
Kiropraktorklinikken i
Lillesand kan nå tilby
et unikt opplegg for pa-
sienter med ryggsmer-
ter. En gang i måneden
kommer kirurg Sjur
Braaten for å vurdere
pasienter fra hele Sør-
landet til operasjon
og/eller opptrening.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● På treningsrommet hos Kiro-
praktorklinikken i Lillesand er
pasient Odd Nygaard og kiro-
praktor og fysioterapeut Thor-
bjørn Unhammer i full sving
med opptreningsprogrammet.
To ganger i uka kjører Nygaard
fra Mandal til Lillesand for å
trene opp ryggen etter ryggope-
rasjon.

– Jeg har holdt på i seks uker,
og det er tøff trening. Men det
hjelper, forteller Odd Nygaard,
som har hatt store problemer og
smerter i ryggen etter at han falt
fem meter ned fra et tre for flere
år siden.

Samarbeid
Kirurg Sjur Braaten arbeider
ved Bergen Spine Center som si-
den oppstarten i 2006 har utført
mer enn 1.300 ryggoperasjoner.
Braaten har ortopedisk bak-
grunn og har drevet med rygg-
operasjoner de siste 15 årene.

– Vi har et godt samarbeid
med kiropraktorer i Bergen og
vil bruke denne modellen i Lil-
lesand der kirurg og kiroprak-
tor samarbeider om opptrening.
Vi analyserer ryggen ved hjelp
av MR-resultater og undersø-
kelser og ser om pasienten
trenger operasjon eller ikke. De
aller fleste trenger ikke opera-
sjon, sier Sjur Braaten.

Opptreningen som gis er for
pasienter som er opererte og for
pasienter med tydelig nedsatt
kontraksjonsevne i korsrygg-
muskulaturen. Varighet på tre-

ningen er fra tre måneder til ett
år.

– Vi bruker prinsippene til en
idrettsutøver ved å trene spesi-
fikt og med tung belastning og
repetisjon to ganger i uka. En
må trene i minst tre måneder for
å bygge muskler. Den største ut-
fordringen er å få pasienten til å
godta at en må drive effektiv tre-
ning, og treningen er vond, for-
teller Braaten.

Kiropraktor og fysioterapeut
Thorbjørn Unhammer mener
samarbeidet er veldig interes-
sant, og at de på Kiropraktorkli-
nikken ser en annen type pasi-
enter med det nye tilbudet.

– Vi er med i en forsknings-
gruppe som har mottatt midler
for å gjøre studier av trenings-
metodikken, forteller Unham-
mer.

Myter
Ved Bergen Spine Center utfø-
res alt fra enkle prolapsopera-
sjoner til avanserte ryggopera-
sjoner som krever bruk av im-
plantater. Senteret har inngått
et samarbeid med klinikker i
Stavanger, Oslo, Fredrikstad,
Tønsberg og Lillesand for å kun-

ne gi lokale opptreningstilbud
etter operasjon og for andre som
har behov for denne treningen.

– Det er mange myter rundt
ryggoperasjoner, at det er farlig,
man kan bli lam, eller at det bare
er 50-50 sjanse for å bli bedre. Det
er ikke riktig. Undersøkelser fra
Sverige der man sammenligner
ryggoperasjoner med hofteope-
rasjoner, viser at ryggpasientene
får en større bedring i livskva-
litet. Ryggpasientene er dårli-
gere når man starter, derfor opp-
når man bedre resultater. Tek-
nikkene som brukes i dag er mo-
derne og mer finslipte, sier ki-
rurg Sjur Braaten.

Ved gjenopptreningen vil en
fjerne frykten for ryggsmerter
ved å trene opp strukturen.

– Disse pasientene må trene
styrketrening. Slik Andreas
Thorkildsen blir god, slik skal
også ryggpasientene bli gode,
slår Braaten fast.

I treningsrommet er det net-
topp dette Odd Nygaard holder
på med.

