Generalforsamling DSK 2019
Referat
Den 6. maj 2019 kl. 18. Møderum Sky, Campuskollegiet, Campusvej 1, 5230 Odense M.

1. Valg af dirigent.
Henrik Hein vælges som dirigent
2. Formandens beretning.
Line Press Sørensen afgiver formandens mundtlige beretning (se vedhæftning nedenfor). Af
kommentarer til beretningen er et forslag om at DSK kan overveje om sidste års
kiropraktorstuderende skal inviteres med til fagdagen i 21. Dette vil nok kræve, at deltagerprisen
sættes lidt op, så de faktiske omkostninger til forplejning dækkes gennem denne.
Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.
3. Indlæg fra hver af selskabets fokusgrupper.
Line Press Sørensen afgiver fokusgruppernes beretning (se vedhæftning nedenfor).
Fokusgruppernes beretning godkendes af generalforsamlingen.
4. Regnskabsaflæggelse for 2018.
Claus Dam gennemgår regnskabet fra 2018, og fremviser revisorpåtegnelse. Regnskabet
godkendes uden bemærkninger.
5. Budget for 2019 og kontingentfastsættelse.
Claus Dam gennemgår budgettet for 2019. Der er enighed om at DSK ikke skal akkumulere en
øget formue, men at pengene selvfølgelig skal bruges fornuftigt. DSK ønsker at bruge ekstra
penge på færdiggørelse af kliniske vejledninger og dette fremgår af budgettet. Budgettet
godkendes enstemmigt på trods af et budgetteret underskud i 2019.
6. På valg til bestyrelsen:
Claus Dam Nielsen modtager genvalg
Henrik Hein Lauridsen træder ud og DSK´s opstillede kandidat Cecilie Testern bliver valgt
Martin Juulager modtager genvalg
således er bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Line Press Sørensen, formand
Claus Dam Nielsen, kasserer
Trine Palludan, kontakt til fokusgruppen for pædiatri
Martin Juulager, kontakt til fokusgruppen for idræt
Cecilie Testern, kontakt til fokusgruppen for evidensbaseret praksis
Kristina Boe Dissing
Rikke Krüger Jensen, suppleant

7. Diskussion om Selskabets rolle og opgaver det næste år:
Udgivelse af klinisk vejledning om hovedpine
Udarbejdelse af flere kliniske vejledninger
Fokusgruppearbejdet

Andet?
Behovet for en klinisk vejledning i pædiatri drøftes. Der er enighed om, at der i første omgang er
behov for en vejledning for undersøgelse og behandling af spædbørn. DSK vil gerne påbegynde
arbejdet på næste workshop d. 15.6. dette meldes ud til medlemmerne, som alle inviteres i
arbejdet.
DSK ønsker at starte en ny fokusgruppe indenfor geriatri. Flere medlemmer har meldt interesse
for dette. Bestyrelsen arbejder frem mod etablering af styregruppen sidst på året. Der vil komme
mere information om dette senere.
Henrik Hein nævner, at han ser et stort behov for at DSK får en ny og mere overskuelig
hjemmeside. Behovet er blevet større i takt med, at blandt andet kliniske vejledninger skal
kunne præsenteres og tilgås. Bestyrelsen vil se på dette i løbet af efteråret, men er lidt bekymret
for arbejdsbyrden og prisen. Andreas Tøllner oplyser at NIKKB også er i gang med at kigge på en
evt. fornyelse af deres hjemmeside. Muligvis kan der være noget sparring om dette.
8. Indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag
9. Eventuelt.
Line Press Sørensen takkede Henrik Hein for hans store engagement og arbejdsindsats i
bestyrelsen og i fokusgruppen for evidensbaseret praksis.

