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Mars
7. Trondheim. Kollegaseminar for manuellterapeuter.
Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor. Tema: Kvalitetssikring
i klinikken. For mer info og påmelding: www.manuellterapi.no >
Kurs og seminarer Kl. 17. Generalforsamling i Servicekontoret
8.-10. Trondheim. Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og annet helsepersonell: «Fra
snippen og opp - og litt til». Se program, side 13. For mer info og
påmelding: www.manuellterapi.no > Kurs og seminarer
9. Trondheim. Kl. 17.15: Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening, NMF.

April

Kollega- og fagseminar arrangeres på Clarion
hotell- og kongressenter i Trondheim 7.-10. mars.

5.-6. Lørenskog. Kollegaveiledningsgrupper for manuellterapeuter. Arr.: NMF. For info og påmelding, se manuell.no
12.-13. Oslo. Manuellmedisinsk smertebehandling (MMS), trinn
2 for fysioterapeuter. Arr.: NMF. se manuell.no/mms
12.-13. Oslo. Ultralyddiagnostikk og ultralydveiledete prosedyrer - muskel og skjelett. Trinn 2. For manuellterapeuter, leger,
fysioterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell. Med manuellterapeut Jørn Bjørnaas og fysioterapeut Frode Garmannsvik.
Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor. For info og påmelding,
se www.manuellterapi.net/ultralyd
19.-21. Oslo Nytt kurs: Undersøkelse og behandling av spedbarn
for manuellterapeuter – en manuellmedisinsk tilnærming. Arr.:
Interessegruppen for barnemanuellterapi i NMF. Se manuell.no

Årsmøte i Norsk Manuellterapeutforening arrangeres 9. mars kl. 17.15.

22.-26. Bergen. Differensialdiagnostikk og laboratorieundersøkelser for manuellterapeuter. Arr.: Universitetet i Bergen. For info,
se www.uib.no/emne/HELFYT662
26. Oslo. Kurs for nye primærkontakter. Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor. Kan kombineres med manipulasjonskurs,
trinn 1 (se nedenfor). Kun for medlemmer, pris: 500 kr.
Info: kjersti.gundersen@manuellterapi.net
26.-28. Oslo. Manipulasjonskurs trinn 1 for manuellterapeuter.
For medlemmer av NMF. For nye manuellterapeuter og for
manuellterapeuter som vil oppfriske teknikker som det undervises i ved studiet i Bergen. Kursledere: Manuellterapeut/universitetslektor Jostein Ellingsen og manuellterapeut Øyvind Segtnan.
Arr.: Norsk Manuellterapeutforening.
Info: kristine.vegstein@manuellterapi.net

Agenda

12.-13. april arrangeres trinn 2 i ultralyddiagnostikk og ultralydveiledete prosedyrer - muskel
og skjelett.

Oversikten over arrangementer er ikke fullstendig. Tips oss om aktuelle kurs,
kongresser og seminarer, slik at oversikten blir mest mulig komplett.
Kontakt redaksjonen, tidsskrift@manuellterapi.no. Tlf.: 913 00 403.
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AKTUELT

Sliter for kunsten

Utvidete kriterier og nytt kurs

En nederlandsk studie har undersøkt forekomsten av muskel- og skjelettlidelser blant 345 musikkstudenter og 2.870 medisinstudenter.
Resultatene viste at 89,2 prosent
av musikkstudentene og 77,9 prosent
av medisinstudentene rapporterte
om muskel- og skjelettplager i løpet
av de siste 12 månedene. 62,7 prosent av musikkstudentene og 42,7
prosent medisinstudentene oppga å
ha plager på spørretidspunktet.
Forskerne konkluderer med at
musikkstudenter har signifikant økt
risiko for muskel- og skjelettplager,
sammenlignet med medisinstudentene. Musikkstudentene klaget mest
på plager i høyre hånd og håndledd,
venstre albue, skulder, nakke, kjeve
og munn.
Kilde
Kok LM et al.: A comparative study on
the prevalence of musculoskeletal complaints among musicians and non-musicians, BMC Musculoskeletal Disorders
2013, 14:9

D-vitamin uten
virkning på kneartrose
146 pasienter med kneleddsartrose
fikk enten D-vitamin eller virkningsløs narremedisin i en toårsperiode.
Hverken deltakerne eller helsepersonellet visste hvem som tilhørte
hvilken gruppe.
Resultatene viste at behandlingen
med D-vitamin ikke ga noen lindring. Smertene ble ikke mindre sammenlignet med deltakerne som fikk
placebobehandling. Det var heller
ikke noen forskjell gruppene imellom når det gjelder brusktap eller
funksjonsnedsettelse.
Kilde
McAlindon T et al.: Effect of Vitamin D
Supplementation on Progression of Knee
Pain and Cartilage Volume Loss in Patients With Symptomatic Osteoarthritis:
JAMA 2013; 309 (2) :155-162

6 muskel&skjelett nr. 1. febr 2013

Nye kriterier, herunder krav om et nytt basiskurs,
gjør at ny oversikt over barnemanuellterapeuter
utsettes. Les om årets kurs i barnemanuellterapi.

Interessegruppa i barnemanuellterapi
i Norsk Manuellterapeutforening melder at den planlagte oversikten over
godkjente
«Barnemanuellterapeuter,
MNMF» utsettes. Servicekontorets oversikt over manuellterapeuter som behandler barn, vil dermed bestå som før.
– Hovedgrunnen er at kriteriene for å
bli barnemanuellterapeut er utvidet, sier
Erik Aarum i interessegruppen.
De oppdaterte kriteriene fins på
www.manuell.no under fanen «Fag og
utdanning» og «Barnemanuellterapi».

Dette kurset er obligatorisk for «Barnemanuellterapeut, MNMF», opplyser
Aarum.

