått.

Det viste seg at massasje hadde best 
effekt i kombinasjon med trening- 
søvelser (hovedsakelig tøyningsøvel-
ser) og opplæring. Videre at effekten av 
denne massasje viste seg å være høyere 
enn effekten av leddmobilisering, av-
slapning, fysioterapi, opplæring i egen-
omsorg og akupunktur. 

Den positive effekten av massasje-
behandlingen på pasientene hadde 
en varighet på rundt ett år etter endt 
behandling. To av studiene sammen-
lignet to ulike massasjeteknikker. Re-
sultatet av disse var at det så ut til at 
triggerpunkt- eller akupressurteknikk 
hadde bedre effekt enn klassisk / svensk 
massasje, og at thai-massasje hadde til- 
svarende effekt som klassisk / svensk 
massasje. Men her var grunnlaget for 
tynt til å konkludere, og det er behov 
for mer forskning.

Utover ett par tilfeller av ømhet un-

Korsryggsmerter –  
en utbredt og kostbar plage

Av ellen m. thorsen, norges massasjeforbund, nmF

massasje anbefales som supplerende behandling til trening og øvelser, særlig ved subakutte og langvarige smerter.  foto: Anders Jensen 

der behandling og allergisk reaksjon 
på massasjeoljen, ble det ikke rappor-
tert noen bivirkninger av massasje- 
behandlingen.

Kombinert med trening
Det konkluderes med at massasje med 
fordel kan brukes som behandling for 
pasienter med subakutte (varighet 
4-12 uker) og kroniske (varighet over 
12 uker) uspesifikke korsrygg-smerter, 
særlig når behandlingen kombineres 
med treningsøvelser og opplæring. 
Triggerpunkt- eller akupressur-tek-
nikk ser ut til å ha spesielt god effekt 
[3].

oppsummering
Resultatene av denne meta-studien 
viser at massasje kan være til hjelp for 
pasienter med langvarige, uspesifik-
ke korsryggsmerter. Dette er en plage 
som rammer svært mange, og som 
koster det norske samfunnet mye både 
i forhold til tapt arbeidskraft og kost-
nader i forbindelse med sykefravær, 
behandling og trygdeytelser. Man må 
også kunne gå ut i fra at slike plager i 
tillegg medfører redusert livskvalitet 
hos pasienten selv. All økt kunnskap 
om hvordan vi best kan hjelpe denne 
pasientgruppen vil være positivt, både 
for pasienten selv og for samfunnet 
som helhet. ■

Les mer på  
smerteogsmertelindring.no

ellen m.  
thorsen

norges  
Massasjeforbund

 foto: privAt



Utdanningene går over to år deltid, og studentene kan søke lån og stipend i
Lånekassen.

Fagutdanning i massasjeterapi og soneterapi

Geitmyrsveien 45B, 0456 Oslo.

Tlf (+47) 22 04 67 00, E-post: ifh@ifh.no.

Institutt for helhetsmedisin er en fagskole i kroppsterapi.
Vi tilbyr to komplette fagutdanninger - massasjeterapi og soneterapi.
Utdanningene tilbys i Oslo og Bergen og går over to år på deltid.

Med små klasser og kvalifiserte lærere har vi de siste 30 årene
utdannet terapeuter på et høyt faglig og etisk nivå.

Begge utdanningene er fagskolegodkjent. Dette gir en trygg ramme
rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere.

Studentene kan søke lån og stipend i Lånekassen.

Nye kull starter i Oslo og Bergen høsten 2015  - www.ifh.no

Norges Massasjeforbund
Kvalitet og seriøsitet 

Tlf.: 22 33 10 90
www.massasjeforbundet.no
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Ikke-helende sår og  
behandlingen av disse
Gjennom alle tider har  
mennesket hatt sår som ikke 
vil gro. Dette kalles enten 
kroniske sår eller ikke-helen-
de sår. 

På gamle veggmalerier og gamle 
nedtegnelser finnes oppskrifter på 
hvordan disse sårene skal behand-
les. I og med at mange av disse så-
rene var forårsaket av krig og vold, 
var krigskirurgene de som utviklet 
sårbehandlingen fra gammelt av. 
Mange av prinsippene de benyttet 
har fortsatt relevans. Sårene skulle 
holdes rene, det skulle benyttes ed-
dik, vin og honning i sårene. Eddik 
og honning har nå fått sin renes-
sanse, det samme har bruken av 
fluelarver.

Ikke-helende sår påfører hvert 
år samfunnet store utgifter. Hjort 
og Gottrup anslo i 2010 at Danske 
kommuner brukte 735 mill. Dkr. på 
sårbehandling. Denne summen vil 
sannsynligvis 3 dobles fram mot 
2020. En engelsk undersøkelse an-
slo at de totale kostnadene til sår-
behandling i Hull var på mellom 
23 og 30 millioner kr. pr. 100.000 
innbyggere, eller 2-3% av det loka-
le helsebudsjettet. Selv om både 
forebygging og behandling av sår 
er bedret er det to forhold som 
kommer til å forårsake disse øk-
ningene. Dels øker den eldre del 
av befolkningen. Alder og sykdom 
er en av de viktigste faktorene for 
at sår ikke vil gro. Den andre årsa-
ken er at antallet mennesker med 
diabetes type 2 øker dramatisk. En 
viss andel av diabetikerne utvikler 
ikke-helende sår.

Hvilke typer sår har vi så?
For å sikre korrekt behandling av 
sår er det helt avgjørende at det stil-
les en riktig sårdiagnose. Å starte 

behandling uten å vite årsaken til 
at såret har oppstått kan føre til 
katastrofer som amputasjon, in-
feksjon eller i verste fall død. Å få 
kompetent helsepersonell til å stil-
le disse diagnosene er en av de stør-
ste utfordringene vi står over for i 
omsorgen for sår. Vi regner med at 
de aller fleste sår hører til i en av 
følgende grupper:

Sår forårsaket av sirkulasjonss-
vikt. Dette kan enten skyldes svikt 
i arterienes evne til å forsyne vev 
med oksygenrikt blod eller vene-
nes evne til å føre oksygenfattig 
blodet tilbake til lungene og hjer-
tet. Det kan også være en kombi-
nasjon mellom disse.