Formandens beretning 2018/2019
Bestyrelsen
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg sidste år. Lise Hestbæk kunne grundet reglen om at man max.
kan genvælges tre gange, ikke stille op til genvalg. Kim Corfixen ønskede ikke genvalg. Line Press
Sørensen stillede op til genvalg. Desuden ønskede bestyrelsen igen at få valgt en suppleant, som vi
også ifølge vores vedtægter bør have.
Bestyrelse indstillede til de ledige poster:
Trine Palludan
Kristina Boe Dissing
Rikke Krüger Jensen (suppleant)
Line Press Sørensen (genvalg)
Alle de opstillede kandidater blev valgt. Line Press Sørensen blev konstitueret som formand og
Claus Dam Nielsen som kasserer, og således var bestyrelsen efter valget i maj 2018:

•
•
•
•
•
•
•

Line Press Sørensen, formand, repræsentant i Kvalitetsudvalget
Claus Dam Nielsen, kasserer, repræsentant i uddannelsesudvalget
Trine Palludan, kontakt til fokusgruppen for pædiatri
Martin Juulager, repræsentant i aftagerpanelet, kontakt til fokusgruppen for idræt
Henrik Hein Lauridsen, kontakt til fokusgruppen for evidensbaseret praksis
Kristina Boe Dissing
Rikke Krüger Jensen, suppleant

Der er i løbet af året blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf et enkelt har været afholdt på skype.

NKR mm.
I starten af 2018 fik DSK af Kiropraktorfonden efter en ansøgning bevilget midler til frikøb af Kristina
Boe Dissing, for at skrive en større ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at lave NKR om ikkemedicinsk behandling af de mest almindelige hovedpinetyper. Arbejdet og ansøgningen til
Sundhedsstyrelsen blev vi dog nødt til at indstille, idet sundhedsstyrelsen selv valgte at nedsætte en
arbejdsgruppen til udarbejdelse af nationale anbefalinger for tværsektorielle forløb for personer
med hovedpine, herunder migræne. Her har DSK og DKF i fællesskab udpeget Henrik Wulff til at
sidde med i arbejdsgruppen.
“Nationale anbefalinger for tværsektorielle forløb for personer med hovedpine, herunder migræne”
kom i høring i starten af april, og DSK har lavet og indsendt høringssvar. Tak til Henrik Wulff, Kristina
Dissing og Henrik Hein Lauridsen for det store arbejde de har lavet i forbindelse med retningslinjen.
Komiteen for sundhedsoplysning har nedsat en arbejdsgruppe som har indsendt en ansøgning til
sundhedsstyrelsen om en NKR omhandlende stramt tungebånd hos nyfødte. Ansøgningen er netop
blevet godkendt, og arbejdet forventes påbegyndt i løbet af foråret. Kiropraktor Charlotte Giuliani
repræsenterer DSK i arbejdsgruppen. Trine Palludan er udnævnt til repræsentant i
referencegruppen.
Sundhedsstyrelsen har specielt det forgangne år påbegyndt en opdatering af de nationale kliniske
retningslinjer, som efter planen skal revurderes hver 3. år. I den forbindelse er DSK blevet bedt om at
vurdere, hvorvidt der på nuværende tidspunkt er fagligt belæg for at igangsætte en
opdateringsproces for National klinisk retningslinje for Behandling af nyopståede lænderygsmerter,
NKR for hofteartrose - Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik, samt
NKR for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati).
DSK har fået de kiropraktorer som har siddet med ved udarbejdelsen af de nævnte NKR, til at
komme med deres vurdering af behovet for opdatering. Det er indstillet til Sundhedsstyrelsen, at
der på nuværende tidspunkt ikke anbefales en opdatering af NKR omhandlende lumbal radikulopati.
Derimod anbefales opdatering af ét PICO spørgsmål i National klinisk retningslinje for Behandling af
nyopståede lænderygsmerter, og flere PICO spørgsmål i NKR for hofteartrose - Ikke-kirurgisk
behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik. Tak til de kiropraktorer som har deltaget i
vurderingen.
Arrangementer
Faglig kongres 2018
I forbindelse med Faglig Kongres 2018 stod DSK for to workshops.
Fokusgruppen for pædiatri var arrangør af en workshop om hjernerystelser hos børn. Her underviste
neurolog Niels Illum og neuro-optometrist Lene Frigast i symptomer og behandling af senfølger hos
børn efter hjernerystelse.
EBP fokusgruppen præsenterede, ved en interaktiv præhøring, DSK´s kliniske vejledning om
hovedpine. Begge workshops var rigtig godt besøgt, og tilbagemeldingerne fra disse har været gode.
Karrieremesse

