DEN SELSKABELIGE SIDE

MULDVARPEN
ER DØD
Af cand.manu. Claus Dam Nielsen, Master i Organisationspsykologi (MPO),
bestyrelsesmedlem Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Da det sidste målprogram for
kiropraktorerne blev udarbejdet, kom
der igen og igen et ord frem, der beskrev kiropraktorernes rolle blandt de
andre sundhedsaktører og politiske
organer. Ordet var MULDVARP.
Vi kravlede måske lidt halvblinde
rundt i gangene under jorden, og ingen
vidste rigtigt, hvad vi var for en størrelse, hvad vi kunne byde ind med, og
hvordan de skulle bruge os. Det var
nærmere held end forstand, at vi blev
spurgt, når der blev foretaget høring
til sundhedsfaglige retningslinjer eller
når der skulle findes repræsentanter til
sundhedsfaglige arbejdsgrupper under
Sundhedsstyrelsen eller lignende steder.
Det seneste halvandet år har i den
grad vist, at muldvarpen er død. Vi
bliver i højere grad end nogensinde før
brugt i alle tænkelige henseender, når
der tænkes udvikling af sundhedsfaglige og sundhedspolitiske tiltag inden
for bevægeapparatsområdet.
Vi i DSKKB har været med til en
mængde mindre møder, workshops
osv., fx om videreførelse af ”Bevægeapparatets årti”, i et omfang, der har
været meget større end tidligere.
Det klart største og mest tidskrævende arbejde har dog ligget i
udarbejdelsen af de fem nationale
tværfaglige kliniske retningslinjer, hvor
kiropraktorerne i den grad har været
i spil. Ikke nok med at der har været

i gennemsnit to kiropraktorer i alle
arbejdsgrupperne – der er også flere
af retningslinjerne, hvor den store indsats med at samle og sammenskrive
retningslinjerne er udført af kiropraktorer. Det er et kæmpe skridt i forhold
til tidligere, hvor vi som regel blev
glemt og måtte presse os på for bare
at få lov til at aflevere et høringssvar.
DSKKB har i høj grad været med
gennem hele processen omkring retningslinjerne: vi har indsendt forslag til
emner, vi har været med til at udpege
gode kiropraktorer til forskellige arbejdsgrupper, og endelig har vi i alle
tilfælde udarbejdet høringssvar, når
retningslinjerne var klar. Dette er gjort i
et godt samarbejde med DKF og NIKKB.
Herfra skal lyde en stor kæmpe tak
til alle de kiropraktorer, der har ydet en
kæmpe, ofte frivillig, indsats for kiropraktorstanden.
Hårdt arbejde, høj faglighed og
fokus har skabt stor respekt for kiropraktorerne i alle de sammenhænge,
vi har deltaget i. Behovet for arbejdskraft i fremtiden bliver absolut ikke
mindre, og skulle du sidde med lyst til
at deltage i det spændende faglige arbejde, skal du være meget velkommen
til at kontakte os i DSKKB.

Find ’DSKKB’s Evidensgruppe’
på DKF Forum under ’Klubber’

Nationale kliniske
retningslinjer
som kiropraktorer
har bidraget til:
• Ikkekirurgisk behandling af nyligt
opstået cervikal nerverodspåvirkning
• Ikkekirurgisk behandling af nyligt
opstået lumbal nerverodspåvirkning
• Behandling af nyopståede lænderygsmerter
• Hofteartrose, ikkekirurgisk behandling
og genoptræning efter THA
(primære total hoftealloplastikker)
• Ikkekirurgisk behandling af nakkesmerter

Hvordan sikrer
man evidensbaseret
praksis i en
travl hverdag?

GANG
I NY
GRUPPE
– vær med!

På Faglig Kongres holdt den nye EBP-fokusgruppe infomøde. Der var fint fremmøde og bl.a. oplæg om, hvordan
systematisk kvalitetsudvikling, som alle klinikker skal i
gang med til sommer, kan understøtte evidensbaseret
praksis. Referat, oplægget, tips & tricks – og en debattråd om, hvilke aktiviteter fokusgruppen skal igangsætte
– findes i dens klub på DKF Forum.

Tips & tricks
– find mange flere på DKF Forum!
• Deltag i NIKKBs roadshow om fx de nye retningslinier
• Mailalerts fra fx medscape, WFC’s readinglist
• Trip Database (vælg katagorier)
• Få nyhedsbreve fra Sundhedsstyrelsen
• Cochrane
• Coursera.org: online kurser. Har også et nyhedsbrev
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