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2018 har stået i samarbejdets tegn. For ud 
over det samarbejde med de praktiserende 
læger, der hører med til pakkeforløbene, har 
vi i foreningen kørt en kampagne – også 
målrettet lægerne, og vi har i den grad lagt 
os i selen for at etablere samarbejder både 
internationalt og nationalt.

På det internationale plan er der ved at 
danne sig en slagfærdig gruppe af lande, 
der vil sætte et endnu større fokus på vig-
tigheden af evidens og uddannelsesniveau 
for kiropraktorernes videre udvikling. Og 
på det nationale plan bruger vi endog rig-
tig mange ressourcer på at fastholde og 
videreudvikle kontakten med de øvrige fag-
grupper - ikke bare i praksissektoren, men i 
hele sundhedsvæsenet. Netop det skal for-
eningens initiativer på Folkemødet og med 
vores lægerettede kampagne ses i lyset af.

Her mod slutningen af 2018 er vi rundt 
regnet halvvejs inde i den nuværende over-
enskomstperiode. Det betyder, at vi begyn-
der at høste frugter af de nye tiltag såsom 
forløbspakkerne, akkreditering og systema-
tisk efteruddannelse. Det betyder også, at 
vi nu nærmer os de nye overenskomstfor-
handlinger så meget, at vi skal til at finde ud 
af, hvor overenskomsten måske ikke er så 
hensigtsmæssig, og hvad vi gerne vil have 
mere af. Og måske noget helt nyt!

Vi synes, implementeringen af overens-
komsten bekræfter vores fornemmelse fra 
lige efter forhandlingerne af, at det er en 
god og ordentlig overenskomst, vi har fået.

F O R O R D

DKF-bestyrelsen  
2017-2019

FORMAND

 

Lone Kousgaard 
Jørgensen
Klinikejer,  
Sønderborg,  
Region Syddanmark

NÆSTFORMAND

 

Michael 
Christensen
Klinikejer,  
Silkeborg, Region 
Midtjylland 

ØVRIGE MEDLEMMER

 

Anders  
Jørgensen
Privatansat,   
København,  
Region Hovedstaden

 

Janni  
Bang
Privatansat,  
Ringsted,  
Region Sjælland

 

Christina  
Nielsen
Klinikejer,  
Roskilde,  
Region Sjælland

 

Pernille  
Popp
Offentligt ansat,  
Sønderborg,  
Region Syddanmark

 

Jacob Toft 
Vestergaard
Privatansat,  
Aalborg,  
Region Nordjylland

Samarbejde på tværs af 
fag og på tværs af lande

Vi i bestyrelsen glæder os over, at vi ki-
ropraktorer, i løbet af de første 12 måneder 
aftalen har løbet, allerede har nået at in-
kludere 10.000 patienter i pakkeforløb. Det 
tegner altså til, at vi godt kan indfri målet 
om15.000 patienter om året i pakkerne in-
den udgangen af 2019.

Det vigtigste er jo, at vi behandler – og 
hjælper – så mange patienter så godt som 
muligt, på den allerbedste og mest veldo-
kumenterede måde. Men tallet 15.000 er et 
tal, Danske Regioner har fokus på i forhold 
til de kommende forhandlinger. 

Sagt på en anden måde: Hvis vi kan nå 
de 15.000 patienter og samtidig sikrer et 
nogenlunde ensartet forløb i forhold til drop 
out, så viser vi forløbenes berettigelse, og 
at vi som stand kan finde ud af at følge ret-
ningslinjer ensartet. Det har stor værdi.

I virkeligheden skal hver praktiserende 
kiropraktor blot inkludere 25 patienter om 
året i pakkeforløb, så når vi måltallet. Ved 
kommunikation med egen læge og jævnlig 
brug og markedsføring af pakkeforløbene, 
vil patienterne på sigt selv efterspørge for-
løbene, og lægerne anbefale det. Det er det, 
vi ser for os.

Vi ser frem til et spændende år med nye 
overenskomstforhandlinger, international 
kongres i vores baghave, Berlin, og så gene-
ralforsamling i november.