Nytt basiskurs
19.-21. april arrangeres kurs i undersøkelse og behandling av spedbarn, en manuellmedisinsk tilnærming. Dette er et
nytt basiskurs med manuellterapeut og
osteopat Lars Norderhus som kursleder
Kurset utdyper og utvider forståelsen
av barnets anatomi og fysiologi. Sentralnervesystemets og kraniets anatomi og
biomekanikk belyses både teoretisk og
praktisk. Behandling av dysfunksjon i
nerve-, endokrine-, immunologiske systemer gjennomgås.

Erik Aarum gjør oppmerksom på at
Ute Imhof, som brukes av interessegruppen, selv arrangerer samme kurs i undersøkelsesmetodikk. NMF godkjenner
deltakelse og gjennomføring fra disse
kursene.
Også «førstehjelpskurs for deg som
har omsorg for barn», 5 undervisningstimer, arrangeres av andre organisasjoner
og instruktører. Organisasjon og/eller
instruktør må være godkjent av Norsk
Førstehjelpsråd (NFR) for at kurset skal
godkjennes av NMF. n

Kurs høsten 2013
– Interessegruppa for barnemanuellterapi ber om forståelse for at hyppigheten
av kurstilbudene avhenger av interessen
blant manuellterapeutene. Vi håper at
det vil være interessegrunnlag for ny
runde med de forskjellige obligatoriske
kursene allerede i høst. Planleggingen er
allerede i gang.

Nye kurstilbud

AKTUELT

Universitetslektor beholder jobben
Jostein Ellingsen fortsetter i stillingen som universitetslektor ved manuellterapeututdanningen i Bergen. Søksmålet mot Universitetet i Bergen droppes i første omgang.
I høst lyste ledelsen ved manuellterapistudiet ved
universitetet ut stillingene som universitetslektorer. Ellingsen hadde da hatt lektorstilling midlertidig i 11 år. Nå måtte han søke på sin egen stilling
for å beholde jobben. Dette skapte storm blant studentene som innledet en protestaksjon. Via Norsk
Manuellterapeutforening og LO-advokat Kai Aagaard varslet Ellingsen sak mot universitetet for
usaklig oppsigelse. I varselet ble det vist til at Tjenestemannsloven slåsr fast at en midlertidig tjenestemann med mer enn fire års sammenhengende
tjeneste, bare kan sies opp når stillingen inndras
eller når arbeidet faller bort. Ifølge advokaten var
nyutlysningen av Ellingsens stilling en såkalt remplasseringsoppsigelse, og dermed usaklig.
Ny fireårskontrakt
Ved studiestart i januar ble det imidlertid klart at
Ellingsen fortsetter i stillingen. Universitetet i Bergen svarte aldri på søksmålsvarselet, men tilbød Ellingsen i stedet en ny fireårskontrakt.
Advokat Aagaard sier Ellingsen ikke ønsker
rettssaker som i praksis er unødvendig.
– Jobben, og at han ikke kan skiftes ut, er det viktigste for ham. Ellingsen har derfor bekreftet at han
tar fire nye år som universitetslektor i tillegg til de
11 årene han allerede har tjenestegjort. Siden han
med sitt utvilsomt sterke oppsigelsesvern likevel
ikke kan skiftes ut, er fast ansettelse det riktige etter vårt syn.
– Utsøkt uhøflig
Advokat Aagard reagerer imidlertid på at universitetet ennå ikke har svart på søksmålsvarselet, slik
de skal etter tvisteloven.
– Å vente i snart nærmere et halvt år med å svare
skriftlig på et ordinært søksmålsvarsel, i en sak som
er meget viktig for Ellingsen og hans fagforbund,
er noe spesielt. Norsk Manuellterapeutforening og
undertegnede fikk i fjor beskjed om at Ellingsens
e-postkonto ved UiB skal stenges. Dette er fortsatt
bare «utsatt» i et antall måneder. Dette skaper ikke
noe godt psykisk arbeidsmiljø for ansatte. Heller

Nr. 3/2012 skrev om at universitetet lyste ut stillingen
som Ellingsen hadde hatt i 11 år. Faksimile.

ikke tilbudet om fire nye år virker så hyggelig, når
«ansettelsen» i en e-post fra Ellingsens nærmeste
leder ved UiB, Alice Kvaale, uttrykkelig begrunnes
med at UiB ikke har fått andre og bedre kvalifiserte
søkere, skriver Aagaard i et brev til UiB. Han legger
til at det vel ikke er helt normalt å være så utsøkt
uhøflig – selv mot nye søkere til helt nye stillinger.
Aagaard opplyser at hvis UiB mot formodning
legger opp til oppsigelse av Ellingsen også ved neste korsvei, om fire år – etter hele 15 års tjeneste, vil
han og hans fagforbund måtte ta rettslige skritt. n
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Norsk Manuellterapeutforening og If har inngått en avtale som sikrer medlemmene ekstra
gunstige gruppelivs- og sykelønnsforsikringer.

Forsikringer

Høres dette interessant ut?
Da tar du kontakt med Siv Olsen på telefon 63 91 20 94 eller e-post siv.gustavson.olsen@if.no.
Hun kjenner bransjen og kan gi deg mer informasjon og utarbeide et tilbud tilpasset dine behov.
	
  

Forsikret fra topp til tå med
Gjennom avtaler med If Forsikringspartner og LO favør kan NMFs medlemmer
på en enkel måte få svært gode forsikringer til en god pris. If Forsikringspartner
er NMFs forsikringskontor.