Sår forårsaket av trykk. I denne 
gruppen kommer ligge- og sitte-
sårene. Noen sår knyttet til dia-
betes er også forårsaket av trykk, 
men kategoriseres allikevel i egen 
gruppe.

Sår forårsaket av komplikasjoner  

til diabetes. Diabetes i seg selv 
trenger ikke gi sår, men når ner-
vene skades og/eller arteriene blir 
tette, så oppstår sår. Diabetes på-
virker også kroppens evne til å ta 
hånd om bakteriell infeksjon.

Sår forårsaket av traume. Noen 
sår som oppstår ved en akutt skade 
(kutt, hudavskrapning, kirurgisk 
inngrep osv.) vil ikke gro. Det fin-
nes ingen sykdom som kan forkla-
re dette. At såret ikke vil gro hen-
ger da sammen med lokale forhold 
i såret.

Sår forårsaket av sykdommer 
i huden eller immunsystemet. I 
denne gruppen finner bl.a. kreftsår 
og sår som dannes av kroppen 
på grunn av immunsykdommer.  
Dette er en gruppe sår som krever 
helt annen medisinsk behandling.

Hvordan behandler vi sår?
Still riktig sårdiagnose. En stram 
kompresjonsbandasje er helt av-
gjørende for at sår som er forår-

saket av venøs sirkulasjonssvikt 
skal gro. Men den samme kompre-
sjonsbandasjen kan føre til ampu-
tasjon om den benyttes ved arteri-
ell svikt. Sår forårsaket av sykdom 
i immunsystemet kan bli vesentlig 
verre om de behandles etter det 
som er gode behandlingsprinsip-
per for andre typer sår.

De som behandler sår skal ha 
spesiell interesse for dette og kun-
ne denne jobben. En av de største 
utfordringene vi har i omsorgen 
for ikke-helende sår er at for man-
ge er involvert i behandlingen. 
Dette fører til at prosedyrer ikke 
følges, fordi de ikke vil eller kan 
gjøre det som står i prosedyren, el-
ler at oppgavene ikke utføres godt 
nok. Kompresjonen legges feil, så-
rene rengjøres for dårlig, bandasjer 
brukes galt. Det er heller ikke bra 
at prosedyrer bare legges bort fordi 
de er for vanskelige eller for dyre. 
Kan man ikke jobben, må man 
lære den.

Kunnskapen om bakteriers evne 
til å beskytte seg i sårene må ut til 
de som behandler sår og få konse-
kvenser for behandlingen. Vi vet 
at mange bakterier har evnen til å 
beskytte seg mot kroppens forsvar 
og dermed også antibiotika, ved å 
danne en beskyttende hinne som 
vi kaller biofilm. Tannleger har 
kjent dette fenomenet lenge, men 
der kalles det plakk på tennene. 
Biofilm i sårene fører til at bakteri-
ene er immune mot angrep inklu-
siv antibiotika, og det er grunn til 
å tro at mye av den antibiotikaen 
som benyttes til ikke-helende sår, 
er helt bortkastet for ikke å si ska-
delig.

Bedre organisering
Omsorgen for sårpasientene må 
organiseres bedre. Nå er det veldig 
tilfeldig hvem som gjør hva, med 
den konsekvens at mennesker 
har sår i årevis som kunne vært  
behandlet i løpet av uker dersom 
arbeidet var riktig utført.

Sårbandasjer bør komme på blå 
resept. Dagens ordning der pa-
sientene dekker noe, legesentra 
og sykehus dekker noe og hjem-
metjenesten dekker noe, har ført 
til svært dårlige forhold mange 
steder. Pasienter med ikke-helen-
de sår blir pasienter de ikke vil ha, 
fordi de koster for mye, er kreven-
de å diagnostisere/behandle og det 
tar lang tid. Hjemmesykepleien 
i mange kommuner vil ikke ta 
hånd om denne gruppen pasient, 
med mindre de har tilleggslidel-
ser som gjør at de ikke kan si nei. 
Grunnen er at de koster kommu-
nen for mye. Vi må få en organise-
ring som gavner sårpasienten ikke 
hva som gir minst arbeid og utgif-
ter, og da må finansieringen være 

på plass. 

Av Arne Langøen, Norsk Interessegruppe for sårheling

Ikke-helende sår forårsaket av svikt i den venøse blodsirkulasjonen. FOTO:  ARNE LANGØEN

Arne Langøen

NIFS

DISTRIBUERT I NORGE AV NORGESPLASTER AS
www.norgesplaster.no  //  info@norgesplaster.no

[ har du et sår
som ikke vil gro? ]

En naturlig del av moderne sårbehandling

  Best dokumentert antibakteriell effekt*
  En naturlig del av moderne sårbehandling
  Ingen resistensfare ved langvarig bruk
  I bruk ved norske sykehus - nå også på apoteket!

 * Medihoney er bruk i alle publiserte studier på den antibakterielle effekten til manukahonning.

DU FINNER DEN

PÅ APOTEKET
Distribuert av

Norgesplaster AS

ANTIBAKTERIELL HONNING

med Aktiv Leptospermum honning

Du finner også 
Medihoney som hudkrem



Bandasjene selges via bandagist og alle Mediq-klinikker som tilbyr råd/veiledning innen sårbehandling.

Telefon 67 02 43 00 
www.mediqnorge.no

Biatain Silicone skumbandasje
Kan brukes
på alle sår

som væsker

Nyhet
 Myk og formbar  
bandasje som sitter godt

 Kan dusjes med
 Kan ligge på såret i  
opptil 7 dager

 Optimal håndtering 
av sårvæske

OSLO/APOTEK 
Pilestredet 7
Tlf. 45 21 85 51
Faks 22 47 83 29

HAMAR 
Torggt. 1
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

BERGEN 
Apeltunveien 2
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

STRØMMEN 
Strømsveien 61
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

GJØVIK 
Strandgt. 17
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

TØNSBERG 
Kammegt. 4
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00
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Myter står for fall  
- heldigvis...