/Bestyrelsen, oktober 2018
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N O V E M B E R 
Generalforsamling i Middel-
fart genvælger formanden og 
vælger tre nye bestyrelses-
medlemmer. Forsamlingen 

tilføjer sam-
fundsansvar i 
DKF’s formåls-
paragraf, indfører 
urafstemning og 
lancerer DKF’s 
målprogram 
’Rygraden i det 

danske samfund 2018-22’.

N O V E M B E R 
God dialog med læger og 
praksispersonale til Læge-
dage i Bella Center. 

D E C E M B E R
Kiropraktorernes 

systematiske 
efterud-
dannelse 
starter med 
registrering i 

nyt modul på 
NIKKB.dk.

J A N U A R
Første klinik får besøg af 
surveyors fra IKAS, som 
gennemfører kvalitetsak-
kreditering aftalt med Danske 
Regioner i overenskomsten.

F E B R U A R
Patientfremgang for femte år 
i træk. I 2017 blev 372.540 
personer tilset af kiropraktor i 
en klinik med overenskomst. 

M A R T S
OK-forhandlingerne på det 
offentlige område bryder 
sammen. DKF forbereder, at 
55 offentligt ansatte med-
lemmer kan rammes af stor-
konflikt med lockout.

M A R T S 
DKF drager med bestyrelses-
medlem Janni Bang og NIKKB 
ud i sine fem kredse med info 
om de nye regler om person-
databeskyttelse (GDPR).

M A R T S
I The Lancet retter verdens 
førende ryg forskere bl.a. to 
danske kiro praktorer, Jan 
Hartvigsen og Alice Kongsted, 
skarp kritik af håndteringen 
af de rygproblemer, der 
globalt belaster 540 mio. 
borgere. Kritikken får stor 
medieomtale internationalt 
og herhemme. 

A P R I L 
Australske Laurie  Tassell 
 bliver ny formand for ver-
densforbundet WFC, og DKF 
besøger Canada med en 
nordisk delegation, der også 
deltager i den canadiske 
 kiropraktorkongres.

M A J
DKF holder sit årlige 
politiske sommerse-
minar for tillidsvalgte 
i kredsbestyrelser, råd 
og udvalg.

M A J
Efter 8 år fratræder 
norske  Øystein Ogre 
som formand for 
den europæiske ki-
ropraktorunion ECU 
til årskongressen i 
Budapest. Ny formand 
er græske Vasileios 
 Gkolfinopoulos. 

M A J
DKF lancerer kam-
pagne mod læger for 
at promovere endnu 
mere samarbejde, 
skabe grobund for 
mere politisk fokus på 
muskel- og led-områ-
det og generelt oplyse 
om kiropraktik.

M A J
Efter års og måneders 
forberedelse træder de 
nye databeskyttelses-
regler (GDPR) i kraft.

J U N I
Konflikten på det 
offentlige område 
afblæses, da DKF’s 
offentligt ansatte 
medlemmer ligesom 
et flertal af landets an-
dre offentligt ansatte 
stemmer ja til et forlig. 

J U N I
Borgerrejsen fra rygproblemer til 
førtidspension er temaet i debatten, 
som DKF holder med Ergoterapeut-
foreningen og Danske Fysioterapeu-
ter på Folkemødet. 

O K T O B E R
DKF er på roadshow i sine fem 
kredse for at drøfte implementering 
af især de nye pakkeforløb. 

O K T O B E R 
Kiropraktor-
studerende 
uddanner 
børn til ”ryg-
fessorer” i 
Odense på 
 Ryggens Dag. 

O K T O B E R
DKF, NIKKB & SDU er til verdensfor-
bundets uddannelseskongres i UK.

N O V E M B E R 
Alice Kongsted ud- 
nævnes til professor.

N O V E M B E R
I Odense deltager  
omkring 600  
personer i Faglig  
Kongres, som  
for første gang  
varer tre dage.

Vi skal styrke
samarbejdet
i alle led

Når det kommer til muskler og led, så er danskerne 

bedst tjent med et stærkt tværfagligt samarbejde 

mellem læger og kiropraktorer. 

Smerter i muskler og led koster hvert år samfundet 

17,2 milliarder. Derfor vil vi gerne invitere til et parløb, 

der skal udvikle en national strategi for bevægeappa- 

ratet - til gavn for danskerne.

