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Oversikt over foredraget
 En Kiropraktors hverdag

 Samarbeid med fysioterapeuter

 Sykdomsforståelse

 Informasjonsvideo om låsning

 Trygdestatestikk

 Muskel-skjelett utfordringen. 



Kiropraktorstudium
 Universitet/høyskole (5år)

 Turnustjeneste (1år)

 Mye til felles med medisinstudiet:

-bredde og omfang

-3 første år felles

-differensial diagnostikk

 Primærkontakt rolle

 Spesialisert mot Muskelskjeletthelse. 



Kiropraktikk internasjonalt
 Kiropraktorer etablert i vestlig verden

 Internasjonal standard på utdannelse

 Gode studier i mange land

 Universitetet i Odense – Danmark 

tverrfaglighet og forskning

 Norsk: Universitetet i Bergen – 2021?

 Sverige ikke ECCE godkjent



Kiropraktorene i Norge
 810 (i 2018)

 90% < 50 år

 30-50 nye pr. år

 Minimum 30 timer videreutdanning pr. år

 Flest med utdanning fra Danmark og England. 

 Internasjonalt : ECU og WFC



Fagområde
 Undersøkelse

 Diagnostikk

 Behandling 

 Forebyggelse

Av lidelser i nervemuskelskjelett systemet.
Video om rygg 

https://www.facebook.com/174315599276727/videos/445950135929629/?t=2


Behandlingsmetoder
Kunnskapsbasert medisin

Kliniske retningslinjer

Retningslinjer for kiropraktor praksis

Etablert praksis



Tiltaks typer
Råd og informasjon

Manuell behandling

Rehabilitering

Profylakse



Henvisningsordningen
Kiropraktorer og Manuellterapeuter

Refusjon uavhengig av henvisning

Henvise 2. linje tjenesten

Henvise til fysioterapeut 

Sykmelding

Videreført permanent fra 2006



En kiropraktors hverdag
 Sykler til jobben

 Konsultasjoner fra 07.20 – 11.50

 Administrasjon

 Lunsj 12.10 – 12.30

 Konsultasjoner 12.30 - 15

 Administrasjon + fagutvikling 15 -17

 90% jobber fulltid. De fleste jobber mye.  



Samarbeids partnere
 Radiologer

 Fastleger (henvisninger og epikriser)

 Fysioterapeuter 

 Fysikalsk Medisinere

 Ortopeder

 Nav + arbeidsgivere (sykm., tlf, møter)

 Internt på senteret 

 Løfte på lag



Samarbeid med fysioterapeut

 Henvisning begge veier

 Henvisning, helsenett, telefon møte, muntlig 
anbefaling

 2nd opinion

 Konsentrere samarbeidet om de vanskelige 
pasientene?



Refusjonsordninger
 147,- undersøkelse ved ny diagnose

 68,- oppfølgende behandling

 Noen takster for sykmelding, erklæringer og annen 
samhandling.

 Pasientene dekker ca. 85%

 Kostnadseffektivt 

 Velger tiltak helt fritt

 Behandlingsforsikring





Hvorfor blir det vondt?

Moderne 
forståelse av 
mekanismene



Biopsykososial Sykdomsmodell
Biologi

Vevstilstand

Fysiologisk tilpasning

Genetiske faktorer

Alder og kjønn

Sosialt
Relasjoner

Sosial støtte 
dynamikk

Økonomiske 
betingelser

Psyke
Mental helse

Følelsesmessige 
forhold

Tro og forventning

Gliedt et al. 2017. The biopsychosocial model and chiropractic:
a commentary with recommendations for the chiropractic profession. Chiropr Man Therap, 25, 16.



Psykologiske riskfaktorer for akutte+ 
kroniske korsrygg og nakkesmerter

Arbeidspress

Tidspress

Monotont arbeid

Lav grad av 
innflytelse

Smerteopplevelse

Stress

Uro

Angst

Dårlig sosial støtte



Degenerasjon uten symptomer

Brinjikji, Luetmer et al. 2015, Systematic literature review of imaging features of spinal 
degeneration in asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol, 36 (4), 811-816.



Aldersprevalens rygg- og nakkesmerter

Kilde: Oslo Economics, 2019



Struktur          Funksjon

✓Dårlig korrelasjon mellom  
symptomer og  RTG, CT og MR.

✓Strukturelle årsaker - sjeldne.

✓Funksjonelle årsaker forklarer 
majoriteten?   



God funksjon

✓Forutsetter  harmonisk samspill

mellom nerver, muskler og ledd.

NervesystemLedd

Segmental 

Muskulatur



Låsning
✓Irritert ledd ofte med økt tonus og 

nedsatt koordinasjon av musklene 
som beveger leddet. 

✓Både musklene og leddet kan gi 
smerter og bidra til vond sirkel. 

✓Nervesystemet spiller en sentral 
rolle

✓Multiple årsaks-mekanismer



Ledd eller muskler???

✓De aller fleste nakke- og     

rygglidelser involverer 

både ledd, nerver og 

muskler.

*



Symptom forklaring
✓Låsning disponerer for 

myalgier i myotomet.

✓Låsning gir ofte 
reflektorisk smerte i 
sklerotomet.

✓Smerteutbredelse som 
reflektorisk smerte og 
myalgier. *


