
Kommentarer til klinisk vejledning for spædbørn. 
 
Kære kollegaer. 
 
Mange tak for jeres store arbejde med retningslinierne for spædbørn i kiropraktorpraksis. 
 
 
Det undrer mig lidt, at I ikke ser lidt mere på, hvad det er, der gør at disse børn ikke trives. 
 
Hvilke teorier og modeller er der gennem årene stillet op, for at forklare, hvad børnene kan fejle.  
 
En vejledning som denne, synes jeg, bør indeholde referencer til arbejde Dr. med. Heiner 
Biedermann har lavet i Tyskland gennem årtier. Han har en kæmpestor erfaring med disse ting. 
 
Han ”opfandt” jo termen KISS Syndrom, der gemmer sig der jeres passus med ”Asymmetrier”. 
Der er jo ingen tvivl om, at KISS Syndrom findes. Der er lavet meget arbejde i denne retning.  
Og den biomekaniske del af det er kun det mindste. Hele trivslen ved barnet, er jo måden 
nervesystemet får lov til at arbejde på. 
 
Der er et studie på vej fra Dr. Robby Sacher i Dortmund – se venligst: 
 
Sacher R, Loudovici-Krug D, Wuttke M, Knüdeler M (2019) Manualmedizinische Einmalbehandlung von infantilen 
Haltungs- und Bewegungsasymmetrien/KiSS Pilotstudie. Man Med 57:73-76        
 
De har bl.a. i Dortmund et helt klart system i KISS/KIDD problematikken, hvor de uddanner læger 
til at behandle børn manuelt. 
Det gennemgående tema for dem, er klart en holdning til, at KISS er en sand ting, og ovenstående 
studie, der er et dobbeltblindstudie, dog ikke endnu færdiggjort, at via den tilgang, de har til 
sagen, er der kommende evidens for, at det vi gør virker. 
 
Jeg vil også sige, at de børn der tages i behandling ikke tilses mere end 2 gange inkl. kontrol. Og 
dette med 2 måneders mellemrum. Hvis børnene er meget asymmetriske, tager det tid at rette 
sig. Hyppigere intervention kan virke negativt for barnet, hvis der følger behandling med ved disse 
besøg.Men når undersøgelsen er sat, og alle neurologiske tegn er iorden, er det ikke nødvendig at 
følge tæt. 
Og hvad er tæt? 
 
Under ”Kolik” har I et afsnit om moder-barn-binding/relation.  
Det skulle måske have en plads for sig selv, da bindingsproblematik kan være en årsag i sig selv.  
 
Det var vist det hele herfra. 
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