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Referat af generalforsamlingen for DSK den 3. maj 2018. 
 
1. Valg af dirigent 
Line vælges af generalforsamlingen.  
 
2. Formandens beretning 
 

Formandens beretning 2018 
Bestyrelsen 
De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg sidste år, blev alle genvalgt, så bestyrelsen er fortsat med 
følgende konstituering: 
• Lise Hestbæk, formand, kontakt til fokusgruppen for pædiatri 
• Claus Dam Nielsen, kasserer, repræsentant i uddannelsesudvalget. 
• Line Press Sørensen, repræsentant i Kvalitetsudvalget, 
• Martin Juulager, repræsentant i aftagerpanelet, kontakt til fokusgruppen for idræt 
• Kim Corfixen, hjemmesideansvarlig, kontakt til fokusgruppen for ultralyd 
• Henrik Hein Lauridsen, kontakt til fokusgruppen for evidensbaseret praksis 
 
NKR mm. 
I det forløbne år har der været færre NKR’er end de foregående fem år. Den ene, der kom ud, 
handlede om lumbal stenose og gav til gengæld meget sved på panden og anledning til en del 
frustrationer. Først og fremmest for Rikke Kryger i arbejdsgruppen, men også hos mig og 
sekretariatet omkring høringssvar. Resultatet blev ikke helt som vi gerne set det, men dog betydeligt 
bedre end første udkast. 
Tusind tak til Rikke for en sej kamp! 
Derudover har der været revision af NKR vedrørende generaliserede smerter i bevægeapparatet. Vi 
var ikke på høringslisten, men afgav alligevel høringssvar fra Line Press Sørensen. Heller ikke DKF 
var inviteret, men afgav alligevel svar. 
  
I begge processer havde vi igen vi et fint parløb med DKF, gennem Peter Christian Madsen, hvor vi 
fokuserede mest på det faglige og DKF på det politiske. 
Arrangementer 
I september afholdt vi en aften med foredrag om Peter Plys (om at finde den direkte vej til 
begejstring, livsglæde og ikke mindst personlig motivation) med Thomas Mygind, efterfulgt af mad 
og drikke. Alle der igennem årene havde bidraget til arbejdet i fokusgrupperne var inviterede. Der 
var godt fremmøde, og vi havde en hyggelig og inspirerende aften. 
Da vores fredagsarrangement i forbindelse med årsmødet blev sløjfet, har der ikke været nogen 
arrangementer for hele professionen i det forløbne år. 
Bone and joint decade 
Der har ikke været nogen initiativer i gruppen. DKF sidder i styregruppen, og vi står til rådighed, 
hvis der sker noget. Indtil da overlader vi initiativet til styregruppen, da vi tror, vores kræfter kan 
bruges bedre andre steder. 
Arbejdsgruppen vedr. diagnosekodning og datafangst 
Dette er en overenskomstnedsat arbejdsgruppe, hvor vi er repræsenteret af Line. Arbejdet er lige 
startet, så mere følger i næste års beretning. 
Samarbejde med DKF 
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Der har i årets løb været et rigtigt godt samarbejde med DKF, specielt med Peter Christian Madsen 
ifm. NKR. Det årlige formandsmøde vedrørende næste års opgaver blev afholdt i marts og der var 
stor enighed om at prioritere faglige standarder samt NKR om hovedpine. 
Planer for det kommende år: 
I forbindelse med Faglig Kongres 2018 står fokusgruppen for pædiatri og fokusgruppen for EBP for 
hver sin workshop om hhv. behandling af børn og retningslinjer i praksis. 
  
Vi har sendt en ansøgning til Kiropraktorfonden om frikøb til at skrive en større ansøgning til 
Sundhedsstyrelsen om at lave NKR om ikke-medicinsk behandling af de mest almindelige 
hovedpinetyper. Hvis det bliver bevilget, ansøges Sundhedsstyrelsen til september og i tilfælde af 
bevilling, går arbejdet i gang januar 2019. 
  
Andet: 
  
Vi har fået nyt navn og nyt logo. Tak til Kim, der har været meget tålmodig med vores (somme 
tider modstridende) krav til logo. 
  
Fokusgrupper: 
  
• Pædiatri (Lise Hestbæk) 
Styregruppen består pt af Tina Hein, Trine Palludan, Kari Skovmand Kyhn, Susanne Lynge Rosing, 
Annette Jørgensen, Bettina Miltersen og Lise Hestbæk. Styregruppen mødes fast tre gange om året, 
typisk kl.17 til 21, men ved større opgaver heldagsmøder. 
Årets største opgave har været at få produceret nogle foldere, der kan oplyse om børn og 
kiropraktik. Det er tanken, at de skal uddeles til alle interesserede (kiropraktorer, læge, 
sundhedsplejersker, biblioteker mm). DKF har indvilget i at trykke dem og har sendt dem til samme 
grafikere, som har lavet de øvrige foldere for DKF (prolapspakke mm). 
  
Vi arbejder stadig med at få pædiatri ind i uddannelsesforløbet. Dette afventer dog den endelige 
version af kandidat-uddannelsen. Vores håb er, at fokus bliver på undersøgelse på bachelorniveau, 
diagnose på kandidatniveau og behandling på turnusniveau.  Bachelor-delen er på plads, vi afventer 
kandidat-delen og går derefter i gang med en revision af turnus, så den falder i tråd med forløbet på 
grunduddannelsen. 
Som sidste skridt på uddannelses-stigen vil vi starte arbejdet på at etablere et efteruddannelsesforløb 
i pædiatri efter samme skabelon som IKE (Idræts-Kiropraktisk Efteruddannelse) i samarbejde med 
NIKKB. 
  