Som en del af den faglige kongres sociale arrangement torsdag aften blev der afholdt en
karrieremesse. Her kunne studerende og interesserede kiropraktorer møde repræsentanter fra DKF
og NIKKB og DSK samt kiropraktorer med forskellige slags karriereveje. DSK deltog med to stande.
Den ene med info om det generelle arbejde i DSK og den anden stand specifikt om pædiatri. Vi
oplevede specielt en stor interesse hos de studerende for pædiatriområdet.
Fagdag 2019
D. 9. marts afholdt vi vores første fagdag. Planen er at fagdagen skal være en tilbagevendende
begivenhed i de år hvor, der ikke afholdes faglig kongres.
Interessen for fagdagen overgik bestyrelsens forventninger og var udsolgt med 120 deltagere.
Vores tre fokusgrupper havde arrangeret formiddagens program.
Pædiatrifokusgruppens oplæg tog udgangspunkt i suboptimal sutteteknik og hvordan stramt
tungebånd kan påvirke amning. Fremmødet var rigtig stort og engageret. Specielt indlægget ved
børnekiropraktor Charlotte Giuliani fik efterfølgende stor ros.
Fokusgruppen i evidensbaseret praksis havde valgt overskriften “hvordan skelner jeg mellem skidt og
kanel?”. Lars Næsby Hvid, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet satte skub i debatten om
viden og evidens, ved at få kiropraktorernes holdning til forskellige emner via Polls. Kiropraktor
Henrik Hein sluttede af med gode tips til online ressourcer for den travle kiropraktor.
Idrætskiropraktik havde inviteret ikke mindre end tre foredragsholdere. De gav et spændende
indblik i Tri team SDU´s arbejde med elite triatleter i Danmark. Blandt andet gennemgik
sportsfysiolog fra Team Danmark Thue Kvorning Team Danmarks planer om mere national forskning
i eliteidræt efter en 100 mio. Kr. bevilling fra Novo Nordisk fonden. Dette startede en ivrig debat, om
hvordan danske idrætskiropraktorer bedst muligt gør sig synlige i elitemiljøer blandt andet Team
Danmark sammenhæng.
Eftermiddagen foregik i plenum med fokus på håndteringen af den komplekse patient. Svenske
Andreas Eklund gennemgik hans forskningsresultater om effekten af maintenace care og de kliniske
perspektiver for kiropraktorpraksis.
Herefter delte Rikke Krüger Jensen og Lisbeth Hartvigsen deres erfaringer med “Boot Camp
Program”, som er en behandlingspakke til patienter med lumbal stenose, der lige nu afprøves som et
forskningsprojekt i to kiropraktorklinikker.
Kristina Boe Dissing fortalte om særlige forhold vedrørende patienter med co-morbiditet, blandt
andet deres overdødelighed.
Claus Dam Nielsen satte gang i debatten om hvorvidt kiropraktorerne ønsker at varetage
behandlingen af de ældre patienter, som der demografisk vil komme flere og flere af i fremtiden.
Hvert indlæg blev efterfulgt af en Poll, hvor deltagerne interaktivt kom på banen med deres
holdninger. Dette førte til en livlig og interessant debat om kiropraktorernes roller i fremtiden.
Bestyrelsen i DSK takker for en rigtig dejlig dag, og glæder sig allerede til fagdagen i 2021.
Kliniske vejledninger

Arbejdet med de kliniske vejledninger er kommet rigtig godt fra start. DSK har afholdt 2 workshops
hvor der er blevet arbejdet i små grupper på forskellige kliniske vejledninger. Der er pt. 5
retningslinjer i proces: Lænd, nakke, skulder, thorakale smerter og hovedpine
Den første vejledning som er færdiggjort er om hovedpine. Den har været sendt i både ekstern og
intern høring, og er klar til tryk her hen over sommeren.
Stor tak til styregruppen for evidensbaseret praksis for at have påbegyndt dette store og vigtige
arbejde. Specielt en kæmpe tak til Henrik Hein Lauridsen for hans engagement og hans kæmpe
arbejde med at gøre den første vejledning færdig.
Samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed
DSK ved Line Press Sørensen har sammen med repræsentant fra DKF Janni Bang Brodersen og
repræsentant fra Styrelsen for patientsikkerhed Karin Moesgaard deltaget i to heldagsmøder med
Styrelsen for Patientsikkerhed. Møderne har haft til formål at udarbejde målepunkter til
kiropraktorområdet. Målepunkterne danner grundlag for det tilsyn Styrelsen for patientsikkerhed
laver i kiropraktorklinikker i hele 2019.
DSK har endvidere afgivet høringssvar på målepunktsættet.
Arbejdsgruppe vedr. Diagnosekodning og datafangst
Dette er en overenskomstnedsat arbejdsgruppe, hvor DSK er repræsenteret ved Line Press
Sørensen. Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen, men siden april 2018, har arbejdet
ligget stille. Danske Regioner og DKF står i fællesskab for afholdelse af møderne.
Samarbejde med DKF
Der har i årets løb været et rigtigt godt samarbejde med DKF, specielt med Tanja Skov Carlsen.
Blandt andet i forbindelse med vores faste indlæg til Kiropraktoren ”den selskabelige side”, samt ved
reklame og rapportager for vores arrangementer. Desuden vil vi gerne takke for et rigtig fint
samarbejde med tidl. Kvalitetskonsulent hos DKF Peter Christian Madsen, vi glæder os til at
fortsætte det gode samarbejde med Christina Munk Eriksen som har efterfulgt Peter i stillingen.
Planer for det kommende år:
•
•
•
•

