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200 massert
i endetarmen

OMSTRIDT: Lege i Kautokeino Mikael Nordfors forsvarer den omstridte endetarms-massasjen. Sei-
nest i går behandlet han en fornøyd pasient – Nils Mathis N. Sara (t.v.). Foto: Åse Margget Holm 

Lege Mikael Nord-
fors mener mange
pasienter med
ryggsmerter kun-
ne vært hjulpet av
hans omstridte en-
detarmsmassasje.
Tekst: Gro Rognmo
gro@dagbladet.no

Åse Margget Holm
KAUTOKEINO/OSLO (Dagbla-
det): Den svenske legen, som i
dag jobber som vikarlege i Kauto-
keino, har skapt storm med sin
noe uvanlige behandling av pasi-
enter med rygglidelser. Via ende-
tarmen går Nordfors inn og mas-
serer en muskel i bekkenet, den
såkalte piriformismuskelen. Til
nå har han behandlet 200 nord-
menn. Dette har satt sinnene i
kok hos kolleger og pasienter.

– Blitt tiet i hjel
– Dette er en behandling man har
drevet med internasjonalt i 70 år,
og i Sverige i 40 år. Dessverre er
den blitt tiet i hjel, sier Mikael
Nordfors til Dagbladet.

Han mener massasjemeto-
den kan gi gode resultater på
flere av de mest vanlige lidel-

sene i vesten i dag, som rygg-
nakke- og skuldersmerter, isji-
as, buksmerter og genitalie-
problemer. 

– Disse problemene skyldes of-
te en spent muskel i bekkenet,
som gjør at nerver kommer i
klem. I 20 prosent av tilfellene går
isjiasnerven gjennom denne
muskelen, og målet med behand-
lingen er å få muskelen til å slappe
av. Det er en helt ufarlig behand-
ling uten bivirkninger, som kan
hjelpe veldig mange, sier Nord-
fors.

Han understreker at han aldri
behandler noen uten først å for-
klare hva metoden går ut på.

– Hvorfor ikke prøve
Nils Mathis N. Sara har slitt med
ryggsmerter i lang tid, og bestem-
te seg for å oppsøke Nordfors et-
ter å ha lest om ham i avisa.

– Hvis denne behandlings-
metoden virkelig gir positive
resultater, så hvorfor ikke prø-
ve. Man vil jo forsøke alt for å
bli kvitt smerter. Det kan da
ikke være verre enn en gyne-
kologisk undersøkelse for
kvinner, sier Sara – som ble be-
handlet i går.

Sara har likevel forståelse for at
enkelte har reagert negativt på
den uvanlige behandlingen.

– Dessverre er det vanskelig
å komme til uten å gå gjennom
endetarmen, og det kan være
smertefullt, sier Nordfors.

Den svenske legen fikk sparken
som kommunelege i Jølster i
Sogn og Fjordane etter å ha blitt
anmeldt for å bruke den omstrid-
te metoden, og har nå en tilsyns-
sak mot seg. Selv føler han seg
forfulgt.

– Legevitenskap
– Jeg har skjønt at det er mye
fordommer ute og går, men
dette er legevitenskap, ikke
homøopati. Det skyldes uvi-
tenhet. I Sverige fikk jeg med-
hold både i tingretten og lag-
mannsretten etter å ha klaget
på anmerkninger fra Socialsty-
relsen, sier han.

I Norge er det vanlig å operere
den såkalte piriformismuskelen,
men Nordfors mener massasje
kan virke vel så bra.

«Det kan da ikke
være verre enn
en gynekologisk
undersøkelse
for kvinner.»

Nils Mathis N. Sara, pasient

Erna med flest avisoppslag
Erna Solberg (H) er den
partilederen som i januar
fikk størst gjennomslag
for utspill i avisene.
Høyre-lederen sikret seg
hele 44 prosent av medie-
oppslagene de norske par-
tilederne hadde i riks-, re-
gion- og nettaviser, viser

en telling foretatt av me-
diebyrået Retriever Norge.
Statsminister Kjell Magne
Bondevik fikk 26 prosent
av oppslagene. Ap-leder
Jens Stoltenberg hadde
dårlig gjennomslag i janu-
ar, med bare 5 prosent av
oppslagene. (©NTB) Erna Solberg

To identifisert
Ytterligere to nordmenn
er bekreftet omkommet
etter tsunamikatastrofen. 
I går var 38 norske bor-
gere fastslått omkommet.
De pårørende er under-
rettet om identifiseringen,
opplyser Nye Kripos på si-
ne nettsider. (©NTB)


