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Muskler og bindevev
Høyskolen Kristiania (tidligere NHCK) inviterte i februar helsefagstudentene sine og medlemmer av Aku-
punkturforeningen til de!e spennende seminaret. Skolen har tidligere ha! en rekke alumni-samlinger 
for studenter og tidligere studenter, som har bli! meget godt mo!a!. Denne konferansen hadde et 
høyere ambisjonsnivå, og seksjonsleder Hilde Skjerve hadde sa! sammen et meget interessant program.

Høyskolen Kristiania
Nærmere 50 deltagere var samlet da leder for helsefagin-
stituttet, førsteamanuensis Trine Johansen Meza, åpnet 
konferansen. Over halvparten var akupunktører eller –
studenter. Meza fortalte at Høyskolen Kristiania er en av 
de største høyskolene igjen etter at Universitetet «spiste 
opp» de fleste offentlige høyskolene ved årsskiftet. Skolen 
har 4000 studenter, og i tillegg 4000 via nettstudier. Den 
tilbyr 17 bachelorstudier, hvorav fem innen helsefag; aku-
punktur, osteopati, ernæring og fysisk aktivitet.

Bindevev – The stu! in between
Vårt medlem Terje Alræk er den første akupunktøren i 
Norge som er blitt professor. Han er nå professor i helse- 
tjenesteforskning, og han holdt sin tiltredelsesforelesning 
«Akupunktur i Norge» torsdag 11. februar. To dager etter 
fikk vi altså dette foredraget: Bindevev i akupunktur  
– praksis og forskning. Alræk hevdet beskjedent at han 
ikke føler seg som noen spesialist på emnet, men at dette 
temaet bygger bro over fagene skolen tilbyr og det er 
særlig relevant for de fremmøtte akupunktørene og osteo-
patene. 

Foredraget startet med en rask  introduksjon til bin-
devevsfysiologi, og de ulike typene av løst og tett/fast 
connective tissue. Alræk mente dette også kan relateres 
til forståelsen av meridiannettverket i tkm-læren. Han 
gikk videre til å presentere arbeidet til Helene Langevin, 
en fransk akupunktør, forsker og professor i nevrologi. 
Hun ble i sin akupunktørpraksis nysgjerrig på «the 
tug, the needle grasp», eller altså nålefølelsen, som hun 
hadde lært skulle være en ren muskelrespons. Men hun 
erfarte selv at fornemmelsen kunne bre seg uavhengig 
av muskelforløpet og begynte å drive hva man må kalle 
«spekulativ»forskning på hvordan bindevevet reagerte 
med å feste seg rundt akupunkturnålen ved manipule-
ring, omtrent som når man snurrer spagettitråder rundt 
en gaffel. Og at dette draget på kollagenet i vevet skaper 

kjedereaksjoner til cellene og en reorganisering av fibro-
blastene. Denne nye vitenen ble publisert i 2013 og har 
gitt ny forståelse for sammenhengen mellom bindevev og 
muskel-/skjelettlidelser. 

Videre dro Alræk paralleller til Stephen Birch og hans 
forståelse av rollen til muskel-fasciene hva gjelder sirku-
lasjon av Qi og kroppsvæsker (jin-ye) gjennom bl.a. San 
Jiao. Alræk og skolens Hilde Skjerve og Anette Sørensen 
deltok for øvrig i november 2015 på Osher Center/Har-
vard Medical School’s store Joint Conference on Acupunc-
ture – Oncology – Fascia. Foredragene er å finne på http://
oshercenter.org, sammen med en podcast om bindevev av 
Helen Langevin. Sistnevnte har også fire foredrag liggende 
på You-Tube fra 3. januar 2013.

Rob Froud: On the epistemology of the inexact sciences
Froud er osteopat, forsker og Professor of Health Sciences 
ved Kristiania Høyskole. Hans forskning går spesielt på 
ryggsmerter og mer generelt på målbare effekter av ulike 
helsetiltak, slik som guidelines, nasjonale retningslinjer 
for behandlingsalternativer ved gitte lidelser. I Norge har 
vi akupunktur inne i behandlingsprotokollen for rygg-
smerter, og for kvalme. 

Froud drøftet også forskjellen på efficacy og effective- 
ness når det gjelder forskning på behandlingseffekter, som 
sham-problematikk og placebo. Tittelen på foredraget 
har han lånt fra den tysk-amerikanske forskeren Olaf  
Helmer på 60-tallet. Epistomologi er jo erkjennelsesteori 
og en filosofisk grunndisiplin, og Froud reiste det retoriske 
spørsmålet «Should we care whether people get better, or 
how they get better. Or both…». 

John Payne: Function flows to form
Denne allsidige terapeuten fra Storbritannia har bakgrunn i 
japanske martial arts-teknikker og Tai Qi og har behandlet 
pasienter siden 1996 – i uk, Irland, usa og Ecuador.  
I sistnevnte land etablerte han en klinikk med spesialisering 

– fra forskning til behandling (og tilbake igjen)
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i å hjelpe kvinner med rusproblematikk. Klinikken har en 
rekke behandlingstilbud, slik som akupunktur, massasje, 
tuina, yoga, kunstterapi osv. 

