
Fagdag 2019
Lørdag d. 9. marts 2019 inviterer 
Dansk Selskab for Kiropraktik til en 
fagdag spækket med spændende 
indlæg. Kom, få ny viden og deltag 
i debatten om kiropraktorens rolle 
i håndteringen af den komplekse 
patient.

Dagen foregår i de smukke ram-
mer på Hotel Munkebjerg i Vejle, 
hvor der også bliver tid til at nyde 
en dejlig frokost i gode kollegaers 
selskab.

Formiddagen afholdes af DSK´s 
tre fokusgrupper, som hver især har 
sammensat et spændende program. 
Man vælger frit, hvilken formiddags-
session man ønsker at deltage i.

Eftermiddagen foregår fælles i 
plenum med oplæg, der alle om-
handler håndteringen af den mere 
komplekse patient.

Vores egne forskere og klinikere 
fortæller blandt andet om deres 
erfaringer med boot camp for spi-
nalstenose-patienter. Der bliver sat 
spot på den ældre patient, og hvilke 
betydninger ryggener har hos denne 
hastigt voksende gruppe samt på 
vores rolle i håndteringen af pa-
tienter med tilstedeværelse af flere 
sygdomme.

Den svenske forsker og kiroprak-
tor Andreas Eklund fortæller om 
resultaterne af projektet “Nordic 
Maintenance Care Program”, hvor 
man har undersøgt, hvorvidt regel-
mæssig maintenace care kan påvirke 
funktionsevnen hos patienter med 
tilbagevendende og vedvarende 
lænderygsmerter. 

Vi ser frem til en spændende dag.

PROGRAM 
ANKOMST OG MORGENMAD 
En formiddag med fokusgruppe
Vælg mellem pædiatri, sportskiropraktik eller  
evidensbaseret praksis:
•  Pædiatri: Hvornår er stramt tungebånd 

klinisk relevant i kiropraktorpraksis?   
Børneergoterapeut Ulla Lebahn og kiropraktor 
Charlotte Giuliani

•  Sportskiropraktik: “Tri Team SDU” – arbejdet 
med eliteatleter.  Idrætsfysiolog Thue Kvorning, 
fysioterapeut, tidligere elite-triatlet Finn 
Kazcmarek, kiropraktor, ph.d. Corrie Myburgh

• Evidensbaseret praksis:  Hvordan skelner jeg 
mellem skidt og kanel?  Oplægsholder tba.

FROKOST
Eftermiddag: Kan vi bruge maintenace care-
tanke gangen til komplekse patienter?
• Erfaringer med behandling af patienter med 

lumbal spinalstenose (Boot Camp Program)  
Kiropraktor, ph.d. Rikke Krüger Jensen og 
kiropraktor Tina Hein Lauridsen

•  Patienter med komorbiditet. Kiropraktor, ph.d. 
Kristina Boe Dissing 

• Hvem er kiropraktorernes patienter i fremtiden? 
Kiropraktor Claus Dam Nielsen 

• Effekten af maintenance care ved tilbagevendende 
eller vedvarende lændesmerter og de kliniske 
perspektiver for kiropraktorpraksis.  
Kiropraktor Andreas Eklund 

• Debat om kiropraktorernes rolle i håndtering af 
den komplekse patient. Ordstyrer: DSK

TID: lørdag d. 9. marts 2019 kl. 9.30-16.00
STED: Hotel Munkebjerg i Vejle
PRIS: 500,-kr inkl. fuld forplejning i løbet af dagen
Tilmeldingsfrist: SENEST 16. JANUAR 2019  
Fuldt program og tilmelding på www.dskkb.dk
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