Kiropraktorerne har 5 års universitetsuddannelse  

(+ turnus i et år) og er specialister inden for diagnose  

og behandling af muskler og led - og vi er klar til at 

være rygraden i en samlet løsning. 

Så, lad os sammen begynde behandlingen i dag.  

Læs mere på danskkiropraktorforening.dk/rygraden

Jan Hartvigsen 

er professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik 

(IOB) ved Syddansk Universitet og seniorforsker ved Nordisk Institut 

for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) samt initiativtager til 

Center for Muscle and Joint Health på SDU. Jan blev i 2016 rangeret 

som verdens førende forsker inden for muskel- og skeletsmerter og 

næstformand i Lancet Low Back Pain Series Working Group.
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Alle fortjener
et ordentligt 
hold i ryggen
Når det kommer til muskler og led, så er danskerne bedst tjent med et stærkt tværfagligt samarbejde mellem læger og kiropraktorer. 

Smerter i muskler og led koster hvert år samfundet 17,2 milliarder. Derfor vil vi gerne invitere til et parløb, der skal udvikle en national strategi for bevægeappa- ratet - til gavn for danskerne.

Kiropraktorerne har 5 års universitetsuddannelse  (+ turnus i et år) og er specialister inden for diagnose  og behandling af muskler og led - og vi er klar til at være rygraden i en samlet løsning. 
Så, lad os sammen begynde behandlingen i dag.  Læs mere på danskkiropraktorforening.dk/rygraden

Anni Preisler
er uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet og arbejder med særligt fokus på børne- og ekstremitetsbehandlinger, på en kiropraktorklinik i København. Anni har arbejdet for  WHO i 2013-2014 med udviklingen af ICD-11 - under det,  der i dag hedder ”Mortality and Health Analysis and Data  Standards (MHA)”.
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Lad os sammenlægge ryg til en national strategi
Når det kommer til muskler og led, så er danskerne 
bedst tjent med et stærkt tværfagligt samarbejde 
mellem læger og kiropraktorer. 

Smerter i muskler og led koster hvert år samfundet 
17,2 milliarder. Derfor vil vi gerne invitere til et parløb, 
der skal udvikle en national strategi for bevægeappa- 
ratet - til gavn for danskerne.

Kiropraktorerne har 5 års universitetsuddannelse  
(+ turnus i et år) og er specialister inden for diagnose  
og behandling af muskler og led - og vi er klar til at 
være rygraden i en samlet løsning. 

Så, lad os sammen begynde behandlingen i dag.  
Læs mere på danskkiropraktorforening.dk/rygraden

Lone Kousgaarder formand for Dansk Kiropraktor Forening. Lone har arbejdet 
som kiropraktor i 15 år og har desuden en række bestyrelsesposter, 
ligesom hun bl.a. sidder i repræsentantskabet hos Gigtforeningen 
og er næstformand i NIKKB og Kiropraktorfonden. Lone er derudover 
medejer af en tværfaglig klinik i Sønderborg.
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Ny viden diagnostik

Behandling Patient forløb

Kommunikation
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AKKREDITERING
I disse år bliver landets kiropraktorklinik-
ker ifølge overenskomst mellem DKF og 
Danske Regioner akkrediteret af IKAS 
(Institut for Kvalitet og Akkreditering i 
Sundhedsvæsenet) efter Den Danske 
Kvalitetsmodel.

H A LV V E J S  M E D  O K 1 7

Processen starter med et varsel med dato 
for surveybesøg og et kursus. Herefter har 
klinikken otte-ni måneder til at finde ud af, 
hvordan man lever op til 13 standarder. De 
handler om alt lige fra efterlevelse af natio-
nale kliniske retningslinjer til rengøring og 
it-sikkerhed.  
     De fynske klinikker var de første. De blev 
varslet i foråret 2017, kort efter overens-
komsten trådte i kraft, og fik besøg af sur-
veyors fra IKAS i januar i år. Nu her i sidste 

– Vi var måske lidt trætte af det i starten. Har 
alle behandlere det ikke sådan; at alt hvad der 
tager tid fra patienterne, føles lidt belastende, 
spørger Henrik Gyrst, medindehaver af den al-
lerførste klinik, der gennemgik akkreditering, i et 
interview i KIROPRAKTOREN i marts. Hans kom-
pagnon Trond Mehlum fortsætter:
     – Men vi besluttede, at vi ligeså godt kunne 

få noget positivt ud af det, og efterhånden som 
vi kom ind i tingene, begyndte det jo også at give 
mere mening.
     Klinikkens ansatte kiropraktor, Karoline 
Hemmsen, udtalte i artiklen: 
     – Det har givet en god, faglig sparring, som 
kommer både os selv og patienterne til gode. Vi 
er blevet mere spot on.