Peter Chr. Lehne (t.v.) forteller at If Forsikringspartner er NMFs forsikringskontor. Tidligere håndballproff Stein O.
Sando er forsikringsrådgiver hos If Forsikringspartner.
Forsikringer opplever vel de fleste som et nødvendig onde. De er nødvendige i privatlivet for å gi oss
og våre nærmeste trygghet. For næringsdrivende er
det nødvendig å ha riktige forsikringer for å sikre
driften.
– For å hjelpe medlemmene å gjøre gode valg
på området har NMF inngått forsikringsavtaler for
våre medlemmer med If Forsikringspartner og vi
har tilsluttet oss LO favørs kollektive hjemforsikring, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.
Han forteller at bestillingen til If Forsikringspartner har vært helt klar: «skreddersøm».
– Det vil si at vi ønsket riktige produkter for oss
som yrkesgruppe, slik at vi hverken er over- eller
underforsikret. Da våre medlemmer ofte er svært
aktive også på fritiden, har det i tillegg vært viktig

8 muskel&skjelett nr. 1. febr 2013

å få en personalforsikring som dekker oss godt på
fritiden. Det har vi fått til.
If Forsikringspartner er NMFs forsikringskontor
For å gjøre det enkelt og trygt for medlemmene
å forsikre seg via oss har NMF avtalt med Forsikringspartner If om at de skal fungere som foreningens forsikringskontor.
– Hvis du vil flytte forsikringene dine til oss er
det bare å sende inn det du har av forsikringer til
dem. De syr sammen et tilbud til deg og ordner
overgangen, hvis du er fornøyd. De baker også den
kollektive hjemforsikringen din inn i pakken.
Et viktig poeng til slutt: Store deler av forsikringene som gir deg en trygghet, kan utgiftsføres på
firmaet ditt. o

Forsikringer

AKTUELT

Effektiv informasjon er som å ta en «straffe»
Stein O. Sando er forsikringsrådgiver i Forsikringspartner. Den tidligere profesjonelle håndballspilleren liker tempo, og sier at han opplever at medlemmene i NMF har en hektisk hverdag. Behandling
av pasienter på dagtid, og drift av klinikken tar det
meste av deres tid.
– Jeg oppnår best kontakt ved å sende en tekstmelding eller e-post for å avklare når det best passer for dem å ta en prat. Da kan de selv sette av tid i
en travel hverdag. Mitt inntrykk er at de fleste medlemmene vet hva de vil ha eller trenger av forsikringer. Mange er også bevisste på hva de ikke vil ha.
Sando vet at han må være kortfattet og informativ når han får manuellterapeutenes tid til disposisjon. Bevisst og effektiv informasjon er stikkordet
som kjennetegner arbeidet med medlemmene i
NMF.
– For meg som forsikringsrådgiver er dette omtrent som å skulle sette et straffekast – det vil si hurtig og presist i mål, smiler Sando.
– Først må jeg lytte til deres ønsker og behov, det
vil si forstå deres situasjon i forhold til alder, lønn,
sivilstatus og fritid. Dernest komme med et konkret
og riktig forsikringstilbud. Jeg bruker også gjerne
eksempler fra andre medlemmer og deres valg, sier
Sando som vektlegger god dialog og troverdighet i
kontakten med NMF.

Offentlige utbetalinger ikke nok
– Selv om vi i Norge har gode syke- og velferdsordninger, er det viktig å være godt forsikret. Utbetalingene fra det offentlige gir en grunnleggende
trygghet, men er langt fra nok til å opprettholde
levestandarden. Gode forsikringsordninger gir en
økonomisk trygghet hvis
du skulle bli rammet av
sykdom eller skade. Som
selvstendig
næringsdrivende må du være bevisst
på å ivareta både driften av
virksomheten og deg selv
som privatperson, sier Liv
Raaum, leder for personforsikringer i If.
Hun sier at de som jobber med personforsikringer vet hvor viktig det er
å forebygge. Over 30 prosent av dem som blir uføretrygdet i Norge, blir det på grunn av muskel- og
skjelettsykdommer.
– Vi har derfor stor respekt for det arbeidet manuellterapeutene gjør for å redusere denne typen
plager – for det gjør dere virkelig – og på den måten
bidra til både til økt livskvalitet for den enkelte og
redusert sykefravær i befolkningen, sier Raaum. n

Spar penger, be If Forsikringspartner gjøre jobben for deg!
– Gjør som NMFer Eva Christina Jakobsson. Send inn dine papirer til oss i en
konvolutt eller i en e-post. Så rydder vi og gir deg en anbefaling på forsikringer etter ditt behov. Eva Christina sparte over 10.000 kroner på å rydde opp
på denne måten, sier Stein O. Sando i If Forsikringspartner.
•
•
•

Forsikringspartner If er NMFs forsikringskontor.
Kontaktinfo Stein Olaf Sando, e-post: stein.o.sando@if.no,
mobil: 913 69 556
Se også www.manuell.no og velg «Forsikringer» fra snarveimenyen!

Eva C. Jacobson sparte over 10.000
kroner på en «forsikringsoppryddig»
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Arteriedisseksjon

Internal carotid artery dissection following
chiropractic treatment in a pregnant woman with
Systemic Lupus Erythematosus
Adam Morton, Adam.morton@mater.org.au
QLD Diabetes Centre Mater Health Services Raymond Terrace, South Brisbane,
QLD 4101, Australia

Abstract
A case of internal carotid artery dissection in a pregnant woman with Systemic Lupus Erythematosus
(SLE) immediately following chiropractic treatment is presented. The literature regarding complications of neck manipulation during pregnancy, spontaneous dissection of craniocervical arteries in pregnancy and the postpartum period, and dissection of craniocervical arteries in SLE are reviewed. To the
best of the author’s knowledge, this is the first case of carotid artery dissection following chiropractic
treatment in a pregnant woman published in the literature.