Optimal, skånsom og lindrende sårbehandling

Gamle myter om sårbehandling kan gjøre mye skade. Mölnlycke har  
utviklet teknologi og løsninger – tilpasset den medisinske virkeligheten. 
Det har resultert i produkter som er brukt av sykehuspersonell for  
skånsom sårbehandling i 20 år.  

Uansett hvor stort eller lite såret er – det er viktig med riktig pleie for  
at det skal gro. Safetac er heftemiddelet som brukes på våre bandasjer 
og plaster.  

Glem mytene – velg den beste sårbehandlingen!

            
Se etter Safetac-symbolet. 

Da vet du at plasteret:

Sitter, men ikke 

   sitter fast i såret

Ikke gjør vondt å fjerne
 

Kan sitte på inntil en uke,  

   avhengig av sårets tilstand

Er lim- og lateksfritt

Kjøpes hos apotek og bandasjist. www.molnlycke.no

 MYTE: Det gjør mindre vondt å dra 

 av plasteret om du gjør det hurtig.

SANNHET: Denne metoden kan påføre såret – og huden 

 rundt  – skade og smerte. Velg et skånsomt plaster.
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Vi sitter i sola på 
Aker brygge. 
Det er ikke en 
selvfølge for 
Siw, som opp-
levde å få livet 
snudd på hodet. 

Fra å være frisk og jobbe som nordisk 
kommunikasjonssjef i København, 
ble hun fullstendig slått i bakken av 
mystisk sykdom.

Et sjokk
– Legene forsto ikke hva som var 
galt. De sendte meg hjem med gåstol 
og en ME-diagnose uten tilbud om 
hjelp. Jeg måtte fl ytte inn til foreldre-
ne mine, hvor jeg ble liggende på et 

mørkt rom med rullgardinene teipet 
fast i veggen. Det var et sjokk å opple-
ve den helomvendingen fra å være på 
topp i livet, til å ikke kunne ta vare på 
meg selv. Smertene, utmattelsen og 
alle de andre symptomene var uut-
holdelige.

Siw var ikke i tvil om at det var noe 
galt med kroppen hennes, og be-
gynte å lete etter svar. Det tok fl ere 
år før hun fant årsaken til plagene; 
borreliose og co-infeksjoner.

– Jeg startet medisinsk behandling 
hos indremedisinere i USA og Tysk-
land. Det har vært helt avgjørende 
for å komme til det nivået jeg er nå, 
hvor jeg er selvgående og kan job-
be 20%. Infrarød sauna har vært et 

uunnværlig hjelpemiddel på veien.

I mørket våknet gründeren
Det var en bekjent som anbefalte å ta 
badstue for smertelindring og detox 
underveis i behandlingen. Siw be-
søkte et spa i Oslo, hvor hun testet ut 
en infrarød sauna. Mens svetten rant 
merket hun umiddelbar bedring.  
– For første gang siden jeg ble syk, 
opplevde jeg et helsemessig løft. Det 
var fantastisk. Jeg fi kk mer energi og 
mindre smerter.

Hun begynte å lete på nettet et-
ter en sauna til eget bruk, men fant 
ingen som dekket hennes behov.  
Enten var de for store, eller så følte 
hun seg ikke trygg kvalitetsmessig. I 

- Jeg ble kastet ut av livet på et alt-
for tidlig tidspunkt, sier Siw, som 
for seks år siden ble alvorlig syk. Fra 
sykesengen designet hun sin egen 
drømmesauna. 

Lagde drømme-
sauna fra 
sykesengen

Av Trine Dahlmann

Les mer på 
smerteogsmertelindring.no

Legen anbefaler 
kollagentilskudd mot ledd- 

og muskelplager

Lavt kollagennivå fører til slitte ledd, med smerter, 
stivhet og kraftløshet som resultat, og tre av fi re 
nordmenn vil i løpet av livet oppleve plager som 
følge av dette. Om du lever med kroniske smerter 
eller bare trenger å mykes opp litt – det fi nnes håp 

for alle.
Kollagen er limet i kroppen. Det utgjør en tredjedel av 

kroppens proteiner og er den viktigste byggeklossen i brusk, 
ledd, muskler og hud, forteller legen Guttorm Storvestre, 
som møter mange pasienter med muskel- og leddsmerter.

I dag fi nnes det over 20 kjente typer kollagen. Type 1 og 
type 2 anses som de viktigste.

– Type 2 har en viktig funksjon i leddbrusk, og det er den-
ne typen jeg har gitt til pasienter, fortsetter han.

Storvestre anbefaler gjerne kollagentilskudd for at ledd- 
og muskelsmerter skal forsvinne. Han oppfordrer likevel 
folk til å være forsiktige med hva de velger i mylderet av 
kosttilskudd som fi nnes der ute.

Siden kroppen selv produserer sitt eget kollagen er ikke 
legen skeptisk til tilskudd av kollagen type 1 eller 2. Det 
fi nnes også fl ere studier som påviser at det hjelper mot 
artrose og slitasjegikt.

– Selv om ikke alle bryr seg om studier er det helt klart en 
fordel at eff ekten kan dokumenteres. Hvis du ikke får bukt 
med ledd- og muskelsmertene gjennom smertestillende, er 
det verdt et forsøk å tilføre kollagen.

– Det verste du kan gjøre er å gå rundt med muskel- og 
leddsmerter uten å gjøre noe med det, avslutter Storvestre.

Guttorm Storvestre

Lege

FOTO: SZABINA GYONGYÖSI

Frisk leddbrusk består av mer enn 70 prosent 
kollagen, men allerede fra 30-årsalderen svekkes 
kroppens evne til å produsere den selv. 

Gründer Siw Hansson (36)

BESTILL NÅ

TM

-

Invitasjon: 
Prøv GRATIS* i 60 dager! Blir du smertefri i Syden?

