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Alternative udfordringer

Stadig flere fysioterapeuter arbejder i den alternative sektor. Men kvaliteten skal sikres, og derfor er brobygningen med den alternative verden vigtig, mener norsk fysioterapeut, som deltog i den første skandinaviske konference om forskning i komplementær behandling



- Vi må have mere viden og mere god forskning, derfor er konferencen led i et meget nødvendigt stykke arbejde, siger fysioterapeut Gaute Mehl, der også er uddannet akupunktør.

Gaute Mehl er medlem af Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Norsk Forening for Klassisk Akupunktur, og han er desuden leder af ”Fagforum for Akupunktur i NFF”, som blev dannet i 1990 og i dag har ca 120 medlemmer.

– Men det er vigigt, at forskningen respekterer præmisserne for de alternative behandlinger. Forskningen må tilpasses det helhedssyn, som fx ligger bag TCM, Traditional Chinese Medicine, og derfor må man ikke kun bruge kliniske dobbeltblindede lodtrækningsforsøg, men også anvende kvalitative metoder, som er i stand til at rumme disse komplekse behandlinger.

I dagene 7-9 marts samledes bl.a. fysioterapeuter, kiropraktorer, akupunktører, læger, sygeplejersker og forskere på Soria Moria, den norske lægeforenings kursuscenter nord for Oslo. Den første dag fjorde status over situationen i Skandinavien, de to følgende havde fokus på forskningsmetoder og  -resultater. Den officielle betegnelse for området er i øvrigt ”komplementær og alternativ medicin”, KAM, svarende til det engelske CAM.

- NNF anbefaler akupunktur som en metode, man bør interessere sig for og undersøge nærmere. Men de forholder sig alligevel passive og forsøger ikke at tackle problemerne, fx det, at mange fysioterapeuter arbejder med andre former for alternativ behandling uden at have en ordentlig uddannelse.

- Desværre har vi mange, som ikke har en ordentlig uddannelse, måske op til 500. Spørgsmålet om uddannelse er derfor meget vigtigt, fordi folk jo ikke kan undgå at kæde behandlingerne sammen. Oplever man en dårlig behandling med fx akupunktur hos en fysioterapeut, vil også fysioterapien få et dårligt rygte, siger Gaute Mehl.

Blandt de forskningshøjdepunkter, der blev omtalt på konferencen var også fysioterapeuten Astrid Kjendahls arbejde. Hun har undersøgt 45 patienter med hjernerystelse i subakut fase, som fik akupunktur, og arbejdet er foregået i samarbejde med Norges Forskningsråd og forskningsafdelingen ved Sunnaas sygehus. Undersøgelsen er publiceret i Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr 9/1998. 

Norge nået længst

Det norske NAFKAM, ”Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin”, var arrangør af konferencen og fik af deltagerne ros for både indhold og rammer. Norge har på få år opnået en bred accept af forskningen i komplementær behandling, og læger eller fysioterapeuter bliver fx ikke mere latterliggjort, fordi de beskæftiger sig med det. Også politisk set kan der konstateres en velvilje – alt i alt en situation, der kunne få de danske deltagere til at overveje deres job og postadresse en ekstra gang.

Sverige er knap så langt fremme, men ”Centrum för komplementära hälsostudier” ved Örebro universitet har fået til opgave at kortlægge udbredelsen og brugen af komplementær behandling i Sverige, og centret satser i øvrigt på at fremme forskning og vidensformidling blandt studerende og kandidater.

Desuden har de medicinstuderende svenskere mulighed for at få et kursus om komplementær behandling, mens de er under uddannelse. Men der er ikke mange penge til området som sådan, og derfor ser svenskerne det som den vigtigste opgave fremover at skabe bedre muligheder for forskningen.

I alle tre lande har godt 20 procent af den voksne befolkning brugt komplementær behandling inden for det sidste år, og ser man på hvem der overhovedet har prøvet det, er tallet 30-40 procent.
 
De 10 danske, 4 svenske og 80 norske deltagere på konferencen bestod udover fysioterapeuterne bl.a. af kiropraktorer, akupunktører, læger, sygeplejersker – og naturligvis en række forskere. Initiativet følges op af Sverige i efteråret 2003, og i 2004 står Danmark for arrangementet.

Uklarhed om juraen

Hidtil har man haft en akupunktøruddannelse for læger, fysioterapeuter og sygeplejersker, som strakte sig over 3½ år (i weekender) med de sundhedsvidenskabelige grundfag som fælles baggrund. Nu planlægger Norsk Forening for Klassisk Akupunktur (NFKA) en uddannelse specielt for fysioterapeuter, hvor der er fokus på akupunktur i forbindelse med muskler. 

- Andre faggrupper har også haft udbytte af at lære noget om akupunktur. Jordemødrene kan allerede nu få en 100 timers uddannelse via NFKA, og det har vist sig at være en succes, fordi de også kommer til at kende deres begrænsninger med hensyn til akupunktur. Det viser sig i praksis ved at de henviser til fuldt uddannede akupunktører, når deres viden ikke slår til.

I Norge er det ikke som herhjemme et krav, at en læge skal supervisere akupunktørerne, og det er heller ikke forbudt at skilte med, at man fx både er fysioterapeut og akupunktør. Men myndighederne regner med, at man som fx autoriseret fysioterapeut ved hvad man gør, og handler man uforsvarligt i forbindelse med noget alternativt, kan man miste sin autorisation. Ifølge norsk lovgivning er det en politisag (kvaksalverloven), hvis en alternativ behandler begår fejl, mens sundhedspersonalets udøvelse af samme behandlinger hører under ”Helsepersonelloven”.

Men i praksis hersker der stadig usikkerhed om fortolkningerne af loven – om hvad det vil sige at kombinere fx sygepleje eller fysioterapi med alternativ behandling. Gaute Mehls erfaring hvad det angår er, at akupunkturen har vist sig nyttig i kombination med fysioterapi, idet man fx kan få patienten til at spænde af, så at man får et bedre udbytte af den fysioterapeutiske behandling. 

- Vi anbefaler dog medlemmerne at skille det ad, så at man laver enten fysioterapi eller akupunktur. Ellers ved man jo heller ikke, hvad det er patienten får, siger han.

Der er også delte meninger om hvorvidt man skal kræve en formel adskillelse af virksomheden som offentligt anerkendt sundhedspersonale og arbejdet som alternativ behandler. En norsk embedslæge går så vidt, at han mener man slet ikke bør kunne have autorisation som fysioterapeut, hvis man samtidig arbejder alternativt.

Dette bliver dog næppe resultatet, når lovgivningen inden længe skal revideres. Tværtimod regner man med, at der vil blive tale om en større integration end hidtil. 

– Embedslægens forslag er næppe den vej, vi skal gå, sagde Elisabeth Salvesen, underdirektør i Helsedepartementet, til NNF’s fagblad, Fysioterapeuten (nr 2, 2002). Hun henviste til at man for tiden er i gang med at udarbejde et lovforslag, der skal til behandling efteråret 2002.

Trods flere spørgsmål til Sosial- og helsedepartementet er det ikke lykkedes for hverken embedslægen eller andre at få svar på spørgsmålet om hvor grænserne går for på lovlig vis at kombinere alternativ behandling med fx fysioterapi. Det må vente til den nye lov er vedtaget.
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