Background
Dissection of the internal carotid artery accounts
for approximately 20 % of cases of ischaemic stroke
in young adults. A population-based study reported the average annual incidence rate for spontaneous internal carotid artery dissection was 1.72 per
100 000 individuals [1]. Several vascular and connective tissue disorders have been associated with
dissection, in particular migraine, fibromuscular
hyperplasia and vascular Ehlers-Danlos syndrome.
In addition, a number of physical activities have
been associated with dissection. It remains unclear
as to whether chiropractic neck manipulation is associated with craniocervical artery dissection. This
paper describes a case of internal carotid artery dissection following chiropractic treatment in a pregnant woman with Systemic Lupus Erythematosus.
The possible contributing factors in this case are
discussed.
Case presentation
A thirty-one year old woman, pregnant at 16 weeks gestation, presented to a chiropractor for treatment of occipital headache. She had suffered with
intermittent bilateral occipital muscle tension headaches occurring monthly since the age of 14 years.
The frequency of headache was unchanged during
pregnancy. In addition she had a history of migraine characterised by unilateral frontal headache,
the last episode of which had been 6 weeks earlier.
There was no recent history of viral illness and no
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family history of stroke. The subjects history was
also significant for Systemic Lupus Erythematosus
(SLE) diagnosed twelve years earlier, complicated
by renal involvement treated with azathioprine and
prednisone, hypertension managed with labetalol,
and episodes of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. She was heterozygous for prothrombin gene mutation but did not have a lupus
anticoagulant or anticardiolipin antibody.
Immediately after receiving treatment the subject
noted severe right sided anterior neck pain, and
rapidly developed ipsilateral Horner’s syndrome.
It was not possible to obtain exact information regarding the nature of the chiropractic treatment;
though from the subject’s description it is likely
that spinal manipulation was given. Magnetic resonance imaging (MRI) revealed extensive dissection of the right internal carotid artery, extending
from 5 cm distal to the carotid bulb to the horizontal intrapetrous segment. The subject was admitted
to the intensive care unit and treated with intravenous heparin and subsequently low-molecular
weight heparin. A flare in SLE was evidenced by a
rise in blood pressure, a slight deterioration in maternal renal function, increasing proteinuria and a
fall in platelet count.
Four days after the onset of neurological symptoms intrauterine foetal demise was noted. The patient was subsequently anticoagulated with warfarin for six months. Follow-up MRI six months later
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revealed a focal false aneurysm of the right internal
carotid artery. The Horner’s syndrome persists one
year after the initial presentation.
Discussion
Only one case of antepartum internal carotid artery
dissection has been reported of which the author
is aware [2]. Maderia et al described a 38 year old
woman in her fifth pregnancy at 21 weeks gestation
who presented with headache and a spontaneous
left internal carotid artery dissection involving the
petrous and cavernous segments on MRI. In addition 22 cases of postpartum carotid artery dissection
have been reported [3,4]. There was an even distribution of vaginal and caesarean deliveries, the time
from delivery to onset of symptoms ranged from 2
– 21 days. In eight cases there were additional possible contributing factors to dissection, these being
reversible cerebral vasoconstriction syndrome (2
cases), posterior reversible encephalopathy syndrome (2), pre-eclampsia, infection, Ehlers-Danhlos
syndrome and rheumatoid arthritis.
Possible predisposing factors to arterial dissection in the peripartum period include intimal injury
related to the Valsalva manoeuver during labour,
alterations in arterial wall integrity due to pregnancy-related hormonal or vasoactive substances,
increase in cardiac output and blood volume and
the hypercoaguable state of pregnancy [4].
Three cases of craniocervical arterial dissection
have been reported in the setting of SLE or antiphospholipid syndrome, although one of these patients also had Takayasu’s arteritis. In addition four
cases of spontaneous coronary artery dissection
and twenty-one cases of aortic dissection have been
described in individuals with SLE. Hypertension,
glucocorticoid use and dyslipidaemia may be factors in individuals with SLE that may lead to atherosclerosis weakening the arterial wall. [5]. Vasculitis leading to chronic inflammation increasing
vessel wall fragility has also been proposed as a
contributing factor [6].
Migraine was shown to be associated with a
two-fold increase risk of cervical artery dissection
in a recent meta-analysis [7].
Stuber et al recently published an critical review
of the literature regarding adverse effects from spinal manipulation in the pregnant and postpartum
periods [8]. They identified adverse events in five
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pregnant women, and two postpartum women.
The four serious events reported in the literature all
occurred after cervical spine manipulation. These
included cerebellar infarction, vertebral artery occlusion, odontoid fracture and a cervical epidural
haematoma. They concluded that significant lifethreatening injuries were rare following spinal manipulation during pregnancy and the postpartum
period, and that further research into the frequency
of ad- verse events and efficacy of spinal manipulation therapy in this population is necessary.
The controversy regarding the possible association between cervical spine manipulation and neurovascular complications remains unresolved and
continues to be debated [9,10]. Conclusive evidence
is difficult to obtain because of the rarity of adverse
events. A population-based case-control and casecrossover study found no evidence of excess risk of
vertebrobasilar stroke associated with chiropractic
care compared with primary care physician visits [11]. A recent retrospective case-control study,
however, found an odds ratio of 12.8 (p = 0.009) for
neck manual therapy in individuals less than 55
years of age presenting with craniocervical arterial
dissection [12].
Conclusions
In conclusion, the first case of internal carotid artery dissection following chiropractic treatment in
a pregnant woman with SLE is described. Causality relating the chiropractic treatment to the craniocervical dissection cannot be established. The
mother’s underlying medical condition, her immunosuppressive treatment with prednisone and
the hormonal changes of pregnancy may all have
contributed to vessel fragility, and her risk of cervical artery dissection was increased in view of her
history of migraine. It is possible that the arterial
dissection had occurred prior to seeking treatment,
and may have become evident if the patient had
sought the care of a general practitioner rather than
a chiropractor. Practitioners should be aware of
this possible complication of neck manipulation in
pregnancy and the postpartum period, particularly
in mothers with underlying medical disorders that
may predispose to vessel fragility and arterial dissection.
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Consent
Written informed consent was obtained from the
patient for publication of this Case report. A copy
of the written consent is available for review by the
Editor-in-Chief of this journal.
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Kollegabasert veiledningsseminar for manuellterapeuter
Tid: Torsdag 7. mars 2013 Tema: Kvalitetssikring i klinikken
Kl. 11.00 Velkommen
Kl 11.10 Anamneseopptak
Servicekontoret har utarbeidet anamneseopptaksskjema med nødvendige medisinske opplysninger for primærkontakten. Diskusjon. Ved
manuellterapeut Erik Aarum
Kl. 11.45 Undersøkelse
Servicekontorets retningslinjer for manuellterapi, med spesiell vekt på retningslinjene for
generell og spesiell undersøkelse. Diskusjon.
Ved manuellterapeut Lars- Lennart Nielsen.
Kl. 13.00 Lunsj
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Kl. 13.45 Standardisering av kliniske tester
Bodyexamination.com presenteres av manuellterapeut Roar Syltebø.
Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 14.45 Forts...
L5.no presenteres av manuellterapeut Frode
Endresen
Kl. 15 30 Fremtidsutsikter
Multisenterstudier v/Frode Endresen
Kl.16.00 Fremtidsutsikter forts.
Info-pad. Roar Syltebø presenterer.
Kl. 16.30 Slutt. Kaffe og kaker.