En ramme,  
klinikken 
selv skal 
fylde ud 

www.danskkiropraktorforening.dk/akkreditering
www.ikas.dk

RUTINERNE STØVES AF
kvartal af 2018 er næsten 50 klinikker akkre-
diteret. 

Der er ingen slinger i tidsplanen, og pro-
cessen kører, som den skal. Den største kilde 
til ærgrelse og irritation ude i klinikkerne har 
tilsyneladende været kravet om, at alle patien-
ter skal oplyse cpr-nr. inde ved behandleren, 
selvom de lige har identificeret sig med syge-
sikringsbevis ved skranken. 

Billedet derude er rigtigt fint, og de fund 
man gør, går lidt igen, melder IKAS. Det er fx, 
at behandlingsplan ikke anføres i journalen, at 
alle lokaler skal gøres rent på brugsdage, og 
at der ikke alle steder er helt styr på retnings-
linjer for brug af personlige logins.

• Formålet med 
akkreditering er at 
understøtte og udvikle 
faglig, patient oplevet og 
organisatorisk kvalitet.
• 13 akkrediterings-
standarder dækker tre 
hovedområder: Kvalitet 
og patientsikkerhed, 
klinik rutiner samt le-
delse og organisation. 
Standarderne er en 
ramme, hver enkelt 
klinik selv skal fylde ud 
med egne mål og selv-
formulerede retnings-
linjer.
• Til hver standard 
 hører et antal indika-
torer, som klinikken 
vurderes efter under 
 eksternt survey.
• Survey foretages 
af en kiropraktor og 
en kvalitetskonsulent, 
begge ansat af IKAS.
• Regionerne udbeta-
ler 15.000 kr. i honorar 
til klinikken. Derudover 
har DKF’s bestyrelse 
besluttet at bruge rest-
midler fra sidste over-
enskomst til ekstra 
10.000 kr. (ved 1-2 
kiropraktorer) og 20.000 
kr. (ved 2 eller flere kiro-
praktorer).
• Klinikker uden over-
enskomst kan tilmelde 
sig akkreditering, men 
ikke modtage honorar.
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Systematisk efter
uddannelse startet 
En arbejdsgruppe bestående af 
klinikere, repræsentanter fra DKF, 
NIKKB, SDU, Rygcenter Middelfart 
og regionerne har tegnet omridset 
af en systematisk efteruddannelse 
ved at skele til de praktiserende 
lægers model og har defineret fem 
kerneområder. Systematiseringen 
starter så op her i denne overens-
komstperiode med krav om, at kiro-
praktorer i overenskomsttilmeldte 
klinikker skal registrere deres 
efteruddannelsesaktiviteter, men 
også ved at Faglig Kongres er blevet 
tilrettelagt efter kerneområderne. 
Der er endnu ikke defineret eller af-
talt minimumskrav til antal af timer 
eller dage.
     NIKKB (Nordisk Institut for Kiro-
praktik og Klinisk Biomekanik) har 
udviklet et modul, hvor kiroprakto-
rerne kan foretage registreringen 

og anmode om kompensation 
for tabt arbejdsfortjeneste fra 
Kiropraktorfonden. Tilmelding til 
NIKKB-kurser og andet foregår i 
samme modul. 
     Alle kiroprak-
torer kan oprette 
sig i systemet og 
registrere efterud-
dannelse, hvilket 
DKF opfordrer til 
af hensyn til data-
indsamlingen. 
     Primo 2019 
evalueres regi-
streringerne, og der tages stilling til 
næste skridt ift. overenskomstfor-
handlingerne i slutningen af året.

