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DEL 1

Rundt om kiropraktik



Hvor mange års 
uddannelse har en 
kiropraktor? 



5 + 1 år

5 års kandidat 
(cand.manu.)

1 års turnus

Efteruddannelse

danskkiropraktorforening.dk/uddannelse



6 års uddannelse

• 5 år på universitetet = autorisation

• 1 års praktisk supplerende uddannelse 
(turnustjeneste i klinik med klinisk logbog og 
omfattende kursusprogram) = 
tilladelse til selvstændigt virke

• Udenlandsk uddannede skal have en 
uddannelse, der kan sidestilles med den 
danske



Klinisk Biomekanik

• Oprettet 1994 

• Institut for Idræt og Biomekanik,  
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, 
Syddansk Universitet i Odense

• 90% af bacheloren er identisk med 
medicinuddannelsen

• Sidste år foregår primært på Rygcenter 
Syddanmark, Danmarks største rygcenter

• 105 studiepladser

sdu.dk/kiropraktik



2 år biomedicin
- Cellelære 
- Fysiologi
- Biokemi
- Anatomi
- Immunologi
- Organlære
- osv osv osv

1 ¼ år færdigheder
- Palpation
- Klinisk biomekanik

- columna
- ekstremiteter

- Teoretisk biomekanik
- Sundhedspsykologi og etik
- Træningslære
- Radiografi
- Klinikophold

¾ år differential diagnostik
- Fra rask til syg
- Muskuloskeletal diagnostik
- Billeddiagnostik 1 + 2
- Almen diagnostik 1
- Neurologi
- Almen medicin
- Almen diagnostik 2
- Ortopædi
- Reumatologi
- Ekstremitetsdiagnostik
- Klinikophold

1 år akademiker
- Studiestartsopgave 
-Videnskabsteori
- Metodelære
- Bachelorprojekt
- Kandidatprojekt

Differentialdiagnostiker

Bevægeapparatsekspert

Kommunikator

Akademiker Samarbejdspartner

Professionel

Sundhedsfremmer

Leder og administrator

1 år turnus
- Kursusprogram
- Uddannelsesstilling 
- Klinisk logbog

6 års uddannelse: 
Hvad lærer en kiropraktor?



Hvad er kiropraktik?
Ikke en behandlingsmodalitet, et paradigme

»I Danmark betegnes det kiropraktiske 
virksomhedsområde klinisk biomekanik og 
omhandler undersøgelse, diagnostik, behandling 
og forebyggelse af biomekanisk dysfunktion og 
smertetilstande i bevægeapparatet.«
Ledende kiropraktor, klinisk lektor og ph.d. Søren 
O’Neill og kiropraktor, lektor og ph.d. Henrik Hein 
Lauridsen i ”Smerter – Baggrund, evidens, 
behandling” FADL 2013

”Hvor kiropraktikken i Danmark 
før ca. 1980 især bestod af én 
behandlingsform (manipulation) til 
mange sygdomme, bestod den 
fremover i stigende grad af mange 
behandlingsformer til få 
sygdomme (i bevægeapparatet)”
Historiker Per Jørgensen, 
KIROPRAKTOREN 3 2015

”Som udgangspunkt mener jeg ikke, at der er noget, der specifikt er 
’kiropraktisk behandling’. Det, en kiropraktor skal kunne, defineres ud fra 
det muskuloskeletale paradigme, forskningen og selvfølgelig klinisk
erfaring. Derfor ændres en kiropraktors viden og fokus dynamisk alt 
efter, hvad den nyeste forskning viser, og hvor samfundet har brug for en 
muskuloskeletal specialist.”
Studieleder, kiropraktor, lektor og ph.d. Henrik Hein Lauridsen i 
KIROPRAKTOREN nr. 4 2013



Autorisation og overenskomst med regionerne

• Kiropraktorer har rettigheder og pligter ligesom 
andre autoriserede sundhedspersoner

• Kiropraktorpatienter er omfattet af det 
offentlige klage-, erstatnings- og 
patientsikkerhedssystem

• Overenskomsten definerer takster og ydelser, 
men også meget andet, fx udviklingsprojekter

• Kiropraktorer møder ligesom læger også krav 
om bl.a. kvalitetssikring og har implementeret 
en model for systematisk efteruddannelse og 
senest sin egen kvalitetsenhed

danskkiropraktorforening.dk/ok21



Hvordan med tilskud?