Payne fremhevet spesielt nada-programmet med øre-
akupunktur mot abstinens og for detox, og han anbefalte 
norske akupunktører å sette seg inn i dette. Payne hadde 
også et par andre «programerklæringer» han gjerne ville 
formidle. For det første er det hans holdning at dry need-
ling ikke representerer en trussel for faget, men at den 
promoterer akupunktur generelt, og at vi som bransje 
bør omfavne de endringer faget vårt gjennomgår over tid. 
Han hadde også sterke meninger om akupunkturutdan-
nelsen og mener skolene bør tilby mer praktisk trening 
for studentene (og mindre ren pugging), og at etablerte 
akupunktører bør bidra mer mot ferskere utøvere og for-
midle hvordan det er å drifte en klinikk. Hans råd til 
studenter og ferske utøvere av faget er dessuten å lære av 
pasientene – bli i behandlingsrommet, observer hva som 
skjer og lytt til pasientene.

Line Rølvaag Juberg: Turn the patient on time
Juberg er fysioterapeut og osteopat, med studier innen 
etikk og filosofi. Hennes foredrag ga oss en god intro-
duksjon til bindevevsfysiologi. Hun sammenlignet men-
neskekroppen med norsk natur og vær. Kroppen kan gå 
fra frisk til syk like fort som været skifter fra vakkert til 
snøstorm. Vi trenger en «body code» på samme måte 
som Fjellvettreglene – kart, kompass, det å være fysisk og 
mentalt forberedt på klimaendringer, samt å lytte til kjent- 
folk.

Hun brukte begrepet tensegrity, som (etter et raskt 
nettoppslag) kan oversettes og forklares som følger: 
Begrepet stammer fra arkitekturen og naturen, og det 
er sammensatt av to ord - Tens(ion)=spenning og (Int)
egrity=integritet. Et tensegrity-nettverk består av både 
stive og elastiske deler, som forbindes til en helhet hvor 
alle delene henger sammen og påvirker hverandre og 
har strekk-krefter. En restriksjon i hvilken som helst av 
delene, vil virke inn på hele systemet. Kroppen er et slikt 
tensegrity-system der knoklene representerer de «stive» 
delene, og muskler og bindevev er de elastiske delene. 
Spenninger i kroppen vil påvirke hele systemet, fordi de 
andre delene må kompensere for manglende elastisitet 
og flyt der hvor selve blokkeringen sitter. Dette forklarer 
også hvorfor man ofte opplever smertene et helt annet sted 
enn der hvor det egentlige traumet er. Tittelen på Jubergs 
foredrag henspiller nettopp på dette – kanskje skal for 
eksempel ryggsmerten behandles fra forsiden av kroppen, 
via det viscerale og det fasciale systemet. Hun ga flere 
eksempler på dette, særlig fra obstetrikk og pediatrien.

Leonardo A. Meza-Zepeda: Unweiling the genomic lands-
cape of so" tissue and bone tumors
Professor Meza-Zepeda kom for anledningen helt fra 
Canada, men han er siden 2008 tilknyttet UiO og Radium-
hospitalet der han leder genom-gruppen for tumorbiologi. 
Han presenterte for oss sitt unike arbeid med å utvikle 
blodprøver for å gjenkjenne personlige kreftmarkører i 
dna, uten bruk av biopsi, for å lette diagnostiseringen og 
bedre mulighetene til individuelt tilpasset kreftbehandling. 
tv2.no dekket denne forskningen i januar i år: http://www.
tv2.no/a/7910372

Jo Christiansen Bruusgaard: Musklene dine har  
hukommelse
Førsteamanuensis Bruusgaard har bakgrunn som for-
sker ved UiO og Atlantis Medisinske Høgskole. Han har 
vært ansatt ved Høyskolen Kristiania siden 2014, der 
han foreleser i fysiologi og cellebiologi. Han forsker på 
cellebiologien bak muskelsvinn og muskelvekst. Hans in 
vivo-metode er spesiell, han jobber primært med levende 
organismer, mus, i stedet for  i en skål. På denne måten 
kan han studere bindevev/ekstracellulær matriks, hormo-
ner og nerveaktivitet, samt mekanisk belastning. 

Det er særlig sammenhengen mellom antall kjerner i 
musklene og vekst/svinn han har forsket på, og funnet at 
størrelsen på muskelcellene øker først når antall kjerner 
øker ved stamcellestimulering. Ved muskelsvinn vil deri-
mot ikke antall kjerner reduseres, selv om muskelcellene 
krymper ved inaktivitet. Dette funnet har stor betydning 
for å forstå blant annet hvor «lett-trent» noen er lang tid 
etter å ha vært aktive som ungdom, og at man kan utnytte 
musklenes hukommelse – det er aldri for sent å gjenoppta 
treningsgrunnlaget man la som ung. Funnene i studien 
ble vurdert som blant de 25 mest betydningsfulle i 2013.

John Payne: Workshop sessions – Anmo Fu
Payne demonstrerte først i plenum denne bestemte typen 
abdominal tuina-teknikk – Anmo Fu (her gjengitt uten 
korrekt kinesisk pinyin tegnsetting riktignok) – for å 
harmonisere organene Lever og Milt – samt initierte en 
diskusjon om hvorvidt man kunne stole på pulsen til 
å vurdere effekten av denne behandlingen. Senere fikk  
deltagerne gjennom to sesjoner innføring og praktisk tre-
ning i metodene. Anmo Fu er teknikker spesielt bereg-
net på å stimulere bindevevet, musklene og organene via 
magen. Metoden kunne fremstå som meget myk og rolig 
berøring, i motsetning til hva mange har erfart med tuina 
tidligere. Flere deltagere rapporterte likevel at behand-
lingen ga en særlig ro umiddelbart, og befordret natte-
søvnen! �
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