NYE YDELSER OG PAKKEFORLØB
En fornyelse i overenskomsten er tre for-
løbspakker med højt tilskud til symptomer 
på diskusprolaps i lænd og nakke samt spi-
nalstenose. Priserne for patienterne svarer 
til niveauet i egenbetalingen for fysioterapi.

SYSTEMATISK  EFTERUDDANNELSE
Ligesom læger og andre implementerer kiropraktorerne  
en systematisk efteruddannelsesmodel. Formålet er at sik-
re vedligehold og udvikling af kompetencer, så de stemmer 
overens med overenskomstens opgavekrav og evidensba-
seret viden. Første skridt er registrering af aktiviteter. 

www.danskkiropraktorforening.dk/ 
efteruddannelsewww.danskkiropraktorforening.dk/ok17

Fornuftig 
implementering  
af pakkeforløb
9.384 personer er inkluderet i et af de tre 
forløb efter første år, dvs. i perioden 1. april 
2017 – 1. april 2018.  
     Det er rigtig positivt, at 2/3 af de forven-
tede 15.000 personer som den afsatte øko-
nomi er baseret på, er nået allerede efter et 
år. Implementering tager tid, og i disse år har 
klinikkerne også skullet implementere GDPR 
og forberede sig på akkreditering.
      En udfordring i implementeringen er 
dog ujævnt brug. Nogle klinikker inkluderer 
mange patienter, andre ganske få. Blot 36 
ud af 236 klinikker har slet ikke inkluderet 
nogen patient i et pakkeforløb efter første år, 
men omkring 100 har kun inkluderet 15 eller 
færre personer. At nå op på15.000 patienter i 
pakkeforløb om året svarer til, at hver klinik i 
snit skal inkludere omkring 63 patienter hvert 
år, og hver kiropraktor skal inkludere en pa-
tient i et forløb cirka hver anden uge.
     Der er altså godt gang i pakkeforløbene 
efter første år, men fortsat behov for at sikre 
fornuftig implementering. Derfor var mulig-
heder og udfordringer ved en mere ensartet 
brug af pakkeforløbene temaet, da formand-
skab og sekretariatsledelse var på roadshow 
i de fem kredse i efteråret.

Ny viden Diagnostik

Behandling Patient forløb

Kommunikation

DKF og Kiropraktorguide har 
udgivet patientinformation 
om de tre pakkeforløb:  
www.kiropraktorguide.dk

Deltager en  
kiropraktor alle 
tre dage i Faglig 
Kongres 2018, 
dækkes alle fem 
kerneområder i 
den systematiske 
efteruddannelse. 

• Kiropraktorer i 
 overenskomstklinikker 

skal oprette sig på 
Nikkb.dk og registrere 

al kursusaktivitet.

• Kiropraktorer i 
 klinikker uden over-

enskomst, i sekundær-
sektoren, på universi-
teter m.v. opfordres til 
det samme af hensyn 
til dataindsamlingen.
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Flotte videoer. Bannerannoncer på Ugeskrift 
for Læger og Altingets hjemmesider i ugevis. 
Helsidesannoncer i Ugeskrift for Læger, Må-
nedsskrift for Almen Praksis og Altingets ma-
gasin. Jo, de store skyts var rullet ud, da DKF i 
maj måned lancerede en i foreningens måle-
stok storstilet kampagne målrettet læger.  

Formålet er at skabe opmærksomhed 
blandt lægerne om kiropraktorernes uddan-
nelsesniveau og vise primært de praktise-
rende, at kiropraktorerne er klar til endnu 
mere tværfagligt samarbejde. Samtidig skal 
kampagnen fortælle om de ringe vilkår, som 
bevægeapparatssygdomme har i det danske 
sundhedsvæsen, for på den måde at skabe 
grobund for mere politisk fokus på området.

I annoncerne inviteres lægerne til sam-
arbejde, og der gøres opmærksom på, at 
muskel-led-området slet, slet ikke får den 
opmærksomhed, der er brug for. Ikke mindst 
set i lyset af, at muskel-led-området fylder 
enormt meget både økonomisk og omfangs-
mæssigt.