Nå kan du få sydenvarme i din egen stue! 

uten bruk av medisiner. Infrarød badstue fra 

-

www.radianthealth.no

GÅ INN PÅ 
SMERTEOGSMERTELINDRING.N

OG DELTA I 
KONKURRANSEN 

OM Å VINNE DIN EGE
INFRARØDE SAUNA
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mørket våknet gründeren i henne.
– Jeg begynte å designe min drøm-

mesauna og gjennom familiebedrif-
ten, som mamma startet for over førti 
år siden, fi kk jeg mulighet til å bygge 
en merkevare i mitt tempo. Alt lå til 
rette under den paraplyen. Lager, lo-
gistikk og administrasjon sto allerede 
klart, sier hun. – Hodet slutter ikke å 
virke selv om kroppen er bevegelses-
hemmet. Er det noe man har når man 
år etter år er bundet til i sengen, er det 
tid til å tenke.

Kreativiteten boblet og nye ideer 
tok form.

– Jeg har alltid likt å jobbe, og fi kk 
mulighet til å utvikle et produkt jeg 
kunne stå 100% inne for. Det var ikke 

fortjeneste som motiverte meg, men 
ønske om å hjelpe andre, samt det å få 
en inngangsport tilbake til livet.

Helt hekta
Fra sengen vokste Radiant Health 
frem, og i dag selger de unike portable 
saunaer til hjemmebruk. 

– Istedenfor å dra til Syden, kan du 
få sydenvarme i din egen stue.  Selv 
rigger jeg meg til, tre til fem gan-
ger i uken. Jeg sitter i stua og ser på 
Netfl ix, mens jeg svetter i en halvti-
me. Det ser kanskje ikke så sexy ut, 
men jeg føler meg som et nytt men-
neske hver gang jeg går ut av den. 
Saunaen har bedret livskvaliteten 
min betraktelig. Jeg er helt hekta!

Salget har gått over all forventning, 
og er i stor grad basert på folkemunne 
etter  individuelle positive erfaringer.

– Det mest meningsfulle for meg, 
er hyggelige tilbakemeldinger. Uan-
sett om folk sliter med sykdom eller 
er friske, har de glede av den, alt etter 
behov. Revmatikere forteller om en 
bedre  og smertefri hverdag. Legen 
min gikk ned fem kilo på en måned 
uten å endre livsstil annet enn å ta 
regelmessig sauna. Folk forteller om 
fi nere og mykere hud. Det viktigste 
for meg er detoxeff ekten og smer-
telindring. Saunaen har vært en av 
mine beste helsemessige investerin-
ger.

Folk haster forbi etter en travel 

arbeidshverdag mens Siw tar siste 
slurk av HeartBeat smoothien sin. Til 
tross for at gåstolen er levert tilbake 
til sykehuset, har hun fremdeles pla-
ger og trenger mye hvile. 

– Jeg hører ofte at jeg ikke ser syk 
ut, og det er da enda godt, smiler hun 
før hun lattermildt avslutter. 

– Det er nok saunaen sin skyld.   

 For første gang 

siden jeg ble syk, 

opplevde jeg et 

helsemessig løft. 

Det var fantastisk. 

Jeg fi kk mer energi 

og mindre smerter.

Det viktigste for meg er detoxeffekten og smertelindring. Saunaen har vært en av mine beste helsemessige investeringer, sier Siw Hansson. FOTO:ULF SUNDIN

Vil du vite mer om infrarød 
værme? Du fi nner fakta på
smerteogsmertelindring.no

NO 

N 
A



12  SMERTEOGSMERTELINDRING.NO MEDIAPLANETDenne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet

NYHETER

Norsk Rehabiliteringsklinikk  
på Jordas laveste punkt
For mange kronisk syke  
mennesker er behandlings-
opphold ved Dødehavsklinik-
ken blitt et viktig vendepunkt i  
sykdomsutviklingen- og i livet.

De gode langtidsresultatene etter 
at over 1500 mennesker har gjen-
nomført rehabilitering, viser be-
dret funksjonsnivå og livskvalitet, 
mindre medisinbruk og generelt 
mindre behov for helsetjenester. 
Mange kan gjenoppta arbeid, studi-
er og skolegang. De oppmuntrende 
resultatene gjelder også unge men-
nesker med sykdommen ME/CFS.

Norge på smertetoppen
Forekomsten av kroniske muskel- 
og skjelettlidelser er høyere i Nor-
ge enn i mange andre europeiske 
land, og utgjør en hovedårsak til 
arbeidsuførhet. Forskningsba-
sert kunnskap og internasjonale  
anbefalinger vektlegger multidisi-
plinær helhetlig tilnærming (tverr-
faglig rehabilitering) i behandlin-
gen ved  kroniske smertetilstander.

Kronisk sykdom – flere  
lidelser samtidig
Kronisk sykdom og smerter over 
tid belaster og «stresser» hele  
mennesket og gir ringvirkninger 
i den nærmeste familie. Immun-
forsvaret svekkes og det er økt fare 
for å utvikle andre sykdommer, 
både kroppslig og psykisk. Kronisk  
sykdom fører til begrensinger i 
dagliglivet og på jobb, i familiefor-
hold og sosiale relasjoner.

Ved kronisk sykdom er sykdoms- 
bildet sammensatt og den enkel-
te kan ha store medisinske utfor-
dringer. Forebygging, behandling 
og rehabilitering må gå parallelt. 

Samhandling med fastlegen som 
viktigste koordinator og pasienten 
som aktiv deltager i sin egen reha-
biliteringsprosess, er avgjørende 
for å lykkes.

Dødehavsklinikken
Dødehavsklinikken er et norsk  
rehabiliteringssenter som drives 
av Dødehavstiftelsen, en uav-
hengig non-profit medisinsk or-
ganisasjon. Gjennom 12 år er det 
bygget opp et spesielt behandlings-
tilbud og opparbeidet betydelig fag- 
kompetanse. 

Det spesielle rehabiliteringspro-
grammet bygger på skolemedisin. 
Det betyr at alle behandlingsme-
todene som benyttes, er viten- 
skapelig dokumentert og anerkjent. 
Klinikken arbeider etter gjeldende 
norske og internasjonale krav og 
retningslinjer. Det er et nært sam-
arbeid med helsetjenesten i Norge. 
Fastleger henviser i økende antall 
pasienter til rehabilitering ved  
Dødehavsklinikken.