• Offentligt tilskud til behandlinger hos kiropraktor via 
regionerne

• Intet loft over antal behandlinger med tilskud 

• En patient modtager i gennemsnit 6 behandlinger

• Kiropraktik er det behandlingstilbud med størst 
egenbetaling for patienter, da det er på ca. 80%

• Hvert år udbetaler regionerne godt 120 mio.kr. i tilskud. 
Patienterne betaler ca. 500 mio. 



Hvad koster det?

• Almen førstegangskonsultation koster patienten:
- ca. 370 kr. (tilset i klinikken inden for seneste 12 mdr.) 
- ca. 490 kr. (1-3 år siden sidste konsultation i klinikken) 
- ca. 615 kr. (mere end 3 år siden sidste konsultation i klinikken) 

• Opfølgende konsultation koster ca. 200, 320 eller 445 kr. alt 
efter kompleksitet

• Pakkeforløb ved nerverodstryk (lænd og nakke) og ved 
spinalstenose koster mellem 220-295 kr. pr. konsultation

• Andre tilskud: 
1) privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, som kan 
betale hele eller dele af et behandlingsforløb
2) tilskud fra ‘Sygesikringen danmark’
3) kommunalt helbredstillæg



Pakkeforløb med højt tilskud (60% og 40%) 

• Lumbalt nerverodstryk
Til voksne, som efter diagnostisk triage/stratificering vurderes 
til at have nerverodspåvirkning sv.t. lænden. Forundersøgelse, 
3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger samt 
mellemliggende konsultationer ved behov. 

• Cervikal nerverodstryk
Til voksne, som efter diagnostisk triage/stratificering vurderes 
til at have nerverodspåvirkning sv.t. nakken. Forundersøgelse, 
3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger samt 
mellemliggende konsultationer ved behov.

• Lumbal spinalstenose
Konservativ behandling kan forsøges inden evt. kirurgi i dette 
forløb ved stenose-symptomer. Forundersøgelse og 2 
milepælsundersøgelser efter 4 og 12 uger samt evt. 
mellemliggende konsultationer ved behov.



Hvad indgår i pakkeforløb til 
nerverodstryk i lænd og nakke? 

Til sundhedsuddannede:
www.danskkiropraktorforening.dk
> Klinik > overenskomst

www.regioner.dk under ‘kiropraktik’

Til patienter:
www.kiropraktoren.dk

http://www.danskkiropraktorforening.dk/
http://www.regioner.dk/
http://www.kiropraktorguide.dk/


Hvad indgår i pakkeforløb til spinalstenose? 

Info til sundhedsuddannede: 
www.danskkiropraktorforening.dk
> klinik > overenskomst
www.regioner.dk (under ‘kiropraktik’)

Info til patienter:
www.kiropraktoren.dk

http://www.danskkiropraktorforening.dk/
http://www.regioner.dk/
http://www.kiropraktorguide.dk/


Andre ydelser 

Billeddiagnostik

Røntgenundersøgelse koster ca. 430 kr.

Fortolkning af rekvirerede røntgenbilleder koster ca. 215 kr.

Supplerende røntgenundersøgelse koster ca. 215 kr.

Ultralydsundersøgelse koster ca. 410 kr.

Træning

Introduktion til superviseret træning koster ca. 395 kr.

Superviseret træning koster ca. 200 kr.

Opfølgende træning koster ca. 120 kr.

Aften/weekend og udeblivelse

Særlige tillæg for aften - og weekend

Udeblivelse fra førstegangskonsultation koster ca. 365 kr.

Udeblivelse fra opfølgende konsultation koster ca. 245 kr.



Kan og skal der henvises? 

• Der kræves ikke lægehenvisning - hverken 
som betingelse for behandling eller offentligt 
tilskud

• Læger kan henvise via Den Nationale 

Henvisningsformidling (DNHF) og fx meddele 
relevante observationer, præcis 
henvisningsårsag eller andet. 



Mere kommunikation mellem 
læge og kiropraktor 

I kiropraktoroverenskomsten fra 2021 blev Dansk 

Kiropraktor Forening og RLTN enige om, at 

kiropraktorer efter afslutning af et patientforløb skal  

sende egen læge en kort epikrise. Dog tages der 

hensyn til, at der altid er patienter, hvor man ikke kan 

identificere, at en evt. behandling er den sidste.

Pt udvikler parterne (efterår 2021) en ’epikrise-light’ til 

formålet. I gennemsnit estimeres det, at der er cirka 3 

ukomplicerede forløb/uge/kiropraktor.