SAMARBEJDE  
MED LÆGE OG  
PATIENTHÅNDBOGEN 

Opdaterede tekster om kiropraktik er de første 
resultater af nyt redaktionelt samarbejde mellem 
NIKKB (Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk 
Biomekanik) og Læge- og Patienthåndbogen på 
Sundhed.dk. De to håndbøger ejes af Danske Re-
gioner og de fem regioner og deler lokaler med 
Ugeskrift for Læger hos Lægeforeningen.
 NIKKB’s forskere gennemlæser relevante opslag 
for at levere evt. ændringsforslag. 
 Sundhed.dk har 1,7 mio. unikke brugere hver 
måned og er den it-løsning, som flest sundheds-
faglige bruger. Lægehåndbogen blev besøgt af 
næsten 450.000 sundhedsfaglige – alene i januar i 
år. Begge håndbøger fås som app.

NY FORMAND FOR FONDEN
1. juli 2018 tiltrådte Annette Roed som ny 
formand for Kiropraktorfonden, Landssam-
arbejdsudvalget og NIKKB (Nordisk Institut 
for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik). Hun 
afløser Karsten Uno Petersen, der har været 
formand gennem mere end et årti. 

Annette Roed er regionsrådsmedlem i 
Region Midtjylland for Socialdemokratiet 
og formand for regionens ’Udvalg for Nære 
Sundhedstilbud’.

I september var hun på 
introtur i Silkeborg, hvor 
hun sammen med DKF’s 
formandskab og sekreta-
riatsmedarbejdere samt 
NIKKB’s ledelse besøgte 
hospitalskiropraktorer, 
kiropraktorforskere og en 
kiropraktorklinik.

374 søgte ind på Klinisk 
 Biomekanik i år. Det er  
en markant stigning i 

forhold til de foregående år. Det indikerer, 
at ministeriet har set rigtigt, da man lige før 
sommerferien gav grønt lys til at øge optaget 
fra de nuværende 85 til 105 studiepladser.

Selve kampagnen bor på: www.danskkiropraktorforening.dk/rygraden
Rekvirér plakater (A3) til klinikken: dkf@danskkiropraktorforening.dk

KAMPAGNE 
SÆTTER
FOKUS PÅ 
KIROPRAKTORER

Vi skal styrke
samarbejdet
i alle led

Når det kommer til muskler og led, så er danskerne 

bedst tjent med et stærkt tværfagligt samarbejde 

mellem læger og kiropraktorer. 

Smerter i muskler og led koster hvert år samfundet 

17,2 milliarder. Derfor vil vi gerne invitere til et parløb, 

der skal udvikle en national strategi for bevægeappa- 

ratet - til gavn for danskerne.

Kiropraktorerne har 5 års universitetsuddannelse  

(+ turnus i et år) og er specialister inden for diagnose  

og behandling af muskler og led - og vi er klar til at 

være rygraden i en samlet løsning. 

Så, lad os sammen begynde behandlingen i dag.  

Læs mere på danskkiropraktorforening.dk/rygraden

Jan Hartvigsen 

er professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik 

(IOB) ved Syddansk Universitet og seniorforsker ved Nordisk Institut 

for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) samt initiativtager til 

Center for Muscle and Joint Health på SDU. Jan blev i 2016 rangeret 

som verdens førende forsker inden for muskel- og skeletsmerter og 

næstformand i Lancet Low Back Pain Series Working Group.
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Alle fortjener
et ordentligt 
hold i ryggen
Når det kommer til muskler og led, så er danskerne bedst tjent med et stærkt tværfagligt samarbejde mellem læger og kiropraktorer. 

Smerter i muskler og led koster hvert år samfundet 17,2 milliarder. Derfor vil vi gerne invitere til et parløb, der skal udvikle en national strategi for bevægeappa- ratet - til gavn for danskerne.

Kiropraktorerne har 5 års universitetsuddannelse  (+ turnus i et år) og er specialister inden for diagnose  og behandling af muskler og led - og vi er klar til at være rygraden i en samlet løsning. 
Så, lad os sammen begynde behandlingen i dag.  Læs mere på danskkiropraktorforening.dk/rygraden

Anni Preisler
er uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet og arbejder med særligt fokus på børne- og ekstremitetsbehandlinger, på en kiropraktorklinik i København. Anni har arbejdet for  WHO i 2013-2014 med udviklingen af ICD-11 - under det,  der i dag hedder ”Mortality and Health Analysis and Data  Standards (MHA)”.
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Lad os sammenlægge ryg til en national strategi
Når det kommer til muskler og led, så er danskerne 
bedst tjent med et stærkt tværfagligt samarbejde 
mellem læger og kiropraktorer. 