Hele mennesket.  Flerfaglig 
rehabilitering + klimaterapi
Pasienter med kronisk sykdom 
har ofte flere lidelser samtidig. 
Sykdomsbildet er sammensatt 
og det er behov for hjelp fra flere  
legespesialister og tverrfaglig  
helseteam. Det handler om helhet-
lig vurdering og behandling tilpas-
set den enkeltes behov. Gjennom 
et intensivt program ivaretas både 
fysiske og psykiske plager, i tillegg 
til de psykososiale utfordringene. 
Medisinsk klimaterapi er en viktig 
del av behandlingsprogrammet og 
bidrar til å øke langtidseffekten.

Norsk behandlerteam og fag-
team med ulike legespesialister 

arbeider sammen med den enkelte 
deltager, for å sikre individuell 
tilrettelegging av og personlig 
veiledning under behandlings- 
oppholdet. Det tverrfaglige  
behandlingsprogrammet omfatter 
blant annet veiledning og trening 
i avspenning og pusteteknikker, 
stressmestring og aktiv tilste-
deværelse.  Fysioterapi og fysisk  
aktivitet tilpasses den enkeltes 
behov og kapasitet og skjer under 
veiledning. Undervisning og kunn-
skapsformidling er på programmet 
tre ganger ukentlig. Det legges vekt 
på sunt kosthold og helsefrem-
mende livsstil. Det samme gjelder 
livsstyrketrening, med innlæring 
av kognitive mestringsteknikker, 
samt individualsamtaler og del- 
takelse i smågrupper.

Brukermedvirkning og aktiv 
deltakelse gjennom hele behand-
lingsprosessen er viktig. Ved Døde-
havsklinikken ”bygges helse”, med 
fokus på den enkeltes ressurser og 
muligheter med tanke på videre 
positiv utvikling etter oppholdet 
ved Dødehavet.

Unik medisinsk klimaterapi
Dødehavet er verdens mest saltri-
ke innsjø og ligger i en ørken 420  
meter under havoverflaten, på  
jordas laveste punkt. Klimatera-
pien er basert på en kombinasjon 
av høyt barometertrykk, lav rela-
tiv luftfuktighet, høy temperatur, 
høy konsentrasjon av mineral- 
salter, svart Dødehavsmud og sol-
lys. Disse faktorer gjør Dødehavs-
området unikt i behandlingen av 
pasienter som lider av en rekke 
ulike sykdommer. Det er viten-
skapelig dokumentert langtidsef-
fekt ved revmatiske sykdommer, 

som leddsykdommer, slitasjegikt, 
fibromyalgi og kroniske muskels-
merter. Behandlingen gir betydelig 
bedring av smerter og sykelighet 
hos de fleste pasienter, og noen 
ganger full tilbakegang av symp-
tomene. For hudsykdommer som 
psoriasis, atopisk eksem og vitiligo, 
oppnås de beste langtidsresulta-
ter, sammenlignet med andre be-
handlingsmetoder - og det uten å 
gi bivirkninger. Flertallet av unge 
mennesker med ME/CFS kommer 
tilbake i aktivt liv etter behandling 
ved Dødehavsklinikken.

Dokumentasjon og forskning
Flere hundre publikasjoner i inter-
nasjonale tidsskrift dokumenterer 
at klimaterapi ved Dødehavet gir 
langtidseffekt ved en rekke kronis-
ke sykdommer. Det er en sammen-
heng mellom lave verdier av vita-
min D og kroniske muskelsmerter. 
Klinisk studie av norske pasienter 
ved Dødehavsklinikken (publisert 
i internasjonalt legetidsskrift IMAJ 
i 2011), viste at tre uker medisinsk 
klimaterapi ga betydelig økning i 
blodets vitamin-D nivå og at den-
ne økningen samsvarte med re-
duksjon av smertenivå og redusert 
sykdomsgrad.

Flere kliniske studier har vist at 
fellesnevner for sykdommer som 
behandles med gode langtidsresul-
tater ved Dødehavet, er autoimmu-
nitet. De unike klimatiske fakto-
rene ved Dødehavet, inkludert det 
spesielle forholdet mellom UVA og 
UVB -stråling fra sola, påvirker im-
munsystemet gjennom vitamin D 
metabolismen. 

Dødehavstiftelsen
Stiftelsen er uavhengig, politisk og 

religiøs nøytral. Gjennom klinisk 
behandling, forskning og kunn-
skapsformidling, arbeider stiftel-
sen for at mennesker til tross for 
kroniske helseplager kan leve et 
aktivt liv med god livskvalitet. De-
dikert til flerfaglig rehabilitering 
og klimaterapi, er formålet å styrke 
rehabiliteringstilbu det til norske 
pasienter. Vitenskapelig dokumen-
tasjon og fagkonferanser i tillegg 
til utdanning og informasjon, er 
viktige deler av arbeidet. I tillegg til 
styret, har stiftelsen egen vitenska-
pelig forskningskomite.

Dødehavskonferansen
Det er stor interesse for den 9. lege-
konferanse ved Dødehavet 23.-28.
november 2015: «Chronic Fatigue, 
Sun and Immune System at the 
Dead Sea». Fastleger og spesialister 
fra hele Norge samles til en ukes 
fagkonferanse for å lære mer om 
behandling og rehabilitering ved 
kroniske sykdommer.

Håp og muligheter
Foreliggende oppfølgingsdata av 
norske pasienter bekrefter at hel-
hetlig, tverrfaglig rehabilitering 
kombinert med medisinsk klima-
terapi ved Dødehavet, er en verdi-
full behandlingsmulighet ved flere 
kroniske lidelser. Behandlingen 
ved Dødehavet er uten bivirknin-
ger eller skadevirkning.  Det hand-
ler om å spille på lag med kroppen 
og naturen, uten bruk av tabletter 
eller sprøyter. Det handler om å 
styrke kroppen og sinnets egne 
helbredende krefter. 

Av: Redaksjonen

Kronisk sykdom ved Dødehavsklinikken 



Trygg og god 
osteopatisk behandling
En osteopat fi nner ofte en rekke ulike årsaker 
til smerter i muskler og skjelett. Etter et sykdoms-
forløp kan det dukke opp smerter og plager 
andre steder i kroppen, og ved å gå til en osteopat 
møter man en fagperson som har god tid til å 
sette seg inn i det konkrete sykdomsbildet.