Fra snippen og opp
Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell, Trondheim 8.-10. mars 2013
Torsdag 7. mars arrangeres kollegabasert veiledningsseminar (kun manuellterapeuter), se program foregående side.

Fredag 8. mars 2013
Foreleser

11.00-11.40
11.40-12.20
12.20-12.30
12.30-13.30
13.30-14.10

KAFFE
Mario Millan

14.10-14.40
14.40-15.10
15.10-15.50
15.50-16.30
16.30-16.45
16.45-17.30
17.30
19.00
20.00

Henrik Wulff Christensen
KAFFE
Henrik Wulff Christensen
Elisabeth Heggem Julsvoll
Spørsmål
Bidragsytere
Bidrag til Muskel & Skjelett Prisen
Felles vorspiel med utstillerne
Akevittkurs (sosialt arrangement)
Pub-kveld på Restauranthuset Carl Johan (sosial arrangement)

Lørdag 9. mars 2013

Alan Taylor

LUNCH
Alan Taylor

09.00-09.20
09.20-10.00
10.00-10.40
10.40-11.20
11.20-12.00

Tor Inge Andersen
Jana Rydland
Stein Helge Glad Nordahl
KAFFE
Stein Helge Glad Nordahl

12.00-12.30
12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-14.00
14.00-14.40

Truls Straume-Næsheim

14.40-15.00

Erik Rødevand

15.00-15.30
15.30-17.00

KAFFE
Work – shop x 2
1. Jørn Bjørnaas

Priskomiteen
LUNCH
Bertel Rune Kaale

2. Bertel Rune Kaale
3. Annonseres senere
4. Stein Helge Glad Nordahl
17.15
19.30

Tittel
Åpning av seminaret
Cervical arterial dysfunction: beyond vertebrobasilar
insufficiency and manipulation
Besøk utstillere
Pain and cervical manipulation – clinical implications
Spørsmål Taylor/Millan
The cervical spine - Risk assessment and rehabilitation:
Guidance for safe and effective clinical practice.
Bør cervikalcolumna manipuleres?
Besøke utstillere
Er behandling av cervikalcolumna farlig?
Klinisk undersøkelse ved kjeveleddssyndrom

Refleksjon fra første dag
Bildediagnostikk ved halskardissekjoner
Svimmelhet – kort innføring i ulike typer svimmelhet
Besøke utstillere
Diagnostisering av svimmelhet – screening av alvorlig
patologi
Hodeskader – retningslinjer for rehabilitering
Spørsmål/diskusjon
Utdeling av Muskel & Skjelett Prisen
Klinisk funksjonstesting av øvre cervikal columna
og funksjonsrøngen av cervikal columna –
vårt grunnlag for manuell behandling.
Strukturelle endringer på nakkeledd hos en revmatiker effekt av medikamentell behandling
Besøke utstillere
Er diagnostisk ultralyd for arteria carotis og arteria vertebralis til hjelp i en manuellterapipraksis?
Kliniske testing av øvre cervical + gruppearbeid
Manipulasjon øvre cervical
Screening av en pasient med svimmelhet

Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening
Festmiddag (Sosialt arrangement)

Søndag 10. mars 2013
09.30 – 10-30
10.30 – 11.30

Nils E. Haugen
Nils E. Haugen

11.30 - 11.45
11.45 - 12.30

Kaffe, utsjekking
Steinar Madsen,
Statens legemiddelverk

12..30

Avslutning

Den vanskelige pasienten
Behandleren – hvordan unngå å bli den nyttige
idiot? Om motivasjon til livsstilsendring.
Det medisinske hjørnet:
•
Birvirkninger av kolesterolsenkende me-disiner
•
D-vitaminmangel hos innvandrere
•
Er kombinasjon av Ibux og Paracet uheldig?
Er Voltaren uheldig etter operative inngrep?
•

Mer info og påmelding: manuellterapi.no > kurs og seminar

Tidspunkt
10.00-10.20
10.20-11.00
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Anmeldelse av ny portal

L5.no – fremtidens kunnskapsoppsummering?
Manuellterapeut Frode Endresen og osteopat Jørn Stian Lauritzen har tatt mål
av seg å lage en nettbasert læringsportal som skal kunne tilby de beste kursrekkene fra de dyktigste kursholderne. De ønsker å tilby oppdatert kunnskap til alle
muskel- og skjeletterapeuter og mener at «enten du bor innenfor ring 3 i Oslo eller ytterst på Senja, så er det ikke lenger unnskyldning for ikke å holde seg faglig
oppdatert».
Muskel&Skjelett
anmelder nettportalen www.L5.no