Smerter i muskler og led koster hvert år samfundet 
17,2 milliarder. Derfor vil vi gerne invitere til et parløb, 
der skal udvikle en national strategi for bevægeappa- 
ratet - til gavn for danskerne.

Kiropraktorerne har 5 års universitetsuddannelse  
(+ turnus i et år) og er specialister inden for diagnose  
og behandling af muskler og led - og vi er klar til at 
være rygraden i en samlet løsning. 

Så, lad os sammen begynde behandlingen i dag.  
Læs mere på danskkiropraktorforening.dk/rygraden

Lone Kousgaarder formand for Dansk Kiropraktor Forening. Lone har arbejdet 
som kiropraktor i 15 år og har desuden en række bestyrelsesposter, 
ligesom hun bl.a. sidder i repræsentantskabet hos Gigtforeningen 
og er næstformand i NIKKB og Kiropraktorfonden. Lone er derudover 
medejer af en tværfaglig klinik i Sønderborg.
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Særligt to politiske resultater stikker 
ud fra mængden. Vi fik afværget læge-
monopol på akupunktur i brystregionen, 
og vi bidrog til protester, der medførte 
mere rimelige regler om registrering og 
gebyr til det risikobaserede tilsyn.

HVORDAN SER FREMTIDEN UD  
INTERNATIONALT? 
Dette spørgsmål diskuterede danske og norske kiropraktor-
ledere med kiropraktorledere fra canadiske forenings- og ud-
dannelsesmiljøer i foråret på en tur til Canada. Den nordiske 
delegation deltog også i den canadiske forenings årskongres 
i Calgary, hvor flere danske forskere deltog bl.a. med oplæg. 
Turen var et led i DKF’s opprioritering af international kiro-
praktorpolitik, som skyldes en mangeårig strategi om at tage 
mere medansvar for udviklingen. 

FORMANDSSKIFTE I ECU 
I tre år har DKF været genindmeldt i European Chiropractors’ 
Union (ECU) og deltager flere gange om året i ECU-møder 
rundt om i Europa. Årskon-
gressen foregik i maj i Buda-
pest. Efter otte år stoppede 
Øystein Ogre som formand. 
DKF takker for den store 
indsats. Ny formand er Va-
sileios Gkolfinopoulos. I det 
faglige program var en af hovedtalerne prof. Jan Hartvigsen, 
som blev hædret med ECU’s ærespris.

DKF’s formand Lone Kousgaard Jørgensen, næstformand Michael Christensen, direk-
tør for NIKKB Henrik Wulff Christensen og DKF’s direktør Jakob Bjerre besøgte bl.a. 
den canadiske kiropraktorforening i foråret.

ET MERE MANGFOLDIGT WFC
Den australske kiropraktor Laurie Tassell blev i april valgt 
som ny formand for World Federation of Chiropractic 
(WFC). WFC fik også ny hovedbestyrelse (WFC Executive 
Committee), som nu for første gang har kvindelig og asia-
tisk repræsentation og dermed opfylder WFC’s ønske om 
større diversitet. WFC holder verdenskongres i marts 2019 
i Berlin sammen med ECU’s årsmøde.

Kiropraktorer er sandsynligvis 
den sundhedsprofession, der 
har den største baggrundsvi-
den om fysiologi og den mest 
veldokumenterede uddan-
nelse i netop nålebrug. Derfor 
kontaktede DKF-formanden 
flere af Folketingets sund-
hedsordførere, da det kom 
frem, at sundhedsministeren 
havde fremsat lovforslag, der 
de facto ville monopolisere 
akupunktur i brystregionen 
hos lægerne. Baggrunden 
var den beklagelige, at flere 
patienter har fået punkteret 
lunger – enkelte med døden 
til følge. Men forslaget var 
ikke gennemtænkt. Reak-
tionerne blandt ordførerne 
bestyrkede mistanken om 
manglende viden, og DKF-
formanden sendte ministeren 
en redegørelse af uddannel-
sesniveauet. Argumenterne 
blev hørt, og monopolet fjer-
net i det endelige lovforslag.
 1. januar trådte lov om re-
gistrering og gebyr i forhold til 
tilsyn i kraft – en lov, DKF har 
protesteret over siden 2016, 
hvor den blev foreslået. Mel-
lem jul og nytår gik lægerne 
i offensiven med kritik af de 
alt for fintmaskede regler for, 
hvem der skal registrere sig 
og betale fuldt gebyr. DKF 
dannede alliance med bl.a. 
idrætsmedicinerne og Dansk 
Idrætsforbund og skrev til 