En osteopat behandler ut i fra tanken om at 
god funksjon og helse avhenger av et optimalt 
samarbeid mellom muskel-, skjelett- og 
bindevevsystemet, nervesystemet og det 
sirkulatoriske systemet.

- Områder som er smertefulle og oppleves 
som stive kan være forbundet med problemer i 
andre områder, sier Helge Skåtun, leder i Norsk 
Osteopatforbund.

Osteopati som behandlingsform
Ved å ta seg tid og lytte til pasientens 
problemer, den allmenne helse, behandlings-
historie og medisinbruk, danner osteopaten 
seg et sykdomsbilde og kan deretter undersøke 
pasientens fysikk i kombinasjon med plagene. 
Sammen med pasienten lages en plan for 
behandlingen, med oversikt over hva som for-
ventes av osteopaten og hva pasienten 
selv må ta ansvar for.

I faget osteopati er fokuset å fremme pasientens 
evne til å hjelpe seg selv, og behandlingen 
passer for alle siden behandlingene tilpasses 
hver enkelt pasient.

Muskel- og skjelettplager
Pasienter som oppsøker osteopati plages ofte 
av plager i muskler og skjelett. Dette kan være 
smerter i nakke, rygg, kne, skulder og hofte, 
eller plager relatert til svangerskap. Osteopati 
kan også behandle ulike problemer med 
hodepine, svimmelhet og balanseproblemer, 
samt funksjonelle plager hos spedbarn.

- En osteopat kan også behandle akutte og 
belastningsrelaterte plager som idrettsskader, 
sier Skåtun. Han legger til at fordøyelsesproble-
mer er enda et av behandlingsområdene.

Sterk vekst de siste ti årene
På slutten av 80-tallet var det en økende 
interesse for faget osteopati, og i 1993 startet 
den første, norske utdanningen av fremtidens 
osteopater. Norsk Osteopatforbund ble stiftet 
samme år, med formål om å få autorisasjon 
og for å beskytte osteopati som konsept, 
undersøkelsesmetode og behandlingsform, 
samt være en kvalitetssikrer av faget.

Osteopatibehandlinger har hatt en betydelig 
vekst de siste ti årene, og er blitt en anerkjent 
behandlingsform for mange pasienter. Ved å 
oppsøke et av forbundets 255 medlemmer, er 
pasienten sikret å få en osteopat som jevnlig 
deltar på faglige oppdateringer, og som er 
bundet av Norsk Osteopatforbunds yrkesetiske 
retningslinjer.

Les mer om de ulike behandlingsområdene på Norsk Osteopatforbunds 
nettsider: www.osteopati.org
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Smerter er et elektrisk problem

Et smertesignal blir sendt fra et 
nervefi ber (for eksempel i foten), 
videre opp i ryggsøylen og til hjer-
nen der meldingen blir mottatt. 
Noen ganger er smerten akutt, 
man brenner seg på fi ngrene og 
fl ytter dem eller de kan bli kronis-
ke. Kroniske smertersignaler kan 
fortsette å sende beskjeder til hjer-
nen selv om den utløsende årsaken 
ikke lenger er til stede. Det har opp-
stått en kronisk elektrisk ubalanse, 
og før «strømmen slås av» vil smer-
ten fortsette å være der.

Elektriske smertesignaler
Uavhengig av opprinnelig årsak 
har smertesignalene noe felles, de 

er elektriske.
Problemer oppstår i celler og 

organer når den elektriske spen-
ningen i cellemembranen synker 
under -70 mV. En celle med opti-
malt elektrisk potensial har opti-
mal pH, god oksygentilgang, alle 
essensielle mineraler til stede og 
produserer nok av energimolekylet 
ATP (adenosin trifosfat). Klinikk for 
integrert medisin har spesialisert 
seg på elektromedisin. Vi benytter 
mikrostrøm- og pulserende mag-
netfeltterapi, som er godt doku-
mentert, eff ektivt og direkte påvir-
ker cellenes energiproduksjon.

Det er med andre ord slik at 
hvis det oppstår  situasjoner i celler/

organer der den elektriske spen-
ningen er for lav, («batteriet i 
cellene har for lite strøm»), vil det 
utløses smertesignaler. Feilspen-

ningen i cellebatteriet er et sikkert 
tegn på problemer. 

Kroppen vil forsøke å øke blod-
sirkulasjonen og øke den elektriske 
aktiviteten i området slik at cellene 
og dermed skaden kan repareres. 
Når den elektriske tilstanden er 
normalisert, vil smerten opphøre.  
Har du fått en vellykket behand-
ling, har den også løst det elektris-
ke problemet.  ”Har du en ødelagt 
lyspære, nytter det ikke å sette en 
pille i stikkontakten, men å bytte 
lyspære (løse det elektriske proble-
met)”.

Elektromedisinske produkter 
Uno Vita leverer dokumentert 

eff ektive og medisinsk godkjente 
apparater til personlig bruk (Acti-
Patch) til noen hundrelapper og 
større systemer til klinikker. Acti-
Patch behandler uten bivirkninger, 
uten medisiner og ubehag.

Mobilindustrien kommer snart 
med elektromedisinsk utstyr. Flere 
produsenter planlegger å komme 
med elektromedisinske enheter 
til telefonen for bl.a. stressreduk-
sjon. Elektromedisin er fremtidens 
medisin. 

Av Jan Fredrik Poleszynski

Feilspenningen i cellebatteriet er et sikkert tegn på problemer. Kroppen vil forsøke å øke blodsirkulasjonen og øke den elektriske aktiviteten i området slik at cellene og dermed skaden kan 

repareres. FOTO: WWW.123RF.COM 

Smertelidelser rammer de fl este. De utløsende årsakene kan være mange,  fra 
stress/depresjoner til fysiske skader, men fysiologisk sett er det mer ensartet. 

Les mer på 
smerteog
smertelindring.no

Jan Fredrik Poleszynski 
Helhetsterapeut med spesialfelt 

elektro- og informasjons-
medisin, daglig leder ved 

Klinikk for integrert medisin
FOTO: ANNA BOHLMARK



  

Sitter du mye på arbeidsplassen?