– Treninga går greit, sier Ny-
gaard, som mener den lange kjø-
returen er verdt det når resulta-
tene begynner å komme.
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SAMARBEID: Kiropraktor og fysioterapeut Thorbjørn Unhammer og ki-
rurg Sjur Braaten samarbeider om opptrening av ryggpasienter, en vinn-
vinn-situasjon for alle.

Unik mulighet 
for ryggtrening

HARD TRENING: Odd Nygaard trener hos Thorbjørn Unhammer to ganger i uka.

Latteren satt løst da Sanden revyteater i hel-
gen hadde premiere på sin lokalrevy. De loka-
le amatørskuespillerne tar år etter år lokal-
samfunnet på kornet, og gleder et bredt lag av
publikum med sine innslag.

I helgen var det også åpning av Kunstforening-
ens førjulsutstilling på Meta Hansen huset og
Høvågkunstnerenes julemarked. I tillegg er
rekken av tradisjonelle julemesser stor og
understreker bredden i det frivillige arbeidet i
lokalsamfunnet. Noe vi også fikk en smakebit
av under årets kulturfest.

Neste uke er det duket for Tornerose, med
årets velfortjente kulturprisvinner Lars Emil
Nielsen i spissen og Ståle Tørring i hovedrol-
len. Nielsen og Anne Bjørkvik håper at publi-
kum går mann av huse også i år, slik man gjor-
de det i forbindelse med fjorårets Scrooge-suk-
sess. På samme måte som Nielsen håper at «på
nyklipte stier» er starten på en årlig tradisjon
med sommershow, håper man at Tornerose
skal vise at det er grunnlag for å etablere en
tradisjon med familieteater i førjulstiden.

Vi har et kulturtilbud med høyt nivå i Lille-
sand, og vi oppfordrer publikum til å støtte
opp om de mange arrangementene. Det fortje-
ner de som legger ned en enorm innsats, sam-
tidig som det er deilig å få en kulturell vita-
mininnsprøytning i den kalde tiden.

Også Handelsstanden gjør sitt til for å skape en
trivelig førjulsstemning i Lillesand. I kveld
skal byen pyntes etter alle kunstens regler
med juletrær og lys. Selv en vakker sommer-
dag kan knapt måle seg med en rusletur i Lil-
lesand sentrum i adventstiden.

Det er all grunn til å takke de mange som leg-
ger ned en enorm innsats for å skape trivsel og
glede i lokalsamfunnet. Lillesands-Posten har
sin egen tradisjon med å utdele julegleder i de-
sember. Det er en tradisjon vi også i år vil
videreføre. Har du forslag til hvem som fortje-
ner en oppmerksomhet i julestria, så ikke nøl
med å sende inn kupongen i dagens avis. Før-
ste juleglede vil bli delt ut 3. desember, og vi
ønsker alle våre lesere en trivelig førjulstid.

Kultur og
juletradisjoner

● Fylkesmannen i Aust - Agder
har bestemt at miljø- og naturvern
skal telle mere enn barnefamili-
ers gode oppvekstsvilkår og sosial
boligpolitikk. Med hvilken hjem-
mel?
Her er en liste over det han hever
seg over:

Staten har sagt:
Gode oppvekstsvilkår for barn er
investering i stabile sosiale og
økonomiske relasjoner og i fram-
tidig arbeidskraft. Den oppvok-
sende slekt skal overta samfunns-
ansvaret og forsørge dagens yrke-
saktive når de blir pensjonister. Et
viktig grunnlag for å mestre den-
ne oppgaven legges gjennom gode
oppvekstsvilkår. Gode oppveksts-
vilkår er også et viktig grunnlag
for å motvirke sosiale problemer
og ustabile samfunnsforhold i
framtida.

De politiske partier sier:
Alle går inn for gode oppvekstsvil-
kår for barn og unge.

