
DEN SELSKABELIGE SIDE

Den nye bestyrelse i kiropraktorernes faglige selskab. Foto: Søren Weile.”
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Som kliniker kan det være 
en udfordring at følge med i den om-
fattende og voksende mængde af 
videnskabelig litteratur, der produce-
res og være fortrolig med evaluering 
af forskningsresultater.

Fokusgruppen under Dansk 
Selskab for Kiropraktik og Klinisk 
Biomekanik er åben for alle, der har 
lyst til at diskutere evidensbaseret 
praksis i kiropraktorregi: Hvad kan vi 
som kiropraktorer bruge evidens til? 
Hvilke begrænsninger er der, samt 
hvilke forhindringer kan det skabe? 

Det er også målet med gruppen 
at udarbejde simple værktøjer, som 

klinikere kan bruge i hverdagen. 
Dette kunne fx være et lamineret ark 
med de mest anvendelige skulder-
tests eller lignende.
Vi ønsker at skabe et forum, hvor 
man som kliniker og forsker kan 
udvikle sin viden og kritiske sans om 
evidens, artikler og hvad der ellers 
er oppe i tiden. Vores fokus er på 
debat, meninger og holdninger om 
diverse emner, og vi vil arbejde for 
til klinikeren at udbrede ny viden, 
der hviler på en sammensmeltning 
af færdigheder, forskning og klinisk 
ekspertise.  

En ny fokusgruppe  
for kiropraktorer

Af kiropraktor, ph.d. Henrik Hein Lauridsen, bestyrelsesmedlem 
Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har oprettet en ny fokusgruppe for 
evidensbaseret praksis. Hovedformålet er at skabe en evidensbaseret kultur i kiropraktor-
praksis ved at bygge bro mellem kiropraktorernes kliniske hverdag og ny forskning.

På DKF Forum er oprettet en klub for interesserede ligesom de 
andre fokusgrupper har klubber. Klik ind og anmod om medlem
skab af klubben.

Vil du læse mere om fokusgruppen, så kig i handlingsplanen på:  
www.dskkb.dk/fokusgrupper/evidensbaseret-praksis

Lise i spidsen for selskabet

I april holdt selskabet generalforsamling, og i juni blev 
kiropraktor, ph.d. Lise Hestbæk, seniorforsker på Nordisk 
Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, udpeget som 
ny formand.

På grund af vedtægterne, som foreskriver, at man 
maksimalt må sidde i selskabets bestyrelse i 8 år, måtte 
Jan Nordsteen, ledende kiropraktor i Københavns Ryg- og 
genoptræningscenter, udtræde af bestyrelsen og dermed 
også sin formandspost. 

I den tomme plads indtrådte Line Press Sørensen, der 
i en årrække bestred en bestyrelsespost i DKF. Resten af 
posterne i bestyrelsen er fordelt således: Claus Dam Nielsen 
(kasserer og repræsentant i DKF’s Uddannelsesudvalg); 
Henrik Hein Lauridsen, Martin Juulager (repræsentant i 
Klinisk Biomekaniks aftagerpanel på Syddansk Universitet); 
Line Press Sørensen (repræsentant i DKF’s Kvalitetsudvalg) 
samt Kim Corfixen.
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