Active Stand motiverer til stående 
arbeid, slik at du kan redusere 

sittetiden og få mange helsefordeler!

Les mer på 
www.activestand.no

Prøv brettet gratis!

Tenk at vi nordmenn i 
gjennomsnitt bruker

av vår våken tid i ro...
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- De aller fl este opplever muskel- 
eller skjelettplager fra tid til an-
nen. Men en del av befolkningen 
har langvarige plager som påvir-
ker hvordan de fungerer både på 
fritiden og i arbeidet. Derfor har 
disse plagene stor innvirkning på 
den enkelte, og det har også en 
stor samfunnsmessig kostnad, sier 
forskningsleder ved Klinikk for 
kirurgi og nevrofag ved Oslo Uni-
versitetssykehus og Universitetet i 
Oslo, John-Anker Zwart.

Samarbeid
En av utfordringene har vært at det 
tidligere ble allokert lite ressurser 
til forskning som vil sette oss bedre 
i stand til å forstå hvorfor noen ut-
vikler kroniske plager.

- I 2012 etablerte Nasjonal sam-
arbeidsgruppe for helseforskning 
en satsningsgruppe som skal ar-
beide med muskel- og skjeletthel-
se. Dette var for å fremme samar-
beid og kunnskapsdeling mellom 

forskningsmiljøene innen dette 
feltet. Tidligere var forskningen 
ganske spredt, så å samle dette 
har gitt bedre ressursutnyttelse og 
har også ført til at vi har fått tema-
et høyere opp på dagsorden, sier 
Zwart.

Behandling med antibiotika
Den hyppigste årsaken til helse-
tap er smerter i korsryggen, og 
et av prosjektene som det forskes 

på nå er pasienter med kroniske 
korsryggsmerter:

- MR viser at denne pasientgrup-
pen har endringer i mellomvirvel-
skivene. I en dansk studie har dis-
se pasientene blitt behandlet med 
antibiotika i en tremåneders peri-
ode. Hypotesen bak behandlingen 
var at man trodde det lå til grunn 
en lavgradinfeksjon. En rekke pasi-
enter opplyste at de fi kk gode resul-
tater av slik behandling, men re-

sultatene har ikke blitt etterprøvd 
tidligere. Det er nettopp det vi er i 
gang med nå, forklarer Zwart.

De vel 140 pasientene som er 
med i prosjektet følges svært nøye 
opp med hensyn til hvilken eff ekt 
antibiotikaen har. I tillegg ser de 
på genetiske forhold og tar blod-
prøveanalyser som skal gi et bedre 
grunnlag for å forstå eff ekten av 
behandlingen. Operasjon har vært 
den vanlige behandlingen for en 
del av disse pasientene tidligere, 
men hvis dette forskningsprosjek-
tet viser at antibiotika kan brukes 
isteden er det et viktig fremskritt.

Kartlegger nervesystemet
Et annet prosjekt ledes av forske-
ren og legen Kristian B. Nilsen:

- Vi ser på ulike smerter som for 
eksempel ryggplager eller isjias og 
prøver å forstå hvorfor noen får 
kroniske plager, mens plagene hos 
andre er forbigående, sier Nilsen.
Undersøkelsen gjøres ved å under-

søke smertefysiologiske respon-
ser og nervesystemets funksjon. 
Da avdekker man blant annet om 
enkelte har tendens til å forsterke 
smertesignaler.

- Kroppen har egne systemer for 
å dempe smerter, og da forsøker vi 
å kartlegge disse funksjonene på 
ulike måter. På bakgrunn av dette 
kan vi kanskje etterhvert forklare 
hvorfor noen får kroniske plager og 
andre ikke, forklarer Nilsen.

De 120 pasientene som er med i 
studien testes på smertelab og da 
er det særlig hvordan kroppens 
egen evne til å hemme eller forster-
ke smerte som de er ute etter å lære 
mer om. Forskerne samler også inn 
blodprøver for å fi nne ut om gene-
tiske variasjoner kan ha noe med 
kroppens evne til å hemme eller 
forsterke smerter. 

Av Tom Backe

Svært mange av oss blir rammet av muskel- eller skjelettplager i løpet av livet. 
For noen er det forbigående, for andre er plagene kroniske. I Norge er det satt 

i gang fl ere forskningsprosjekter på dette området.

Kristian Bernhard Nilsen

Forsker og overlege ved 

Oslo universitetssykehus

John-Anker Zwart

 Forskningsleder ved Klinikk for 

kirurgi og nevrofag ved Oslo Univer-

sitetssykehus og Universitetet i Oslo.

FOTO: RAM GUPTA, UIO 2014

Les mer på 
smerteog
smertelindring.no

PLAGER FLEST - KOSTER MEST



MUSS
Norwegian musculoskeletal research network

Global Alliance for Musculoskeletal Health
Bone and Joint Decade World Summit 2015

and
The 4th Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference

Oslo, Thursday 8th - Friday 9th October

BREAKING DOWN THE BARRIERS - TOWARDS INTEGRATED CARE
How to promote musculoskeletal health and research

Developing integrated models of musculoskeletal care

Implementation of targeted treatment in primary and secondary care

Presentation of original research by leading scientists

The summit will bring together high-level individuals and thought leaders from government, health and international 

organisations together with experts in musculoskeletal health and diseases to discuss and set the direction for what can 

and needs to be done to promote musculoskeletal health and reduce the growing burden of musculoskeletal disorders.

Please visit our web-sites for information and registration, www.bjd2015 or www.muss.no.

Faglig Kongress 2015
23-24 oktober arrangerer NKF faglig kongress 
i Trondheim. Kongressen er i hovedsak for 
kiropraktorer, men andre helseprofesjoner er 
hjertelig velkommen. Kongressen er delt opp 
i fem moduler.

1  Kliniske ferdigheter
2  Mor og barn
3  Ny forskning og vitenskap
4  Kiropraktikk og idrett
5  Kommunikasjon og formidling

For mer informasjon og påmelding, gå inn på: 
www.fagligkongress.no
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Når du har vondt ring

Kiropraktorutdanning i Norge

Styreleder i Norsk 
Kiropraktorforening, 
Jakob Lothe forklarer 
at Stortinget i 2012 
enstemmig vedtok å 
etablere kiropraktor-
utdanning i Norge.