Fortsætte udarbejdelsen af kliniske vejledninger
Oprettelse af en ny fokusgruppe inden for geriatri
Opdatering af hjemmesiden
Deltage i planlægningen af moduler til FK 20

Fokusgrupper:
Evidensbaseret praksis (v. Henrik Hein Lauridsen)
Styregruppen består af Cecilie Deleurang Testern, Christina Nielsen, Erik Poulsen, Jacob Toft
Vestergaard og Kasper Bro Mikkelsen.

Styregruppen har afholdt 5 Adobe Connect møder i 2018/19. Møderne har primært været brugt til
at arrangere workshops med fokus på at udvikle kiropraktorfaglige kliniske vejledninger. Den
første workshop blev afholdt på Hotel Vejlefjord d. 3. marts 18, og her blev det besluttet at
fokusere på vejledninger inden for de fem følgende emner:
1. Hovedpine
2. Patienter med lændesmerter
3. Patienter med smerter i brystryggen
4. Patienter med smerter i nakken
5. Patienter med skuldersmerter
Der blev nedsat 5 arbejdsgrupper, som arbejdede intenst med emnerne i en prædefineret
vejledningsskabelon.
Workshop nr. 2 blev afhold på Hotel Nyborg Strand d. 29. september 18 hvor grupperne arbejdede
videre på de 5 vejledninger. Resultatet af de 2 workshops er, at hovedpinevejledningen er færdig og
klar til publikation. De øvrige vejledninger skal der arbejdes videre på, når fokusgruppen afholder
den 3. workshop lørdag d. 15. juni 19 på Hotel Nyborg Strand. Alle med interesse for arbejdet er
velkomne.
Fokusgruppens primære arbejde i 2019/20 ligger i udvikling og færdiggørelse af flere kliniske
vejledninger.
Pædiatri (v. Trine Palludan)
Styregruppen udgøres af Susanne Lynge Rosing, Annette Jørgensen, Tina Hein Lauridsen, Trine
Palludan, Kari Skovmand, Bettina Miltersen og det nye medlem fra 2019 Anna Stolpe
I alt har det været afhold 4 møder i gruppen
Pædiatrigruppen har i 2018 bla arbejdet på folderen "børn og Kiropraktik, som der har været meget
stor efterspørgsel på. Endvidere har vi arrangeret og afholdt oplægget om børn og hjernerystelser til
faglig kongres og afholdt oplæg om tungebånd til fagdagen her i marts.
I 2019 kommer vi bl.a til at nytænke vores tidligere koncept om en vidensdelingsdag og ser frem til
at vi i 2020 kommer til at afholde "børnekiropraktikdag" den første weekend i marts i København".
Mere konkret information kommer i løbet af året.
Idrætskiropraktik (v. Martin Juulager)
Styregruppen er blevet revitaliseret i løbet af 2018 og består nu af: Thomas Skytte Rasmussen, Julie
Laiback Rasmussen, Rasmus Bech, Mads Brunse, Henrik Gammelgaard, Corrie Myburgh og Martin
Juulager.
Gruppen afholdt møde i forbindelse med faglig kongres i 2018, hvor Corrie fortalte om de foreløbige
planer for elite SDU Instituttet.

IKE, Idrætskiropraktisk efteruddannelse er under opsejling med formodet opstart i 2020.

