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DEN SELSKABELIGE SIDE

Det nye navn blev vedtaget af 
generalforsamlingen 19. april, som 
også genvalgte alle bestyrelsesmed-
lemmer på valg, hvilket betyder, at 
bestyrelsen ser ud som før – se fæl-
lesbilledet.

I min formandsberetning fortalte 
jeg om de mange aktiviteter i det 
forgangne år. 

Vi er involveret i udarbejdelsen 
af Sundhedsstyrelsens nationale 
kliniske retningslinjer (NKR) ved at 
foreslå emner, udpege medlemmer 
til arbejdsgrupper og/eller udarbejde 
høringssvar, og jeg sender en stor 
tak for den store indsats, som de 
involverede har bidtaget med. 

SELSKABET GENVÆLGER  
BESTYRELSE, FORKORTER  
NAVN OG FEJRER MÅL

Af seniorforsker, kiropraktor, ph.d.
formand for Dansk Selskab for Kiropraktik, 
Lise Hestbæk 

Alle i DSK’s genvalgte bestyrelse beholder sine poster: (fra venstre) Kim Corfixen; Line Press Sørensen, repræsentant 
i DKF’s Kvalitetsudvalg; Martin Juulager, repræsentant i SDU’s aftagerpanel; Lise Hestbæk, formand; Henrik Hein Lau-
ridsen; og Claus Dam Nielsen, kasserer og repræsentant i DKF’s Uddannelsesudvalg.

Vi har siden sidst brugt flere 
kræfter på vores engagement i den 
tværfaglige gruppe ’Bone and Joint 
Decade i Danmark’.

Bevægeapparatets Årti, som 
gruppen har heddet på dansk, er 
ved at finde ud af, hvordan man som 
samlet gruppe kan skabe mere po-
litisk opmærksomhed om sundhed 
og sygdom i muskel/led-området. 
Flere bestyrelsesmedlemmer del-
tager i arbejdsgrupper, bl.a. den, der 
skal afsøge handlemuligheder inden 
for opgaven med at lobby’e og i en 
gruppe, der skal finde et nyt navn til 
Bevægeapparatets årti.

Der er høj aktivitet i vores fokus-
grupper, og grupperne for børne-
kiropraktik og sport har opfyldt flere 
af deres mål, som du kan læse mere 
om på modsatte side. 

Foran os venter – foruden fortsat 
aktivitet i fokusgrupperne – et kon-
tinuert engagement i udarbejdelsen 
af NKR. Pt. forholder vi os sammen 
med NIKKB og DKF til et nyt udbud 
fra Sundhedsstyrelsen, hvor man 
kan søge om midler til at lave ret-
ningslinjer. 

I en anden boldgade ser vi på 
muligheder for at udvikle vores sam-
arbejde med DKF, som er forløbet 
rigtigt godt i det forgangne år.

Derudover overvejer vi vores rolle 
i forhold til nye opgaver, som fx ud-
arbejdelse af faglige standarder. 

”Det nuværende navn er 
langt og omstændeligt og ukendt i 
offentligheden. Det nye navn er kor-
tere, mere mundret, men alligevel 
dækkende og vil gøre det lettere at 
kommunikere med både fagfæller og 
andre.”

Sådan lyder begrundelsen i ved-
tægtsændringen, der betyder, at vi 
har skiftet navn fra ’Dansk Selskab 
for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik’ 
til ’Dansk Selskab for Kiropraktik’.
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Børnegruppen  
har skabt mere  
undervisning  
i pædiatri
Børnefokusgruppen er lykkes med 
så mange af sine mål – bl.a. at få 
mere pædiatri i undervisningen 
på SDU og i fyraftensmøder for 
de studerende i samarbejde med 
FNKS – at den har lavet en ny 
handlingsplan.  
     Af opgaver i sigte er udvikling 
af pædiatriundervisningen 
på turnusuddannelsen samt 
en folder, der informerer om 
børn og kiropraktik til læger, 
sundhedsplejersker, biblioteker m.m.  
     Styregruppen består af Kari 
Skovmand Kuhn, Susanne Lynge 
Rosing, Annette Jørgensen, Nanna 
Sønderkær, Lise Hestbæk samt Tina 
Hein og Trine Palludan.

Ny gruppe 
definerer EBP  
og effektmåling 
og vil lave kliniske 
vejledninger
Gruppen blev dannet sidste 
efterår. Styregruppen, som består 
af Cecilie Testern, Erik Poulsen, 
Kasper Bro Mikkelsen, Jacob Toft 
Vestergaard, Cathrine Hedegaard 
Andersen, Christina Nielsen og 
Henrik Hein Lauridsen, fokuserer 
på tre hovedområder: 1) Hvad 
er EBP i kiropraktorpraksis? 2) 
Fagspecifikke kliniske vejledninger 
(best practice), som ikke er dækket af 
NKR og 3) Hvordan implementerer vi 
effektmåling i klinisk praksis?   
     I gruppens klub på DKF Forum 
kan alle interesserede følge med i og 
komme med input til arbejdet, som 
skal gøre det nemmere at følge med 
og praktisere evidensbaseret.

Ultralydsgruppen 
går i dvale
Ultralydsgruppen har ned-
prioriteret sine aktiviteter. 
Øges interessen for gruppen, 
kan arbejdet genopstartes.

Sportsgruppe  
har udviklet  
efteruddannelse
Denne fokusgruppe er nået langt 
på sin ønskeliste. Det første hold 
af 20 kiropraktorer har lige om 
lidt gennemført den tværfaglige 
idrætskiropraktiske efteruddannelse, 
IKE, som fokusgruppen har arbejdet 
på i mange år.   
     Gruppen arbejder for tiden med 
at samle op på de foreløbigt rigtigt 
gode første erfaringer med IKE, der 
udbydes af NIKKB, og skal finde ud af, 
præcist hvordan IKE kan fortsætte.  
     Styregruppen består af Thomas 
Skytthe Jakobsen, Julie Laibach, Kim 
Bergholdt, Mads Brunse, Martin 
Juulager og Henrik Gammelgaard 
Petersen. 

Læs den nye handlingsplan på dskkb.dk. 
Find styregruppen i børnekiropraktorklub-
ben på DKF Forum

Find styregruppen og handlingsplan på 
dskkb.dk eller DKF Forum – søg efter 
’DSK’s Evidensgruppe’

Læs den nye handlingsplan på dskkb.dk. 
Find styregruppen i børnekiropraktorklub-
ben på DKF Forum


