Handlingsplan for Fokusgruppe for Socialkiropraktik
“Vi skal udnytte, at vi kan bruge mere end bare vores hænder til at bringe en patient i den rigtige
retning! Det er en investering i vores fælles fremtid”
FORMÅL
Fokusgruppen for social kiropraktik har det formål at skabe øget bevidsthed blandt kiropraktorer
om vigtigheden af håndtering af sociale problemstillinger hos patienter med
bevægeapparatslidelser samt rette fokus mod hvordan disse problemstillinger virker som mulige
barrierer for (egen-)håndtering og behandling af bevægeapparatslidelser i kiropraktorpraksis.
Formålet er desuden at sætte kiropraktorer i stand til at håndtere problemstillinger vedrørende
den socialmedicinske patient og indgå i dialog med patient samt med relevante
samarbejdspartnere, fx praktiserende læge, kommunen eller en arbejdsplads.
Ved at samle, udvikle og dele socialkiropraktisk viden og faglig aktivitet, er det vores ønske at
påvirke området som turnus, efteruddannelse og forskning i det kiropraktiske felt henimod et øget
fokus på socialkiropraktik
BAGGRUND
Selv om Danmark er et velfærdsland, er der i disse år stort fokus på den stigende sociale ulighed i
sundhed, der er i vores samfund. Der er desværre en skævvridning i samfundet således, at
rygpatienter med den laveste indkomst sjældnere bruger kiropraktor end de mere velhavende
patienter.
Bevægeapparatslidelser og særligt rygsmerter har en væsentlig social gradient. Personer med de
fysisk hårdeste jobs, laveste indkomst og dårligste almene helbred er mere påvirket
funktionsmæssigt og derfor særligt udsatte i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Til
trods for, at bevægeapparatslidelser rammer skævt, er der ikke meget fokus på dette, i diskussionen
om social ulighed i sundhed.
Lavindkomstgrupper må afsætte en relativt større del af deres økonomi til behandlingsudgifter
(fysioterapi, kiropraktor og medicin). De vil derfor have vanskeligere ved at betale for de
behandlingstyper der anbefales af kliniske retningslinjer og som følge heraf have de ringeste
muligheder for at omsætte anbefalinger om manuel behandling, egenhåndtering og træning til
virkelighed.
I bekendtgørelsen om kiropraktorvirksomhed §3 hedder det at: ”En kiropraktor skal foretage en
samlet klinisk vurdering af patienten på baggrund af dennes somatiske, medicinske og psykosociale
forhold”. I forbindelse med aflæggelse af Kiropraktorløftet forpligter vi os som kiropraktorer til at
“drage omsorg for alle uden persons anseelse”.

Kiropraktorerne skal derfor klædes bedst muligt på med viden om, hvordan blandt andet sociale
forhold indvirker på patientens livssituation, samt hvilke muligheder kiropraktoren har for at hjælpe
patienten, når der er sociale udfordringer på spil.

HANDLINGSPLAN
• At definere begrebet ”socialkiropraktik”
o
Bred betydning
• At synliggøre fokusgruppen Socialkiropraktik
• At samle, udvikle og dele socialkiropraktisk viden og faglig aktivitet
• Herunder udgivelse af diverse materiale til at lette det daglige kliniske arbejde
• At deltage i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde om en patient med

biopsykosociale udfordringer
• At socialkiropraktik kan indgå som et efteruddannelsestilbud gennem
Kiropraktorernes Videnscenter (opkvalificering af professionen).
• At blive en del af turnusprogrammet
• At optræde som tema ved bl.a. fyraftensmøder
• At undersøge behovet/mulighederne for at søge i retning af en kompetencegivende
eller meritgivende efteruddannelse eller kursusaktivitet inden for socialkiropraktik
ORGANISERING/AKTØRER
Gruppen består per 27.03.2022 af:
Styregruppe:
Maria Ehs Nielsen
Jakob van Dijk
Kristine Fink
Det er vedtaget, at styregruppen skal bestå af minimum 3 medlemmer, og at der er plads til
udvidelse af styregruppen.
Øvrige medlemmer:
Mette Jensen Stochkendahl
Mette Buus Beck
Pernille Popp
Cecilie Deleurang Testern
Jan Nordsteen
Christina Nielsen
Morten Thunæs Bækgaard
Kirsten Møller
Kristina Boe Dissing

Nanna Winter
Mathilde Bil Pedersen
Thomas Skytthe Jakobsen
TIDSPLAN
Præsentation af gruppen skal være klar til Fagdag 06.03.2020
Udgivelse af første materiale inden udgangen af 2021
Herefter løbende udvikling af materiale
BUDGET
Den daglige driftsøkonomi hører under DSK, men ved eventuelle fremtidige kurser osv. vil det
være nødvendigt med adskilt og selvstændig økonomi.

