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Fremskridt på norsk

Set med skandinaviske øjne kommer Norge ind på en klar førsteplads, når det gælder indsatsen omkring forskning og formidling. Men et skandinavisk samarbejde med fokus på undervisning skal være med til at sætte skub i udviklingen

Nok halter Skandinavien bagud i forhold til resten af Europa, når det gælder forskning og brobygning omkring komplementær behandling, men et samarbejde er dog så småt kommet i gang. 

Den danske part i samarbejdet er det private Center for Brobygning i Sundhedsarbejde, som ligger i Sundhedshuset i København. CBiS samarbejder med partnere i Norge og Sverige om at formulere en skandinavisk vision for forskning og undervisning i alternativ behandling, og i noget af dette samarbejde indgår også Statens Institut for Folkesundhed (tidl. DIKE). 

Meningen med netværket er at samordne de erfaringer, der dels findes globalt, dels er under udvikling i de nordiske lande. Man vil gøre disse erfaringer tilgængelige for forskere, uddannelsesinstitutioner og andre i sundhedsvæsenet. Netværket skal stimulere til at tænke i nordiske baner, så at der skabes muligheder for fælles forskning, uddannelse og afholdelse af konferencer.

- Vi samarbejder bl.a. om at udvikle en strategi for undervisning om komplementær behandling i Skandinavien, siger dr. soc. Laila Launsø, formand for bestyrelsen i CBiS.

- Konferencen i Oslo i marts er et konkret udslag af vores samarbejde, og udover forskningen ønsker de tre lande sammen at finde ud af, hvordan man bedst underviser om emnet inden for de etablerede uddannelser, fx hos læger og sygeplejersker. 

Kvalitativ forskning

Laila Launsø udgør selv en konkret del af samarbejdet, idet hun ved siden af sit job på Danmarks Farmaceutiske Højskole er ansat som ekstern lektor på Universitetet i Tromsø, ved Nasjonalt Forskningssenter innen alternativ medisin, NAFAM. Her modtager man penge fra Norges forskningsråd og beskæftiger sig bl.a. med effektforskning i komplementær behandling.

Forskningen retter sig bl.a. mod akupunktur, zoneterapi, homøopati og naturmedicin/kosttilskud. Desuden samarbejder NAFAM med den norske kræftforening (som Kræftens Bekæmpelse) om brugen af komplementær behandling hos terminale kræftpatienter. 

NAFAM undersøger også holdninger hos sundhedspersonale og befolkning, specifikt holdningerne til homøopati og akupunktur, og samtidig er man gået i gang med at kortlægge den norske folkemedicin. Desuden er forskerne ved at registrere og vurdere en lang række patienters behandlingsforløb. Man bruger således kvalitative metoder – noget, som ellers ikke er god latin i lægevidenskaben.

Også på nationalt plan lægger nordmændende vægt på undervisning, idet man har udarbejdet en “2-dages pakke” om komplementær behandling til brug for undervisning af sygeplejersker og andet sundhedspersonale. 

Den svenske del af netværket udgøres af Institutionen för Folkhälsovetenskap ved Karolinska Instituttet i Stockholm, samt Centrum för komplementära hälsostudier ved Örebro universitet. Her arbejder man med helsefremmende/forebyggende metoder, men der sker ikke nær så meget som i Norge. På Karolinska får de medicinstuderende dog et tilbud, som har gjort de danske stud. med’er misundelige: De får nemlig tilbudt et 14 dages introduktionskursus om komplementær behandling.

-----

Konferencen i Oslo kan findes i arkivet, december 2001, samt under arrangementer. De nordiske institutioner finder du under links.
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