Av manuellterapeut Audun S. Lorentsen
L5.no sine kurs har ifølge presentasjonen på egen
hjemmeside «først og fremst fokus på profesjonelle
eller studenter innenfor terapifag, trening og helse». Endresen og Lauritzen ønsker å nå ut til flest
mulig og kunne tilby noe i godteposen til ulike profesjoner. Ideen er satt ut i livet basert på at gutta
er glad i faget sitt og har en lidenskap for trening,
terapifag og helse. De fremhever på sine sider en
profesjonsnøytralitet og understreker at det de ønsker å formidle er «foredragsholdernes kunnskap
og kompetanse» og intet annet. I sin oppbygning
fungerer L5 som et bokforlag eller en læringsportal, mens oppbygningen av de ulike foredragene er
foredragsholdernes ansvar.
Denne anmeldelsen er basert på at undertegnede
har benyttet L5.no i nærmere tre måneder, og testet
ut bruken på iPad og PC. Siden undertegnede da
var en av de første til å teste ut sidene, blir det kommentert enkelte punkter som er forbedret og litt
om fremdriften i forhold til hvordan sidene til slutt
kan bli seende ut. Videre har foredragene til Roar
Robinson, Jostein Ellingsen, Alf Sigurd Solberg og
Espen Arntzen blitt testet ut og anmeldelsen videre
baserer seg på disse.
Tilkobling, tilgang og oppretting av profil
Førsteinntrykket levner liten tvil om at det er enkelhet som preger sidene. Men på en god måte. Her skal
selv de som er usikre på PC-eller iPadbruk få muligheten til å klare seg uten en hjelpende IT-hånd.
Betaling skjer selvsagt med kredittkort via et sikkert system. Løsningen fungerer godt og betaling
gjennomføres raskt. Endresen og Lauritzen virker
å være glade i Mac og iMovie har fungert godt som
redigeringsprogram. L5.no er verken traust eller repetitivt i forhold til noe vi har sett tidligere, tvert i
mot er det et friskt pust inn i støvete bokhyller med
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tunge fagbøker. Et slående argument er nettopp at
via disse sidene har man tilgang til førsteklasses
foredrag og oppdatert kunnskap hvor som helst og
når som helst – så fremt man har internettilgang –
uten å måtte betale overvekt på flyet eller pådra seg
belastningslidelser etter tunge bører.
Innloggingssystemet fungerer nå knirkefritt og
er alltid tilgjengelig øverst til høyre i skjermbildet
under de fleste fanene i programmet. En nyvinning
siste måneden – og som tidligere var sterkt savnet
– er muligheten til å gjøre endringer i egen profil,
og herunder endre passord. Enkelte skjønnhetsfeil
er rettet opp. Slik sidene fremstår i slutten av januar
2013 er det en glede å navigere rundt til de ulike
foredragene.
Priser og abonnement
Konseptet baserer seg på at man kjøper tilgang til
ett eller flere foredrag, betaler en engangssum og
deretter har man mulighet til å se på foredragene
og repetere så ofte og mye man vil i ett helt år. Prisene er som følger (oppdatert pr. 30.01.13):
• Enkeltforedrag: 599,- for ett års ubegrenset tilgang
• Pakketilbud med alle foredragene til nå (6 stykker): 2199,• Pakketilbud med foredragene til Ellingsen, Robinson og Solberg: 1499,Man kan altså spare penger på å kjøpe foredragene samlet eller i pakker. Det er ingen tvil om at
flere av kursene passer godt sammen og supplerer
hverandre. Eksempelvis er manuellterapipakken
med Solberg, Ellingsen og Robinson gode hver for
seg og ypperlige sammen. Det er mye som tyder
på at også manuellterapeut Aarseth og osteopat
Drange-Tønnesens foredrag om fot også passer inn
i denne rekken. Naprapat Arntzens foredrag om
maksimal fettforbrenning virker litt malplassert
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Fra forsiden til www.L5.no, en kunnskapsportal med videoforedrag og demonstrasjoner av manuelle
behandlingsteknikker.
sammen med de øvrige, men dette kommer vi tilbake til senere i anmeldelsen.
Trailere
Det ligger også trailere til alle foredragene på hjemmesidene og korte, enkle beskrivelser av hva man
kan forvente av innholdet i kursene. Trailerne er
appetittvekkende for sultne fagbokormer, men ikke
nødvendigvis like informative som de er delikate.
L5.no vil nå ut til et bredt publikum innen helse,
trening og terapi – og da er det ikke nødvendigvis
slik at alle kiropraktorer vet hvem foredragsholderne fra manuellterapimiljøet er – selv om de absolutt burde vite det. Etter min mening kunne gjerne
trailerne vært flankert med tekst på siden av filmsekvensen – enkelt og kortfattet – slik at man får
se hvilke kapitler og områder som omhandles i de
ulike foredragene. Dette vil kanskje gjøre det enklere å selge inn til andre yrkesgrupper. Riktignok
ligger det en kort beskrivelse av hver enkelt foredragsholder med en oversiktlig presentasjon, samt
en angivelse av hvor mange kapitler det er i hvert
foredrag. Men en ide er å legge ut ett eller to kapitler
i full lengde som man kan klikke seg inn på etter
hver trailer – da er det enklere å få et mer nøyaktig
bilde av hva som venter etter at man har kjøpt seg
tilgang til foredragene.

