
   
Høringssvar vedr. Klinisk vejledning. Spædbørn i Kiropraktorpraksis. 

 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har med interesse læst den kliniske vejledning, da vi ofte i 

praksis ser børn der er i kontakt med en kiropraktor.     

Tak for muligheden for høringspart i denne vejledning. 

 

Vi har følgende kommentarer til denne vejledning; 

I kunne med fordel beskrive erfaring, uddannelse på de personer, der har været med til at udarbejde 

denne kliniske vejledning. 

Desuden en nysgerrighed på, hvem der er høringsparter, ex. Sundhedsstyrelsen.  

 
Under undersøgelsen beskriver I, at det er vigtigt at afkræfte tilstedeværelsen af alvorlig 
sygdom, som kræver viderehenvisning. Der er en god beskrivelse af de tegn der kan være ved et sygt 
barn, dog mener vi, at det at arbejde med børn er et speciale, der kræver viden og erfaring. Børn er 
ikke små voksne og de reagerer på sygdom på andre måder. 
Derfor kan det undre os, at alle kiropraktorer kan tage småbørn 0-1 år ind i klinikken og behandle 
dem. Er der overvejet en kvalificering i netop 0 – 1- årige?  

 

I beskriver de tilstødende komplikationer fint og det giver et overblik og vi kunne tænke os at 

understrege, at det er vigtig information til forældre. 

 

Under behandlinsovervejelser er en tidsbegrænsning på ser vi som en forbedring af den praksis vi 

ser i dag. Dette er en præcisering, som vi værdsætter. 

 

Omkring studierne kunne vi være nysgerrige på om I har kendskab til nye studier der er på vej. Da 

vi statistisk kan se, at ca. 16.000 småbørn i 2016 har været ved kiropraktor, så må det være 

interessant at få igangsat nye studier. 

 

Vedr. allergi. MME uden komælk - (højt hydrolyseret MME bør drøftes med egen læge, da det er 

dem, der vurderer om, det er det, der skal til. Det er meget dyrt for forældrene og som der står, 

smager det ikke særlig godt. Men det vigtigste er, at man måske sygeliggør børn uden grund). 

Med hensyn til udelukkelse af mælk til mødre, der ammer bør man følge sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. 

"Hvis moderen alligevel oplever, at barnet reagerer, efter at hun har spist eller drukket noget 

bestemt, bør hun drøfte det med egen læge, før en eventuel diæt iværksættes. s 75 i Amning - 

Håndbog for Sundhedspersonale. Allergi hos barnet er beskrevet i afsnit 11.1. 

Probiotika skal anbefales ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

Ammeproblemer, her ville det være ønskværdigt, at der tages kontakt til sundhedsplejersken, der i 

øvrigt allerede er i de fleste familier (ca. 98,7 %). Samarbejdet mellem kiropraktor og 

sundhedsplejersken kan forbedres i hovedparten af landet, hvilket vi vil se frem til. 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Rank Lücke 

Formand 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. 
 