Kiropraktorer skal også sende epikrise eller 

billeddiagnostik.



• Kiropraktorernes Videnscenter

Udfører sundhedsvidenskabelig forskning på højt internationalt niveau i tæt samarbejde 

med bl.a. Syddansk Universitet og Rygcenter Syddanmark. Videnscentreret udbyder 

efteruddannelse samt varetager kvalitetssikring og huser kiropraktorernes nye 

kvalitetsenhed.

• Sammen med Danske Regioner driver Dansk Kiropraktor Forening 

Kiropraktorfonden, som hvert år uddeler mange millioner til forskning, 

efteruddannelse og kvalitetsudvikling. Hver kiropraktorklinik indbetaler omkring næsten 

2% af omsætningen til fonden hvert år.

• Dansk Selskab for Kiropraktik

er kiropraktorernes faglige selskab, der arbejder med  

kiropraktisk uddannelse, udvikling og videnskab 

• Kiropraktorer er med til at udarbejde Sundhedsstyrelsens nationale kliniske 

retningslinjer, fx for nerverodspåvirkning og lændesmerter

Forskning, efteruddannelse og selskab



Unikke forhold i Danmark

Den danske kiropraktoruddannelse, 

de danske kiropraktorers integration 

i sundhedsvæsenet samt det 

danske forskningsmiljø er 

bogstaveligt talt enestående globalt.



DKF har medvirket til:



Hvor mange er der?

• De ca. 650 erhvervsaktive kiropraktorer 
praktiserer i privatklinikker og på 
hospitaler, primært i rygcentre 

• Ca. 15 ansat i sygehusvæsenet, især 
Sygehus Lillebælt, men også Silkeborg 
og Køge. 

260 klinikker
Kun cirka 10-15% uden 
overenskomst 

Flere fakta og mere viden: 

www.danskkiropraktorforening.dk > om os

http://www.danskkiropraktorforening.dk/


DEL 2

Konsultationen og behandlingen



Undersøgelse og udredning i fokus

• Sygehistorie – både rygspecifik og generelt helbred 

• Grundig undersøgelse. Ofte også mere almene 

undersøgelser som fx blodtryksmåling el.lign. 

• Eventuel billeddiagnostisk undersøgelse

• Diagnostik og differentialdiagnostik:

Er der brug for undersøgelser eller behandling, som kiropraktoren 

ikke selv kan varetage, henvises patienten videre i systemet



Billeddiagnostiske kapaciteter

• De fleste klinikker har røntgenanlæg. Nogle tilbyder også 

diagnostisk ultralyd.

• Henvisningsret til videre billeddiagnostisk udredning på hospital 

(MR og CT)

• Kiropraktoren skal sende epikrise til egen læge ved 

billeddiagnostik

• 5,5% af rygpatienterne i kiropraktorpraksis får 

røntgenundersøgelse ifølge undersøgelse fra 

• Region Sjælland (2014)

”Kliniske retningslinjer 

for billeddiagnostiske 

undersøgelser af 

bevægeapparatet” 

Dansk Radiologisk 

Selskab, Dansk 

Kiropraktor Forening og 

Danske Regioner, 2013: 

www.bdretningslinjer.dk

http://www.bdretningslinjer.dk/


Flere elementer i behandling hos kiropraktor  

1. Information og rådgivning

2. Manuel behandling 

3. Bløddelsbehandling, evt. nålebehandling

4. Øvelser/genoptræning

5. Forebyggelse 



Elementer i behandlingsforløb hos kiropraktor

1. Information og rådgivning

• En selvstændig og vigtig del af behandlingsforløbet

• Patientens egen viden om problemet - og om hvordan det bør 

håndteres i dagligdagen - er meget vigtig for et godt forløb. 



Elementer i behandlingsforløb hos kiropraktor

2. Manuel behandling – en bred vifte

• Kan bredt defineres som alle procedurer, hvor behandleren anvender 

hænderne, bl.a. manipulation, mobilisering, traktion og 

bløddelsbehandling

• Manipulation har til formål at øge bevægelighed og funktion samt 

mindske smerter. Behandleren fører et led et lille stykke længere, end 

patienten er i stand til ved egen kraft (i en specifik retning). Bevægelsen 

er generelt lille, hurtig, og særdeles specifik. Herved opstår oftest et 

hørbart, ufarligt "klik” grundet dannelse af et kortvarigt hulrum i ledhulen

(mellem ledfladerne i ledkapslen)