Generelt inntrykk av sidene
Som nevnt er det enkelt og oversiktlig å bedrive
undervisning av seg selv på L5.no. Det er hurtiglinker mellom de ulike sidene og fanene, og det er
enkelt både å logge inn og ut, kjøpe tilgang, endre
opplysninger og finne frem. Det er enkelt å få fullskjermsvisning og gå tilbake til minimert skjerm.
Streaminghastigheten er bra, og med fibertilknytning er det helt sømløst og god kvalitet på samtlige
kapitler som er vurdert. Oppbygningen av sidene
er logisk og de siste to månedene har iherdig jobbing forbedret de skjønnhetsfeilene som fantes i
begynnelsen av november 2012.
Hva savner man på L5.no?
Engasjementet til Endresen og Lauritzen skinner
gjennom, og dette er bra! Men kvalitetssikringen i
form av korrekturlesing er ikke like bra. Skal man
pirke på noe – og det skal man i en anmeldelse – er
det her det virkelig store forbedringspotensialet ligger i forhold til det materialet som allerede er publisert. For hobbylingvister eller andre med sans for
språklige finesser, er sidene tidvis et lite mareritt
når man ser på syntaks, pragmatikk og semantikk.
Feil rettskriving og orddelingsfeil opptrer rett som
det er. Et så profesjonelt produkt som L5.no har
blitt, lider litt under manglende korrekturlesning.
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Ikke alle bryr seg om dette – men som det heter i
Kystjegerkommandoen: «Det er detaljene som utgjør helheten – ikke omvendt». Altså blir det irriterende å bli presentert for repetisjoner av feilskrevne
ord som «collumna» «manuell terapeut», «costea»,
differensiering i bruk av henholdsvis «ett» og «et»,
hyppig bruk av «gjordt», «yndlings felt», «talo crural» og listen er lang. I tillegg er det inkonsekvent
bruk av skolelatin og kvasilatin – som veksling
mellom «cuboideum» og «cuboid» og «capitate» vs.
«capitatum». Jeg mener at når et så godt produkt er
publisert, skal man ta seg tid til grundig korrekturlesning og språkling konsekvensoppbygging.
Fagbokormer får fort spastiske tendenser når man
mange nok ganger leser «manipulajson».
En siste liten innvending må være at i enkelte
av kapitlene blander foredragsholderne venstre og
høyre når de angir retning, og har enkelte lange
kunstpauser. Dette er et spørsmål om redigering og
ikke minst manus: slike småsaker kan man filme
på nytt for å perfeksjonere foredragene. Men igjen,
dette er skjønnhetsfeil.
Jostein Ellingsen – manuellterapiens manipulasjonsbauta
Første foredraget som ble satt til film, var Jostein
Ellingsens kursrekke. Et par av disse kapitlene virker ikke så godt planlagte med tanke på filmingen,
vinkler og presisjon som resten, og kunne med fordel vært filmet på nytt. Et eksempel er kapittel 3.05,
sideliggende mobilitetstesting cervicalt. For å yte
manuellterapeut-bautaen Ellingsen full rettferdighet, kunne dette vært endret på. Men i den store
sammenhengen er det småplukk. Som L5.no presiserer, er det fagkunnskapen til foredragsholderne
som skal formidles, og det klarer de så absolutt å
få til.
Inndelingen av kapitler har blitt mer konsekvent
og er nå mer logisk. Ellingsens foredrag er delt opp
i kapitler etter kroppsavsnitt, og dette fungerer
godt. Det jeg savner mest, etter å ha hatt gleden av
å bli undervist av Jostein på universitetet i Bergen,
er flere manipulasjonsteknikker som kan stå alene.
Gjerne med utførelse og deretter i sakte film. En
samling av Josteins feinschmecker-teknikker ville
vært en gledelig bonus. Men alt i alt: en glimrende
kortfattet kunnskapsoppsummering fra en av manuellterapiens store sønner.
Roar Robinson – detaljer og helhet
Alle som har hatt Roar Robinson på kurs, i undervisning eller møtt ham til fagdiskurs vet at mannen er reinkarnasjonen av perfeksjonisme. Og dette
kommer heldigvis også til uttrykk i hans foredrags-
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rekke. Robinson klarer å få frem et høyt detaljnivå
og som i Ellingsens foredrag er det klar sammenheng mellom tegn og tale. Spesielt godt behandlet
blir testing, artikuleringsteknikker og mobilisering
– et godt eksempel på håndverkstradisjonen som
manuellterapien har hentet sitt navn fra. Filmingen
er mer presis og planleggingen av foredragene er
god. Enkelte av teknikkene som vises er kanskje
vel finessepreget og gjør at noen av filmsnuttene
blir litt lange. Men da kan man jo velge å stoppe
kapitlet, spole fremover eller hoppe over et kapittel.
Det er enda en fordel med å ha foredragene digitalt
tilgjengelig.
Lyden på foredragene er rimelig stabil, filmingen er god og det eneste man kan savne her er etter
min oppfatning flere close-ups av håndfatning og
utførelse. Hvorfor ikke filme tettere, zoome helt inn
og kjøre noen av artikuleringsteknikkene i sakte
film? Hvis man vil løfte foredraget enda høyere
opp på den akademiske hylla ville dette vært prikken over i-en.
Alf Sigurd Solberg – En østlendings bekjennelser
Mannen som har samlet og systematisert manuellterapeutisk undersøkelse i bokform er velkjent for
de fleste. Solbergs kursrekke er den tredje som er
filmet og publisert på L5.no og bærer også preg av
at Endresen og Lauritzen bare blir bedre og bedre
til å redigere, planlegge og dele opp kursrekken
logisk. Det er høyt presisjonsnivå, og lyd og bilde
er nærmest upåklagelig. Kursrekken oppsummerer
kort bøkene Solberg har skrevet, og er et godt supplement til disse. En god investering for å kunne
repetere undersøkelsesmetodikk.
Espen Arntzen – triggerpunkter med TYDELIGE
referanser
Få foredragsholdere har tydeligere språklig artikulasjon og levner mindre tvil om hva han mener enn
Espen Arntzen. Hans triggerpunktundervisning er
tydelig, det repeteres utspring, feste og innervasjon
av muskler som behandles nesten inn i det evige.
Det er vel og bra at man er tydelig og presis, men i
enkelte av kapitlene kan det både bli for grunnleggende og for tydelig, men samtidig er Arntzen glad
i språklig eksplikatur og mindre glad i implikatur,
skal man tro kursrekken. For de fleste som har jobbet med muskel- og skjelettproblemstillinger en
stund er nok ikke dette kurset det viktigste, men
samtidig er det en god repetisjon på gode teknikker
som er anvendbare for mange pasienter i kombinasjon med manipulasjon, artikulering og mobilisering. Arntzen skal ha ros for sin tydelighet og det
finnes ikke rom for misforståelser i det han uttryk-
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ker. Skal man sette fingeren på noe, er det Arntzens
bruk av norske ord på musklene. Det hadde holdt
lenge med latin, og for de fleste blir det litt merkelig
å bruke fornorskninger som både høres hjemmelagde ut og som ikke har noen plass i profesjonell terminologi. L5.no ønsker å henvende seg til profesjonelle yrkesutøvere. Da er det etter min mening ikke
behov for både latin og norsk muskelterminologi.
Under foredraget «underarmens fleksorer» er det
tydeligvis lagt ut feilredigert materiale, der det som
skulle vært klippet vekk fortsatt ligger ute. Ikke
spesielt profesjonelt, og igjen et utslag av for dårlig
korrektur.
Totalt sett er likevel denne kursrekken kortfattet, enkel og rimelig presis. For de som har arbeidet
med mye triggerpunktsbehandling tror jeg ikke
foredraget er noen nødvendighet, men for de som
ønsker en introduksjon kan det absolutt anbefales.
Generelt om foredragene
I forhold til L5.no sin filosofi om å treffe flest mulig
terapeuter i Norge uavhengig av lokalisasjon, fungerer konseptet meget godt. Muligheten til å repetere foredrag fra flere av landets mest kunnskapsrike terapeuter er et incitament til å holde seg selv
faglig oppdatert. Profesjonelle foredrag presentert
i enkel form er genialt å ha med seg på iPad, se på
PCen og ikke minst kunne repetere før en konsultasjon om det er noe man lurer på eller trenger repetisjon på. Pakkene som Endresen og Lauritzen
har satt sammen er smarte og foredragene utfyller
hverandre på en god måte. Kort oppsummert kan
man si at masse kunnskap komprimert til en overkommelig pakke bør være en bra investering for
alle som arbeider med muskel- og skjelettpasienter.

