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Patienter til og med oktober ’18
Patienter til og med oktober ’19

Til generalforsamlinger i 
kredsene fortæller DKF’s 
formand og næstfor-
mand dels om forslag til 
generalforsamlingen, 
der justerer Dansk Kiro-
praktor Råds opgaver, 
dels tanker om krav til 
forhandlingerne. 

Global Education Network for Chiropractic’ (GEN-C) er en platform 
for efteruddannelse skabt i samarbejde af den europæiske  
kiropraktorunion ECU (via European Academy of Chiropractic),
Chiropractic Australia og Royal College of Chiropractors. Kurser  
kan godkendes som systematisk efteruddannelse.
u  genchiro.org 

Dansk Selskab for Kiropraktik 
udgiver klinisk vejledning om 
hovedpine. I september udgav 
Sundhedsstyrel-
sen anbefalinger 
til samarbejde 
om borgere ramt 
af kronisk  
hovedpine.
u  DSKKB.dk 1
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Udarbejdet af:

Henrik Hein Lauridsen
Janni Bang
Pernille Popp
Kristina Boe Dissing
Sofie Thesbjerg
Nina Hougs Hesselberg
Cecilie Deleurang Testern

O K T O B E R  ’19

OK 
21 u  Lyt til NIKKB’s 

podcast på fx 
Spotify, Apples 
podcast-app eller 
nikkb.dk/podcast

” Der er ikke flere kolikbørn i dag, end der var for ti år siden,  
men kiropraktoren bliver mere kendt – både som begreb i  
hele befolkningen og også i lokal   sam  f undet. Der er nogle  
kommuner, hvor kiropraktoren er mere kendt end i andre.«  
Prof. kiropraktor Lise Hestbæk på DR.dk 23. oktober i nyhed om, at ca. hver  
femte spædbarn kommer til kiropraktor - med store forskelle fra kommune  
til kommune. I Ugeskrift for Læger kritiserer en speciallæge  
antallet. Lise Hestbæk svarer på kritikken 11. oktober.  341.100

 348.286



N O V E M B E R  ’19

På historisk hurtig general
forsamling genvalgte 258 
medlemmer bestyrelsen og 
rådet, vedtog nye vedtægter 
for rådet samt ny kontin-
gentgruppe og lavere kon-
tingent for ejere af klinikker 
uden overenskomst. 

 ÅRSMØDE  2019 

Klaus Doktor får 
titlen for altid at 
gå forrest, følge 
udviklingen og lave de 
nødvendige investeringer, der 
placerer kiropraktorer centralt 
inden for billeddiagnostik.

 ÅRETS  
 KIROPRAKTOR 2019 

Får vi mere sundhed 
for pengene, hvis kiro
praktik bliver billigere? 
Eller er udfordringen, at 
for mange ikke ved, hvad 
kiropraktik er? 150 kiro-
praktorer diskuterede 
brugerbetaling til debat 
med panel af eksperter  
og politikere.

Kiropraktorer og studerende punk
terer myter på almen praksis’ ef
teruddannelseskongres Lægedage.

Værdi, evidens og udvikling 
er grundsten i ny strategi, 
den europæiske union ECU 
vedtager i Madrid. DKF’s 
formand har været med til 
at udvikle strategien.

Kiropraktorfonden

u  Danskkiropraktorforening.dk/gf

”Jeg ser jer mere som 
speciallæger,” sagde 
Christian Freitag, de 
praktiserende lægers 
formand, der åbnede 
årsmødet.

 341.100
 348.286



 375.342
 382.218

Patienter total 2018
Patienter total 2019

Nordjyske klinikker er de  
sidste til at få akkredite
ringssurveys. 

D E C E M B E R  ’19

Lise Hestbæk og Tue Secher Jensen til-
træder to nye professorater tilknyttet 
Regionshospitalet Silkeborg, SDU og 
Kiropraktorernes 
Videnscenter 
NIKKB. De skal 
hjælpe rygpa-
tienter bedre 
gennem sund-
hedsvæsenet.  

Chiropractic Academy for Research Leadership 
har valgt anden gruppe – CARL II – der skal i 
mentorskab af fremtrædende forskere. Steen 
Harsted og Casper Nim er blandt.  
u  carlresearchfellows.org

140 stu-
derende 
fra euro-
pæiske 
uddannelser var samlet på SDU, da Klinisk 
Biomekanik var vært for det største 
WCCSregionsmøde nogensinde. DKF 
støttede med økonomi, merch og oplæg.