ministeren og Folketingets 
Sundheds- og Ældreudvalg 
m.fl. Der var stor lydhørhed 
over for vores argumenter, og 
ministeren meddeler, at der 
skal findes en bedre løsning. 
I juli blev så bl.a. indført ba-
gatelgrænse på 25.000 kr. i 
årlig omsætning, og det blev 
præciseret, at frivilligt arbejde 
skal registreres, men fritaget 
for gebyr.
 En anden sag vidner om 
Folketingets fortsatte inte-
resse i at liberalisere området 
for manuel behandling, idet 
osteopater er blevet auto-
riserede. Titlen osteopat er 
dermed beskyttet og autori-
serede osteopater må – på 
linje med læger, kiropraktorer, 
fysioterapeuter og registre-
rede alternative behandlere 
med minimum 250 timers 
uddannelse i manuel behand-
ling – udføre manipulations-
behandling af rygsøjlen. 
 I høringsprocessen i vinter 
gav DKF udtryk for, at auto-
risationen af osteopaterne 
gør et i forvejen fragmen-
teret område med mange 
behandlingstilbud sværere 
at finde rundt i for patienter. 
I Danmark er der hverken 
etablerede skoler eller en of-
fentligt reguleret uddannelse 
i osteopati. Der er dermed 
ikke fastlagt nogen faglig 
norm for virke.

DKF HAR   
INDFLYDELSE
– især sammen med andre
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988 MEDLEMMER 
722 kiropraktorer  
266 studerende

• Verdenskongres og europæisk  
årskongres i Berlin

• DKF’s generalforsamling
• Overenskomst- 

forhandlinger

EN TYPISK DANSK KIROPRAKTORKLINIK
• 232 m2 

• 4 behandlerrum
• 3 eller flere kiropraktorer
• Handicapvenlig og med træningslokaler
• Stigende brug af elektronisk kommunikation

7 mio. til 
forskning
Især gennem samar-
bejde med NIKKB, men 
også via indflydelsen 
i Kiropraktorfonden 
medvirker DKF til at sikre 
og styrke forskning og 
efteruddannelse. Fra sin 
projektpulje har fonden i år 
bevilget 7 mio. kr. til forskning in-
den for bl.a. diabetes, hovedpine 
blandt skolebørn og opfattelse 
af rygsmerter. Det nyetablerede 
europæiske forskningscenter 
(ECCRE i Odense), som fonden 
også donerer midler til hvert 
år, har uddelt 23.5819 euro til 
projekter om hoftesmerter og et 
stratificeringsinstrument. Fonden 
finansierer iøvrigt NIKKB. 

NIKKB’s nye 
forsknings 
strategi
Strategien gælder for 2018-22 
og fokuserer på implementering; 
hvad hindrer, at man anvender ny 
forskning i daglig praksis? 

www.danskkiropraktorforening.dk

KiroFakta 2018

2019  
Hvad venter?

Dansk Kiropraktor Forening, oktober 2018

615 er såkaldt ordinære medlemmer, heraf er

352 selvstændige 
200 privatansatte 
29 offentligt ansatte 
34 i turnusuddannelse 

44 bosat i udlandet
28 pensionerede
13 midlertidigt ude af erhverv
 2 arbejdsløse
16 såkaldt passive medlemmer 
 4 æresmedlemmer

NY PROFESSOR 
Alice Kongsted, seniorforsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og 
Klinisk Biomekanik (NIKKB) og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik 
på Syddansk Universitet, blev 1. november ny professor med særlige 
opgaver inden for muskuloskeletal forskning i primærsektoren.