Elementer i behandlingsforløb hos kiropraktor

3. Øvelser og genoptræning

• Patientens egen indsats for at genoptræne eller styrke den 

tabte funktion

• Afhængigt af problemet kan det omfatte både stabilitets-, 

styrke-, smidigheds-, koordinations- og/eller balancetræning

• Træningen foregår enten som hjemme-

træning eller i klinikkens træningsfaciliteter. Sker ofte i 

samarbejde med fysioterapeuter, som mange 

kiropraktorklinikker har ansat



Elementer i behandlingsforløb hos kiropraktor

4. Forebyggelse

• Forebyggelse en meget vigtig del af behandlingsforløbet

• Omfatter i særdeleshed træning, men også rådgivning

Nogle patienter oplever, at regelmæssige manuelle behandlinger, såkaldt Maintenance Care (MC) -

måske med måneders mellemrum - hjælper med at holde tilbagevendende smerter i skak. Store 

projekter, fx Nordic Maintenance Care Program, undersøger effekten af denne type forebyggelse. 

Seneste delresultat fra NMCP viser, at MC i gennemsnit reducerede antal dage med 

funktionsbegrænsning med 13 dage på et år sammenlignet med symptom-guidet behandling hos 

specifikt udvalgt patientgruppe, der havde haft mindst 30 dage med lændesmerter foregående år, 

havde haft flere tidligere episoder med lændesmerter og som var markant bedre ved 4. besøg for 

den pågældende episode.

(The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance 

care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain - A 

pragmatic randomized controlled trial)



Ryg- og nakkesmerter, men også

• Hoved

• Skuldre

• Hofter

• Lysken

• Bækkenet

• Albuen

• Hånden

• Lår

• Knæ

• Underben

• Fod
Patientrettet site (fra 1. oktober 2021) om muskler og 

led: Kiropraktoren.dk – også på Facebook. Lavet og 

drevet af Dansk Kiropraktor Forening.

http://www.kiropraktorguide.dk/


Udvalgte cases

Lænderygsmerter

Ca. 880.000 danskere lever med lændesmerter, som er 

henvendelsesårsag nummer 1 i kiropraktorpraksis. Hos ca. 80% kan 

der ikke findes specifik årsag, og hver anden har tilbagevendende eller 

kroniske smerter.

Når specifikke årsager til smerterne kan udelukkes, består selve 

behandlingen af fx manipulation, mobiliserende behandling, forskellige 

massageteknikker og/eller anden bløddelsbehandling. Isbehandling

eller akupunktur kan også komme på tale. Information, rådgivning og 

øvelsesinstruktion fylder meget, og vigtigheden af bevægelse trods 

smerter er i fokus.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for nyopståede 

uspecifikke lændesmerter anbefaler vanlig aktivitet, patientuddannelse, 

manuel ledmobilisering, superviseret træning i tillæg til vanlig 

behandling. www.sst.dk/nkr

http://www.sst.dk/nkr


Udvalgte cases

Lænderygsmerter



Udvalgte cases

Lænderygsmerter

Omfanget af lænderygsmerter 
afdækket i The Lancet, marts 2018 i 
den såkaldte Low back pain series.

To danske kiropraktorer deltog i den 
internationale redaktionsgruppe: 
professorerne Jan Hartvigsen og Alice 
Kongsted.

• Hør Jan Hartvigsen, SDU og Kiropraktorernes 

Videnscenter, Andreas Holtermann, Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Morten Høgh, 

Aalborg Universitet, i tre afsnit om rygsmerter: ’Ondt i 

ryggen – du kan ikke sidde eller løfte forkert’, ’Ondt i 

ryggen – det må du lære at leve med’ og ‘Fatter

eksperterne hvor smertefuldt det er’: 

dr.dk/radio/p1/sygt-nok

• Lyt også til podcast fra Kiropraktorernes Videnscenter

bl.a. afsnit med Alice Kongsted: 

Viden Vinder



Udvalgte cases

Brystrygsmerter

Det thorakale facetledssyndrom viser sig som smerter 

mellem skulderbladene. Det er ofte en meget smertefuld 

tilstand, og rigtigt mange patienter opsøger egen læge 

på mistanke om hjertesygdom. 

I de tilfælde, hvor hjertesygdom kan udelukkes, er 

kiropraktoren førstevalg, da netop kiropraktisk 

ledfrigørende behandling har vist sig at have stor effekt 

på disse symptomer. 