19. december mødes Sundheds-
styrelsens direktør Søren Brostrøm 
med DKF og NIKKB. Blandt andet 
spædbørnsbehandling og kiroprak-
torers plads i sundhedsvæsnet er 
del af snakken.



 375.342
 382.218
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”Man kan nærmest kalde jer 
Harry Potter-generationen, 

fordi I bærer en usynlig 
kappe af professionalisme 

og viden.«  
Prof. Karen Søgaard til 23 nye 

kiropraktorer.

Smerter i nakke og ryg udgør  
største sygdomsbyrde, men kun 

0,88%  af midler  
til forskning går til disse smerter, 
dokumenterer Ugeskrift for Læger.  

Patienter ’19    
Patienter ’20    

Alle retningslinjer anbefaler 
ikkekirurgi ved diskusprolaps, 
viser fire forskere – heriblandt 
Rikke K. Jensen og Alice Kong-
sted fra NIKKB-  i BMJ, et af de 
største medicinske tidsskrifter.

DKF bliver partner i Alliancen mod Social Ulighed  
i Sundhed oprettet af Kræftens Bekæmpelse. Læge-
foreningen, Danske Regioner og DGI er bl.a. også med. 
u  cancer.dk/ulighedisundhed
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5. februar 
indledes for-
handlinger-
ne, da DKF 

og RLTN ud
veksler krav 

med fokus på 
pakkeforløb 
og kvalitets-

enhed. 
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Henover vinteren 
udøver DKF poli-
tisk indflydelse for 
sine mærkesager 
i den kommende 
sundhedsreform. 
Formanden har fx 
mødtes med sund-
hedsordførere fra 
Socialdemokratiet, 
Venstre, Enheds-
listen og Radikale 
Venstre – se billedet.

Forsker- 
gruppen Backtrace  
fra Regionshospitalet 
Silkeborg udvikler 
digital løsning til 
bedre dialog mellem 
sundhedspersoner om 
patienter. Med er prof. 
Tue Secher Jensen.

”Det er et klart ønske fra regeringen, at processen er åben  
og med bred repræsentation af interessenter på sundheds - 
o mrådet. Dette omfatter også Dansk Kiropraktor Forening, 

der på vegne af jeres medlemmer vil være en  
naturlig del i den videre proces.«  

Sundhedsminister Magnus Heunicke i brev til DKF 7. februar

6,55% 

af danskerne var til 
kiropraktor i 2019 
svarende til 382.218, 
det største antal no
gensinde. 9927 var 
i pakkeforløb, 15% 
flere end året inden.

I Politiken op-
fordrer prof. 
Lise Hestbæk 
til åben dialog 
som svar på 
kritisk kronik 
om kolik.
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COVID19 sætter alting i stå. 
Kiropraktorer skal som resten 
af sundhedsvæsenet vare-
tage kritiske funktioner under 
nedlukningen af Danmark. 
Men krav om social distance-
ring stopper næsten al aktivi-
tet i klinikkerne i 5 uger. 

•  27/2 DKF skriver for første 
gang til medlemmerne om 
COVID-19, da smitten ram-
mer dansk jord. Herefter føl-
ger uger med et hav af mails. 

•  3/3 2 ugers karantæne til 
sundhedspersonale hjem-
vendt fra risikozone. 

•   6/3 Myndighederne frarå-

der fysisk kontakt og arran-
gementer med 1000+.

•  11/3 WHO erklærer pan-
demi. Statsministeren luk-
ker landet.

•  13/3 Sundhedsstyrelsen 
har meldt ud, at al unødig 
behandling skal udskydes, 
men lover retningslinjer.

•  15/3  Regeringen lancerer 
de første hjælpepakker til 
virksomheder.

•  17/3 Længe ventede ret-
ningslinjer slår fast, at 
sundhedsvæsenet kun må 
varetage kritisk funktion. 
Blandt ikke-udtømmende 
eksempler på, hvad det er, 

nævnes to relevante for 
kiropraktorer: Behandlings-
krævende tilstande såsom 
akutte smertetilstande 
i fx ryg og bækken samt 
igangværende forløb, hvor 
udsættelse vil forværre re-
sultat herunder funktions-
evne. Forsamlinger på mere 
end 10 forbydes. 