Lillesand kommune
Kommunedelplanen for Flørenes
tilfredsstiller staten og politike-
rens krav.
Store deler av Fløreneshalvøya
har et potensiale som friluftsom-
råde/fremtidig bymark. Men
mangelfull tilrettelegging og en
del fritidsbebyggelse begrenser
bruken. Bedre atkomst og tilrette-
legging vil kunne gjøre enkelte
områder svært attraktive for fri-
luftslivet. Slik tilrettelegging er
mulig å kombinere med utbygging
dersom det gjøres riktig og med
eventuelle rekkefølgekrav og opp-
kjøp/innløsning. Plangrepet sik-
rer at alle utbyggingsområder har
nærhet til store og sammenheng-
ende, attraktive friluftsområder.
Planen bidrar på denne måten til

å legge til rette for aktivitet og re-
kreasjon som er svært positivt i
forhold til bedret folkehelse( ++)
Opplevelsen av uberørt natur vil
dermed til en vis grad nedpriori-
teres til fordel for tilrettelegging
for økt tilgjengelighet og bruk.

Konklusjon:
Flørenes kunne bli ett område
med yrende liv i skog, fjell og fjæ-
re for opptil 2600 familier, Lille-
sands befolkning og Birkelending-
er 365 dager i året.
Hans innsigelser innebærer at
Flørenes isteden fortsatt blir
ubrukt og nærmest folketomt 10
måneder i året.
Fylkesmannen har støtte hos Flø-
renes og Grunnesund vel som vil
ha området for seg selv.
Fylkesmannen går imot sin egen
regjering.

Flørenes 18/11 2010
Jo Hjerkinn

Flørenes må bygges ut
Til Fylkesmannen i Aust Agder 
og fylkets stortingsrepresentanter 

● Abel Cecilie Knibe Hanssen
hadde et høyst betimelig leser-
innlegg i fredagens utgave av Lil-
lesands-Posten, der hun satte fo-
kus på opplæringslovens § 8-2,
hvor dette med gruppe-størrelse
omtales. Hva som er pedagogisk
forsvarlig er ikke alltid lett å
enes om. Noen må stå for en slik
vurdering, og det vil, slik Utdan-
ningsforbundet vurderer det,
være de som står nærmest grup-
pa det gjelder, altså den enkelte
skoles ledelse og lærerne i klas-
serommet.

Utdanningsforbundet er glad
for at spørsmålet nå kommer til
bystyret. Og det skal bli spen-
nende å høre hva svaret på spørs-
målet blir.

Utdanningsforbundet har og-
så, med utgangspunkt i de store
gruppene på enkelte trinn på
Tingsaker skole, tatt tak i denne
saken. Utgangspunktet vårt har
vært at når elevtallet på et trinn
overstiger 28 på barnetrinnet (30
på ungdomstrinnet), så skal res-
sursene økes. Det har også vært
gjort på Tingsaker, men Utdan-
ningsforbundet deler ikke kom-
munens syn på hva som er riktig

ressurs når det blir «klasse-
sprekk».

Utdanningsforbundet mener
kommunen skulle gitt en enda
større ressurs til Tingsaker sko-
le.

I Rundskriv F-18-03 slås det, et-
ter vår vurdering, ganske klart
fast hvor mye ressurser som skal
tilføres når elevtallet i ei gruppe
overstiger 28 på barnetrinnet.

Sitat fra rundskrivet:
«Stortinget ber Regjeringen

gjennom tilsynsordningen påse
at oppheving av delingstallet ik-
ke blir brukt som sparetiltak.
Klassedelingstallet skal ligge til
grunn som minstenivå for res-
surstildeling også etter at be-
stemmelsen om klassedeling er
opphevet.» 

Altså skal minstetimetallsnivå
gis for to «klasser» når elevtallet
overstiger 28. Dette blir ikke
gjort.

Utdanningsforbundet Lille-
sand har brakt denne saken vi-
dere til eget fylkeslag. Fylkesle-
der, Marianne M Knudsen, har
drøftet denne saken med fylkes-
mannen, og så er den tatt videre
til sentrale myndigheter. Utdan-

ningsforbundet avventer svar på
denne henvendelsen, som gjel-
der forståelsen av nevnte rund-
skriv.

Vi håper å få en prinsippavgjø-
relse fra departementet i saken,
slik at det ikke skal være noen
tvil om hvilke ressurser den en-
kelte skole til enhver tid skal ha.

Ottar Stordal
lokallagsleder

Ressurser i Lillesandskolen