AKTUELT

ralister som klinikere, spesielt når henvisningsmulighetene er begrenset på mindre steder, i mindre
kommuner og med tanke på lange ventelister hos
andre terapeuter. Slik sett er L5.no et genialt hjelpemiddel. Og jeg må si at det å få akademia festet
til film er meget bra med tanke på innlæring. Jeg er
usikker på om alle foredragene er like aktuelle for
alle, men samtidig er det slik at man lærer seg «uvaner» etter hvert som man holder på i klinisk praksis. Med andre ord er sidene et genialt supplement
til fagbøker – eller glimrende erstatning for dem –
på arbeid, på reise eller i forbindelse med kursing.
En ting er i alle fall helt sikkert: For studenter i manuellterapi, fysioterapi og kiropraktikk samt andre
fagområder, burde disse sidene være på pensumlisten. Som manuellterapeutstudent vil kursrekkene
være gull verdt. Og for alle andre som ønsker å ha
oppdatert kunnskap tilgjengelig i digitalt format er
det ingen unnskyldning for ikke å prøve ut L5.no.
Konklusjon
L5.no har vist et kjempepotensial som via videoundervisning kan pushe kunnskap ut til terapeuter i
det ganske land. Det fungerer godt etter intensjonen! Skjønnhetsfeilene må rettes opp og korrekturleser må hentes inn, men samtidig skal man huske
på at sidene kun har vært tilgjengelige i noen få måneder. L5.no blir garantert en kjemperessurs for terapeuter som arbeider klinisk – og alle burde ta turen innom nettsidene for å sjekke trailerne. Jo mer
kunnskap som deles og blir tilgjengelig på enkel
måte, jo lettere er det å skape fremdrift i et fagfelt.

Hvem passer dette for?
De fleste av oss har favorittområder og ekstra kompetanse på smalere felt. Likevel må vi være gene-

Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og annet helsepersonell

Fra snippen og opp

– og litt til

Trondheim 8.-10. mars 2013
For info og påmelding, www.manuellterapi.no > kurs og seminarer
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Derfor bør du kikke nærmere på ultralydapparater fra Sonosite

Stadig flere forstår nytten av å bruke ultralyd i sin
praksis, og stadig flere har fått øynene opp for
apparatene fra Sonosite.
Vår skreddersydde maskin for manuellterapeuter, Sonosite S-MSK, er
spisset til muskel-/skjelett-bruk. Den kommer til en svært fornuftig
pris.
Nylig ble splitter nye Sonosite Edge lansert – en vinner når det gjelder
funskjonalitet, design og maskinkraft.
Begge modellene fås blant annet med lydhodet HFL50x – en 5 cm bred
probe, spesialutviklet for muskel-/skjelettbruk.

www.mdultralyd.no
Ta kontakt for en uforpliktende og hyggelig demonstrasjon!
Telefon: 21 09 54 40

Vi anbefaler minimum 13 cm lengde pga lange adresser

minst 6 cm avstand

Avesnder: Her settes fullstendige returadr på en linje

B
Avsender: Muskel&Skjelett, Nabbetorpveien 138, 1636 Gml Fredrikstad

Returadr på en linje

Portomerke
settes inn i 1:1 str
Sjekk på nett

Trykkbølgeteknologi fra Storz Medical AG

VERDENSLEDENDE
OG INNOVATIV

– den nye:

www.sjokkbolge.no

Få det beste av alle funksjoner i ett
og samme modulbaserte apparat:
Storz Duolith® SD1 Ultra
Fysiopartner og Storz Medical AG lanserte i fjor et
unikt system med radierende -og/eller fokuserende
trykkbølge, og diagnostisk ultralyd i ett og samme
modulbaserte apparat!
Kjøp det komplett, eller kun deler av det.
Alt styres via en kontrollmodul med touchskjerm som gir
deg full kontroll over bl.a pasienthistorikk, protokoller,
veiledning, bilder og demovideoer!

Annonser, bilder, red. stoff o.l.

Hos oss får du kjøpt bøkene fra bl.a Dr. Gleitz som
beskriver grunnleggende fysikk, historien bak
ESWT og anvendelse innen klassiske indikasjoner,
myofasiale syndromer og triggerpunkter.

Spør etter vår bestselger Masterplus® MP 100 Elite+. Vi tilbyr en rekke ulike apparater og
vi hjelper deg med å finne en som passer din klinikk og ditt budsjett! Priser fra 79.000*
Fysiopartner tilbyr flere av markedets mest avanserte, effektive og minst smertefulle apparater innen sjokkbølge/trykkbølgeterapi levert av STORZ Medical AG. Les mer på www.sjokkbolge.no eller kontakt oss på salg@fysiopartner.com

Fysiopartner AS | Grenseveien 80 | NO-0663 Oslo | T: +47 23 05 11 60 | salg@fysiopartner.com | www.fysiopartner.no

* Pris er eks mva og frakt.

Den innovative håndpistolen
har integrert skjerm
og kontrollknapper, samt
“Skin Touch” AV/PÅ-sensor.