•  23/3 Nedlukningen for-
længes til 13. april. DKF’s 
formand udgiver video om 
tankerne bag håndtering.

•  25/3 DKF med i henvendelse 
til regeringen om brug for 
mere hjælp til selvstændige. 

•  27/3 Aftale om telemedicin.

NR. 1 · FORÅR 2020

Andre vilkår  
i Tyskland 18

Ven eller fjende 
med rygsmerte 26

Overblik over  
dry needling 38

NÅR  
SMERTER 
GÅR UD 
OVER  
JOBBET

Smerter i muskler og led er nr. 1 på listen 

over årsager til, at folk ikke kan arbejde. Det 

koster milliarder og har store konsekvenser 

for den enkelte. Hvad kan vi gøre ved det?

10

Efter 8 år med 
samme look bliver  
KIROPRAKTOREN 
frisket op.

27. marts landes aftale om tilskud til video  
og telefonkonsultationer efter intense 
forhandlinger med Danske Regioner.

Patienter til og med marts ’19
Patienter til og med marts ’20
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 178.040
 162.981



I påsken kontakter DKF Sundhedssty-
relsen for at indlede dialog om yderligere 
genåbning af kiropraktorklinikkerne. 

2. april løsner Sundhedsstyrelsen op for, hvad der er kritisk funktion 
og kan behandles. 14. april udgiver styrelsen en plan for gradvis 
øget aktivitet. 20. april må liberale erhverv åbne igen, og fase 1 af 
Danmarks genåbning er i gang. 

Begrebet ’sektorpartnerskaber’ introduceres: Relevante parter i 
de forskellige sektorer skal mødes og drøfte retningslinjer og tiltag 
ang. COVID. DKF er del af sektorpartnerskabet for praksissektoren, 
og deltager i flere møder med Sundhedsministeriet resten af året.

FNKS’ nye formand 
Emma Engels
holm har siddet i 
bestyrelsen flere år.

A P R I L  ’2 0

Kiropraktor
fonden

Fonden udskyder sin halvårlige  
uddeling til projekter pga. krisen. 
Tiden vil vise, hvad den beslutter på 
sit efterårsmøde. Normalt uddeler 
regionernes og DKF’s fælles fond  
5 mio. om året efter ansøgning.

Den europæiske forskningsfond  
ECCRE, som DKF’s formand er for-
mand for, uddeler ikke penge til  
nye projekter, men holder hånden 
under de igangværende.

En halv snes kiropraktorer 
fra Rygcenter Syddan
mark tester borgere ved 
Kolding Sygehus, blandt 
andet bestyrelsesmedlem 
Pernille Popp.

 178.040
 162.981



Rygsmerter er nu 
officielt indsats
område i WHO, 
som nedsætter 
ekspertgruppe, hvor 
prof., kiropraktor Jan 
Hartvigsen er med. 

DR sætter fokus på, at hjemmearbejde 
betyder ondt i ryggen for tusindevis og 
interviewer blandt andre kredsformænd 
Jan Enggaard, Hovedstaden, og Henrik 
Frederiksen, Midtjylland, til P4. 

...klinikker 
oplevede  
omsætning 
reduceret 
med 75-100%

...af klinikkerne 
sendte med - 
arbejdere hjem. 
90% på lønkom-
pensation

DKF’s undersøgelse viser, at medlemmerne blev hårdt og forskelligt 
ramt af nedlukningen. Den viser også, at fyringer, nedsat tid og løn-
nedgang ikke var benyttet af klinikkerne i stor stil. 
 

Martin Juul
ager står nu 
i spidsen for 
Dansk Selskab 
for Kiropraktik 
som ny formand. 

40%
…af ansatte  
kiropraktorer  
blev sendt 
hjem

43%

M A J  ’2 0

95 år 
8. maj markerede DKF 
sin halvrunde dag på 
sociale medier.

Nu er DKF også på 
LinkedIn – følg siden.

86%



DKF og regionerne indleder 
udskudte forhandlinger til 
møde med Anders Kühnau 
8. juni.

For første gang 
kunne alle se med, 
da 22 sommer
kiropraktorer fik 
diplom. Det fore-
gik med film, taler 
og masser af smil 
på Facebook.