Udvalgte cases

Nakkesmerter

I 2015 udgav Sundhedsstyrelsen national klinisk retningslinje 
for behandling af nakkesmerter med udstråling (cervical
radikulopati). I 2016 en retningslinje for uspecifikke
nakkesmerter. Kiropraktorer har deltaget i udarbejdelsen af 
begge.

Ved nakkesmerter med udstråling anbefales i kort resumé 
vejledning om prognose og smertemekanismer samt 
individualiseret vejledning om hensigtsmæssig adfærd og 
smertehåndtering. Rent behandlingsmæssigt er 
anbefalingerne stabilitetstræning samt ledmobilisering. 
Samme tilgang er også relevant for patienter med 
nakkesmerter uden udstråling, så også denne patientgruppe 
kan have gavn af kiropraktorkonsultationer.



Udvalgte cases

Spædbørn

Skævt eller fladt baghoved

Hvis der ved kiropraktorens undersøgelse findes nedsat 

bevægelighed i nakkens led, vil behandlingen rette sig mod at 

genoprette dette. Ved stram nakkemuskel henvises til 

børnefysioterapeut eller ergoterapeut. Ved normal 

bevægelighed af nakkens led og ingen stramme nakkemuskler 

rådgiver kiropraktoren forældrene.



Udvalgte cases

Kolik

Kiropraktoren iværksætter kun behandling, såfremt han/hun kan udelukke, at gråden 

kan skyldes andet end problemer i bevægeapparatet. Behandlingen består i så fald 

af blid behandling af led og muskler. Syddansk Universitet og Forskningsenheden for 

Almen Medicin SDU har gennemført projekt om kiropraktorers kolikbehandling.



Bivirkninger og skader

• Langt de fleste rapporterede bivirkninger er milde, forbigående og 
selvbegrænsende, som fx lokal smerte/ømhed 

• I snit 40-45 anmeldelser til Patienterstatningen om skader sket hos 
kiropraktorer om året. Under 15% anerkendes - noget lavere end 
hos praktiserende læger og fysioterapeuter

• Fx 53 anmeldelser i 2014 (i alt 10.318). 49 afgjort, 6 anerkendt = 
anerkendelsesprocent på 12%

• Anmeldelser generelt for alle områder er stigende. Ca. 2 mio. 
konsultationer hvert år hos kiropraktorer 

• Hyppigste skadesanmeldelser angår forværrede symptomer efter 
behandling (30,3%), diskusprolaps (19%) og forsinket henvisning 
(15,3) 
(Jevne J, Hartvigsen J, Wulff Christensen H. Compensation claims for chiropractic in 
Denmark and Norway 2004-2012. Chiropractic and Manual Therapies 2014; 22:37)



Ingen påvist sammenhæng mellem 
nakkemanipulation og blodpropper

• Risiko for karskader og blodpropper er lige så stor eller større efter 
lægebesøg uden nakkemanipulation som efter kiropraktorbesøg med. De 
yderst få, der udvikler karskader eller blodpropper efter manipulation, har 
sandsynligvis allerede haft dem under udvikling, inden de opsøgte 
behandler.
Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care udarbejdet for WHO i 2008. 50 forskere fra 9 lande og 14 professioner fulgte 10 mio. 
personer i 10 år anført af tidl. SDU-ansatte professor David Cassidy, som gentog lign. studie i 2016 vedr. a. carotis med samme konklusion: 
Risk of Carotid Stroke after Chiropractic Care: A Population-Based Case-Crossover Study

• Kandidatspeciale fra Syddansk Universitet (2012) fandt 10 tilfælde af denne 
type i skadesanmeldelser til Patienterstatningen i perioden 2004-2010

• Bedste bud på hyppighed er 0,17-2 tilfælde per mio. nakkemanipulationer 
Rubinstein S. Adverse events following chiropractic care for subjects with neck pain

http://www.danskkiropraktorforening.dk/Global/Forskning og kvalitet/Forskningsartikler/Strokeartikel_Cassidy_2008.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27884458
https://www.jmptonline.org/article/S0161-4754(08)00167-X/abstract


Læs mere

Gode links 
• Rundt om kiropraktorerne: danskkiropraktorforening.dk
• Hvad kan kiropraktorer hjælpe med? kiropraktoren.dk
• Uddannelsen: sdu.dk/kiropraktik
• Kiropraktorernes Videnscenter: kiroviden.dk
• Dansk Selskab for Kiropraktik: dskkb.dk

Følg forskning på Twitter
@kiroviden
@JanHartvigsen
@AliceKongsted


