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SMERTEBEHANDLING

I 15 år slet pensjonisten Karin Nikolaisen (67) med smerter i både ansiktet,  
nakken, tennene og øverste del av ryggen. Løsningen ble behandling hos osteopat.

H ver dag jeg kom 
hjem fra jobben 
hadde jeg null over- 
skudd, og jeg pleide 
som regel å sovne 
fordi jeg var så sliten 
etter å hatt vondt 

en hel arbeidsdag. Det gikk selvfølg- 
elig inn på meg, og påvirket mine 
hverdagslige gjøremål som å gå en 

tur i skogen, sier Nikolaisen.
Den direkte årsaken til smertene 

hennes har aldri blitt diagnosti-
sert, og hun visste heller ikke hvilke 
behandlingsformer som måtte til 
for at situasjonen skulle bedre seg. 
Etter at hennes sønn til stadighet 
ble fortvilet over smertene hennes, 
ga han henne et treningsprogram 
og fire timer hos osteopaten Isabelle 

Aguilera på Veivalgklinikken i 
Drammen.

Tror på helheten
– Osteopaten min forklarte meg hva 
som skjer i kroppen og gjorde meg 
bevisst på helheten som kobler psy-
ken min og de fysiske plagene jeg 
hadde. Jeg var ikke på dette tids-
punktet klar over hvor mye smer-

Ble kvitt smertene

Av Andreas Myrvold

Tilnærmet smertefri. Etter 15 år fikk Karin endelig bukt med smertene. Løsningen var behandlig hos osteopat. 
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Behandling for hele kroppen

– Grunnfilosofien i osteopati er at vi behandler folk og ikke 
enkelttilstander. Vi ser selvfølgelig på plagen din, men er enda mer 
opptatt av hvorfor du har den.

Noen ganger kan for eksempel stivhet i hofte bidra til et vondt kne, 
sier osteopat D.O Tomas Collin. Osteopaten tilbyr derfor ikke noen 
standardpakke på behandling.

Hvert tilfelle er forskjellig og må behandles deretter.
– Noen ganger kan det være aktuelt med behandling av bløtvev og andre 
ganger tøyninger og manipulasjon, sier han.

Helhetlig
Collin forteller at det kan være mange årsaker til at pasientene oppsøker 
osteopaten, men muskel- og skjelettplager er de vanligste.

– I tillegg jobber vi med idrettsrelaterte plager, både for profesjonelle 
og mosjonister, og kan også hjelpe dersom du har funksjonelle plager 
knyttet til for eksempel fordøyelsen eller pusten, sier han.

Besøket hos osteopaten vil uansett starte med at behandleren prater med 
deg for å bli kjent med deg og din helse.

Hva trigger plagene, og hva gjør at de blir bedre?

– Vi forsøker først å se sammenhengen og så begynner vi å jobbe mer 
direkte med det som er problemet eller det som fører til plagene, sier han.
I de fleste tilfeller behandler vi ikke konkrete sykdommer, men 
følgetilstander.

– Det gjelder for eksempel reumatikere. Vi kan ikke behandle reumatisme, 
men kan bidra med god hjelp mot blant annet stivhet i muskler og ledd 
som reumatikere ofte sliter med, sier han.

Ikke autorisert
Osteopat er ingen beskyttet tittel i Norge, og det er derfor ikke gitt at en 
person som kaller seg osteopat faktisk har de nødvendige kvalifikasjonene.

For å gjøre det enklere for pasientene å finne en osteopat som 
tilfredsstiller det samme fagkravet som osteopater i andre land, der det 
kreves autorisasjon for å drive som osteopat, har Norsk Osteopatforbund 
(NOF) en oppdatert liste på sin hjemmeside.

– Her kan du søke deg frem til et NOF-medlem i området der du bor, og 
kan da føle deg trygg på at vedkommende tilfredsstiller de fagkrav og har 
de kvaliteter forbundet krever, sier Collin.
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tene hadde holdt meg igjen, fordi 
jeg hadde blitt så vant med levemå-
ten min. Jeg hadde faktisk bestemt 
meg for å leve livet mitt på denne 
måten. Men så møtte jeg Isabelle 
som er en fantastisk representant 
for yrket sitt.

Nikolaisen bestemte seg derfor 
for å besøke Isabelle på Veivalgkli-
nikken ytterligere tre ganger med 
jevne mellomrom for bedre innsikt 
i kroppen, og sinnet sitt.

Har vært engstelig hele livet
– Jeg er en person som har vært 
engstelig hele livet mitt. Isabelle 
snudde på tankegangen min og fikk 
meg til å tenke annerledes. Helhe-
ten som osteopatien ga meg snudde 
derfor livet mitt til det positive. Jeg 
er nå bevisst på samtalene jeg har 
hatt med henne, og alle teknikkene 
jeg har lært. Smertene som jeg had-
de hatt i så mange år avtok nesten 
helt.

I dag går Karin Nikolaisen sine 
turer i skog og mark, bader i sjøen 
og reiser med venninnene sine når 
hun finner tid til det. Om hun føler 
at smertene kommer tilbake ringer 
hun osteopaten sin og finner tilbake 
til pusteteknikkene, trykker på de 
riktige stedene og får en støttepart-
ner som lytter og deler sin kunn-
skap.

Finner årsaken til problemene
– Som osteopat og menneske er jeg 
opptatt av sammenhengen mellom 
kropp og sinn. Alt du opplever i lø-

pet av ditt liv setter seg i kroppen 
både gjennom nervesystemet og i 
bindevevet. I osteopatien lærer vi, 
og utøver våre metoder på en hel-
hetlig måte. Vi ønsker alle å finne 
årsaken til pasientens problemer, 
og ikke bare jobbe med de sympto-
mene som er klare, sier osteopat på 
Veivalgklinikken, Isabelle Aguilera.

– Jeg tror nøkkelen i en behand-
lingsprosess er at pasienten er del- 
aktig, og at de selv får en bevissthet 
rundt egen kropp og helse. Jeg jobber 
mye med nervesystemet, bindevevet 
og muskler i mageområdet for å hjel-
pe kroppen med å roe seg ned – slik 
at den kan få mulighet til å reparere 
seg på egenhånd, sier Aguilera til 
slutt. ■
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Osteopat, Veivalgklinikken
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