NR. 2 · SOMMER 2020

COVID 
KOM, SÅ OG 
KRADSEDE 10

Mød patienten 
på skærmen 22

Nu kan vi måle 
nakken bedre 28

Aktiv fritid versus 
fysisk job 34

Epidemi blev til pandemi. 
Landet lukkede. 
Kiropraktorerne er hårdt ramt, 
men meget forskelligt. 

COVID19 fylder sommer udgaven af 
KIROPRAKTOREN: Billeder, forløbet, 
nedlukningens konsekvenser og 
beretninger fra medlemmer.

J U N I  ’2 0

10. juni holdt DKF med-
lemsmøde om krisen. 
111 medlemmer deltog 
og stillede 15 spørgs
mål til bestyrelsen. 

Medlemmer 
kunne give input til 
DKF’s forsinkede 
forhandlinger med 
HK om overens-
komsten for klinik-
sekretærer.

OK 
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 258.959
 237.187

Patienter til og med juni ’19
Patienter til og med juni ’20



Akkrediterings-
nævnet har  
færdigbehand
let samtlige 
surveys hos 
de 219 klinik
ker med over-
enskomst. 207 
er akkrediteret, 
11 med be-
mærkninger,  
1 er ikke akkre-
diteret. 
u  ikas.dk

Verdensforbundet 
WFC får sin første 
kvinde som leder, 
da hollandske 
Vivian Kil efter en 
periode som kon-
stitueret, vælges 
til formand. 

For andet år i træk er det sværere at komme 
ind på kiropraktorstudiet end på medicin. 
Klinisk Biomekanik er sammen med psykologi 
SDU’s sværeste fag at komme ind på. 111  
studerende er optaget.

F O R M I D L I N G

HAR DU STYR  
PÅ DIN 
HJEMMESIDE?
Ved du, hvad der står på din kliniks hjemmeside? 
Det er måske et lidt frækt spørgsmål, for selvfølge-
lig gør du da det. Eller hvad? 

Kiropraktorernes hjemmesider er reklamesøjler 
for klinikkerne og for den ekspertise, der tilbydes 
hos kiropraktoren. Samtidig skal indholdet natur-

ligvis også holde sig inden for rammerne af ’Lov om 
markedsføring af sundhedsydelser’. 

– Først og fremmest må man selvfølgelig ikke 
anvende urigtige, vildledende eller urimeligt man-
gelfulde angivelser. Det gælder primært i forhold 
til, hvilken effekt en behandling kan forventes at 

Af Tanja Skov Carlsen, 
DKF’s sekretariat

Ca. hver fjerde kiropraktorhjemmeside omtaler mindst 
én tilstand, som ikke er bevægeapparatsrelateret.

38 KIROPRAKTOREN · SOMMER 2020

DFK vejleder om reg
lerne for markedsføring 
af sundhedsydelser og 
formidler gode råd om 
saglighed baseret på 
undersøgelser af danske 
klinikhjemmesider. 

29. juni skriver Sundhedsstyrelsen, at sund-
hedsvæsenet forventes at varetage aktivi
teter og indsatser som før COVID19. I hver 
klinisk situation skal et konkret fagligt skøn 
ligge bag gennemførelse af behandling.

DKF arbejder på et nyt Kiropraktorguide.dk, der er foreningens side til borgere.

J U L I  ’2 0

 258.959
 237.187



Maj og juni gav det højeste patienttal nogen sinde.  
I juni var antallet 12% højere end året før.  

Første halvår af 2020 lander dog på en patient
tilbagegang på ca. 8% i forhold til året før. 

”Det er min bekymring, 
at de borgere, der har 
mest brug for vores 
hjælp, står ude på 
gaden uden mulighed 
for at betale for den 
behandling, de faktisk 
har brug for.«  
DKF’s formand Lone 
Kousgaard Jørgensen i 
Politiken Sundhed 28. 
august.

Sundhedsminister 
Magnus Heuni-
cke åbner kickoff 
for Alliancen mod 
Social Ulighed i 
Sundhed. Christina 
Nielsen fra DKF’s 
bestyrelse deltager.

Blandt andre Michael Christensen, DKF’s næstfor-
mand, udtaler sig om, at pandemien skaber usunde 
hjemmearbejdsvaner, som går ud over bevæge
apparatet, i Politiken 13. august. 