I marts afholdt vi vidensdelingsdag med udgangspunkt i de modvillige børn. Der var et rigtig godt 
oplæg med en tandlæge, som jo i endnu højere grad end os ser børn, der er bange/modvillige for at 
få behandling. Det var meget inspirerende og mange cases, erfaringer og gode ideer blev drøftet. 
  
Sidst men ikke mindst arbejder vi lige nu på planlægning af en workshop til faglig kongres, der vil 
komme til at omhandle hjernerystelse hos børn. 
  
• Sportskiropraktik (Martin Juulager) 
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I perioden fra september 2016 til juni 2017 deltog 20 kiropraktorer i den første IKE, 
idrætskiropraktisk efteruddannelse, i Danmark. Alle 20 gennemførte forløbet og 17 af 
deltagerne afsluttede eksamen med helt flot resultat. Af de sidste 3 valgte én ikke at gå til 
eksamen og to andre havde ikke helt opfyldt de mellemliggende aktiviteter eller deltagepligten.  

  
Gruppen er stadig samlet i en lukket facebookgruppe, som ofte bruges til vidensdeling, 

erfaringsudveksling, jobopslag eller til besværlige cases som løses i fællesskab. 
Efter IKE er kiropraktorerne blevet engagerede i forskellige idrætsgrene og klubber. Bl.a. som 

kiropraktor for verdensholdet i gymnastik, SK Aarhus håndbold, amerikansk fodbold i 
Svendborg og med Team Nordic til USA, ekstrem cykelrytteren Peter Sandholt, Fyns stærkeste 
mand, osv. 

  
• Ultralyd (Kim Corfixen) 
Grundet manglende aktivitet og opbakning for de initiativer der har været samt den markedsføring 
gruppen har ført, vælger vi at nedprioritere gruppens aktivitet. Medlemmer af fokusgruppen er 
orienteret om dette og at det på nuværende tidspunkt kun omhandler vedligehold af hjemmesidens 
subdomæne for ultralydsgruppen. Øges interessen og forespørgslen for gruppen på et senere 
tidspunkt vil vi til enhver tid overveje at genopstarte arbejdet. 
  
• Evidensbaseret praksis (Henrik Hein Lauridsen) 
Styregruppen for EBP har afholdt flere Adobe Connect møder over året samt en workshop. 
Gruppen fokuserer primært på udarbejdelse af kliniske vejledninger, men har også fokus på 
diskussioner om, hvad EBP er i kiropraktorpraksis. Derudover diskuteres også, hvordan man laver 
effektmåling af patienter set hos kiropraktor. 
Arbejdet med kliniske vejledninger er godt i gang. Der blev afhold en heldagsworkshop på Hotel 
Vejle Fjord d. 3-3-18, hvor fem grupper påbegyndte hver deres vejledning indenfor lændesmerter, 
nakkesmerter, smerter i brystryggen, hovedpine og skulder. Da vejledningerne ikke er færdige 
planlægges en opfølgningsworkshop d. 29-9-29. Håbet er, at mindst to vejledninger bliver færdige, 
så de kan lægges på DSKs hjemmeside og præsenteres på kiropraktorernes faglige konference i 
november. 
  
Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 
 
3. Indlæg fra hver af selskabets fokusgrupper 
Til idrætsfolksgruppen foreslås at man fremover kan tage sig af at se på hjernerystelser, da den 
primære forskning ligger indenfor idræt. 
 
4. Regnskabsaflæggelse for 2017 
Claus gennemgår regnskabet - regnskabet godkendes af generalforsamlingen.  
Regnskabet er vedlagt.  
 
5. Budget for 2018 og kontingentfastsættelse 
Claus gennemgår budget for 2018 - Anne Nielsen stiller spørgsmål til punkt 27 “mødeudgifter - 
andre”, hvor det kan være svært at afgøre hvor man skal bede om betaling fra, hvis man tager til 
et møde i sin arbejdstid. Claus kommer med eksempler på hvornår dette punkt kan tages i brug. 
Budgettet godkendes af generalforsamlingen. 
 
6. På valg til bestyrelsen: 
Lise Hestbæk (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Kristina Boe Dissing. 
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Kim Corfixen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Tine Palludan. 
Line Press Sørensen (modtager genvalg) 
Bestyrelsen foreslår desuden Rikke Krüger Jensen som suppleant. 
Kristina Dissing og Trine Palludan vælges til bestyrelsen. Rikke Krÿger Jensen vælges som 
suppleant.  
 
7. Diskussion om Selskabets rolle og opgaver de nærmeste år: 
Nationale kliniske retningslinjer for konservativ behandling af hovedpine.  
Beskrivelse af gode kiropraktorfaglige kliniske vejledninger.  
Fagdag for medlemmerne i DSK. Der foreslås at man indbyder til en dag med fokus på fagidentitet 
med en aktivitet eller oplægsholder. Evt. med foredrag om dansk kiropraktisk historie om de 
omvæltende forhold som kiropraktorer gennem tiden har arbejdet under.  
 
8. Indkomne forslag 
Ingen forslag er kommet til bestyrelsen.  
 
9. Evt. 