- Bakgrunnen for det er at vi 
er den eneste autoriserte helse-
profesjonen som fortsatt ikke har et 
utdanningstilbud i Norge. Dette til 
tross for at vi har hatt autorisasjon 
i snart 30 år. Kiropraktorer er en 
veldig populær tjeneste i befolknin-
gen, og 1 av 3 av dem som oppsøker 
behandling for muskel- og skjelett-
plager går til kiropraktor. Dette er 
en stor og viktig del av tjenestetil-
budet, sier Lothe. 

Avlaster fastlegene
Lothe forteller også at kiroprakto-
rer avlaster fastlegene i stor grad. 
- Hver femte konsultasjon hos 

fastlege er også muskel- og skjel-
ettrelatert. Det gir mer målrettet 
kompetanse å komme direkte til 
kiropraktor og kunne få behandling 
med en gang. Samlet gis det over 
to millioner konsultasjoner i året, 
og derfor er det veldig viktig å ha et 
utdanningstilbud og en forankring i 
det norske utdanningsvesenet med 
tverrfaglig utdanning og forskning, 
sier Lothe.

Store planer
Lothe forteller at forskerne har hatt 
en tyngre vei å gå, siden deres fag 
ikke har en fast adresse i utdan-
ningsvesenet.

- Å etablere en utdanning mener 
vi er et veldig viktig skritt videre, 
ikke minst for å kvalitetssikre hel-
setjenestene og få mer forskning på 
området. Og med tanke på at dette 
er enstemmig vedtatt i Stortinget, 
er det tre universiteter som ønsker 

seg utdanningen. Stavanger og 
Bergen vil ha det i felleskap, og me-
disinsk fakultet her i Oslo har gode 
planer for denne utdanningen. 
Vi vil se at kiropraktorutdannin-
gen medfører en radikal styrking 
av hele fagfeltet. Planene ved UiO 
sier at kiropraktorer skal utdannes 
sammen med medisinere, og det vil 
jo styrke muskel- og skjelettfeltet 

også innenfor medisinutdannin-
gen. Tverrfaglige utdanningsmo-
deller vil bidra til mer samhandling 
i helsetjenesten, forklarer Lothe.

Bedre samspill
Doktorgradsstipendiat Birgitte 
Lawaetz Myhrvold forteller at et 
norsk utdanningsløp vil gi et bedre
 samspill i primærhelsetjenesten 

hvor fastlege, kiropraktor, psykolog 
og fysioterapeut spiller på lag for 
den enkelte pasienten

- Da kan man ivareta pasienten 
på en bedre måte. Det er en stor 
diagnosevandring mellom psykis-
ke lidelser og muskel- og skjelett-
lidelser. For å kunne hjelpe disse 
pasientene trenger vi tverrfaglige 
team som jobber sammen. Det vil 
også bidra til å bedre innsikt og kon-
troll på kvalitet av utdannelsen en 
kiropraktor i Norge har, sier Myhr-
vold.

Myhrvold tror norsk utdanning 
ville gjort det lettere for forskere. - 
Akkurat nå er jeg og Pernille Irgens 
to av veldig få som er i et PHD-for-
løp i Norge. Kiropraktorutdanning i 
Norge vil gi oss fl ere muligheter til 
eventuell utvidelse av prosjektet til 
andre helsegrupper samt åpne fl e-
re dører innen forskning etter vi er 
ferdige, avslutter Myhrvold. 

Til tross for at kiropraktorer har vært autorisert i Norge i snart 30 år, har vi manglet et 
nasjonalt utdanningstilbud. Nå nærmer det seg med stormskritt. 

Jakob Lothe

Styreleder i Norsk 

Kiropraktorforening

FOTO: NORGES KIROPRAKTORFORBUND

Birgitte Lawaets Myhrvold

Kiripraktor og Doktorgradsstipendiat 

ved Universitet i Oslo

FOTO: PRIVAT

Kiropraktorer er en veldig populær tjeneste i befolkningen, og en av tre av dem som oppsøker behandling for muskel- og skjelettplager går til kiropraktor.. FOTO: ISTOCK



Hos oss i Royal Canin står alltid dyrets trivsel og sunnhet i fokus. 
For oss er det en selvfølge at ernæringen må ta høyde for 
dyrenes ulike livsstiler, sensitive områder, alder og rase.

 Helse i hver bit

Bak hvert enkelt produkt ligger det  
mange år med vitenskapelig forskning,  
og laboratoriekontrollerte produksjons-
prosesser med fokus på sikkerhet. 

Hver fôrkule er satt sammen av over  
femti nøye utvalgte nærings stoffer av  
høy kvalitet. Selv ikke størrelsen, formen, 
teksturen eller hardheten til fôrkulene er 
overlatt til tilfeldig hetene.



JEG VAR 
DØD!
Rask igangsetting av livreddende førstehjelp og  

umiddelbar bruk av hjertestarter reddet livet mitt!

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anska e seg hjertestarter.  

Så mange som 3000 - 5000 personer faller om med uventet hjertestans 

utenfor sykehus i Norge hvert år. Per i dag er det så mange som 9 av  

10 som dør. Liv kan reddes og flere vil overleve hjertestans om det  

utplasseres flere hjertestartere i samfunnet. Vi oppfordrer  

alle bedrifter til å trygge sin arbeidsplass og nærmiljø  

ved å gå til anska else av hjertestarter. 

Norges beste tilbud  
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan®
PAD 350 Red Cross edition™:

 En driftssikker livredder som passer for alle typer bedrifter

 Markedets mest robuste. Tåler meget godt fukt og støv (IP 56)

 En av markedslederne i Norge

 Intuitiv og vedlikeholdsfri

 Benytter den fremste teknologi innen defibrillering

 Er fullt ut CE og FDA godkjent for internasjonalt bruk

 Svært brukervennlig med norsk tale

 Markedets beste garanti på hele 10 år

 Leveres med bæreveske

Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

KAMPANJEPRIS!

Ord. pris 14 998,- kr.

 Nå.  12.487,- 
(9 990,- kr. eks. mva.)
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