I 2018 udgav The Lancet sin 
Low Back Pain-serie, som gav 
masser af opmærksomhed. 2 
år senere er der dog ikke sket 
nævneværdig forandring, og 
der er stort behov for fokus, 
konkluderer prof. Jan Hartvig-
sen m.fl. i The Lancet.

A U G U S T  ’2 0

 303.544
 282.389

Patienter til og med august ’19
Patienter til og med august ’20



28. september anbefaler 
Sundhedsstyrelsen brug  
af ansigtsværnemidler, når 
det ikke er muligt at holde  
minimum 1 meters afstand 
mellem patient og behandler.

Brexit: Kort efter, at den 
euro pæiske kiropraktorunion 
giver den britiske kiropraktor-
fore ning BCA en økonomisk 
håndsrækning, melder briter - 
ne sig ud.

NIKKB’s bestyrelse aflyser 
Faglig Kongres 2020 efter en 
periode med stigende smitte 
og skærpede restriktioner. 
DKF’s årsmøde holdes  
digitalt 14. november.

NR. 3 · EFTERÅR 2020

FORDOMME 
SKABER  
ULIGHED
Hvor alvorligt er problemet i 
sundhedsvæsenet, og hvad  

kan vi gøre ved det?

26

Patienterne 
er tilbage 10

Barndoms-hop 
og knæsmerter 20

Stud.manu. i en 
tid med COVID 40

Fordomme 
og forskels-
behandling 
skaber ulig hed, 
har ef terårets 
KIROPRAKTO-
REN spot på.

    30 år

Mere end  
hver femte 
lever med 
kroniske 
smerter, viser 
rapport, som 
bl.a. kiro-
praktor, ph.d. 
Søren O’Neill, 
Rygcenter 
Syddanmark, 
har deltaget i 
at udarbejde.

125 år
Ifølge myten var det 18. 
september 125 år siden, 
at D.D. Palmer fandt på 
at justere en rygsøjle. 
DKF markerede dagen  
på sociale medier. 

?

S E P T E M B E R  ’2 0

Årsmøde 
2020 OK 

21
59 medlemmer fik en grun-
dig orientering om OK21 til 
digitalt medlemsmøde kort 
før det planlagte sidste 
forhandlingsmøde – som 
efterfølgende blev udskudt.

 303.544
 282.389



KIROFAKTA 20 
Hvert andet år i 10 år 
har NIKKB gennemført 
KiroFakta-under søgelser. 
KIROfakta 2020 viser:
•  Flere kvinder end mænd 

arbejder deltid. Helbred og 
private årsager deles næ-
sten om at være årsag

•  Længere konsultationstid 
ved opfølgende behandling 
og kendte patienter med 
nye problemer

•  Større klinikker
•  Flere klinikker udnytter sin  

kapacitet fuldt
•  Færre klinikker har billed-

diagnostisk udstyr
•  Flere tilbyder elektroniske 

services

 5% med ph.d.
I 2020 kom 4 nye til og 
bringer antallet op på 32.

 
716 uddannede og  
375 studerende.  
 
Oktober 2020

BÅDE OMSÆTNING OG 
UDGIFTER ER STEGET
I reelle tal lavede hver  
kiropraktorklinik i 2018 
stort set samme overskud 
som for tre år siden, viser 
den overenskomstaftalte 
undersøgelse af klinikkernes 
økonomi offentliggjort i 
februar 2020. Den gennem-
snitlige omsætning er øget, 
men omkostningerne, især 
til løn, er ligeledes øget og 
med omkring 20%. Derfor er 
resultatet pr. klinik kun øget 
en smule – og i reelle tal slet 
ikke – siden 2015.  

 1091   medlemmer 

Forsikringsåret 2020
Mølholm blev til Gjensidige, behandlerbooking blev 
taget i brug i Tryg og Pension Danmark, FysioDanmark 
og PrimaCare meldte sig på banen, Skandia/AP Pension 
blev til Dansk Sundhedssikring og FysioDanmark blev 
underleverandør (i stedet for Falck Healthcare) hos 
Danica, der i øvrigt efter længere tids pres fra DKF endelig 
dækkede pakkeforløb fra oktober.

AFLYST 
• Faglig Kongres
• Folkemødet
• Europæisk kongres Utrecht
• WFC’s uddannelseskongres
• Lægedage
• DKF’s Turnuscafé


