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2019 har budt på masser af aktivitet 
både på forsknings-, efteruddannel-
ses– og det billeddiagnostiske områ-
de. Vi har samlet en lille oversigt 
over  aktiviteterne på instituttet i 
denne lille oversigt. 

 

FORSKNING 

NIKKB-forskere i høj kurs 

2019 har været et travlt år for for-
skerne på NIKKB. Forskerne har 
bl.a.: 

• Publiceret 27 videnskabelige ar-
tikler 

• Deltaget i WFC/ECU verdenskon-
gres Berlin som taler, oplægshol-
der, medarrangør af workshops 
og Researchers Day: Henrik Wulff 
Christensen, Jan Hartvigsen, Lise 
Hestbæk, Mette Jensen  
Stochkendahl 

• Været medarrangør af World 
Disability Prevention and Inte-
gration Conference 2019 i Oden-
se: Mette Jensen Stochkendahl, 
Jan Hartvigsen 

• Deltaget i ECU-delegation til mø-
de i EU som delegeret og oplægs-
holder: Jan Hartvigsen 

• Været værter og oplægsholdere 
ved besøg på IOB, SDU & NIKKB 
af norske kiropraktorer og for-
skere: Henrik Wulff Christensen, 
Hartvigsen, Henrik Hein Laurid-
sen (IOB), Jan Søren O’Neill 
(Rygcenter Middelfart) 

• Været medarrangør og deltager 
på Global World Summit i Cana-
da, hvor mere end 50 forskere  
var samlet for at udvikle evidens-
baserede, patientfokuserede ret-
ningslinjer, der kan bruges til at 
informere patienter, offentlighe-
den og beslutningstagere om 
effektiviteten af at bruge mani-
pulation af ryggen til at forebyg-
ge eller behandle ikke-
muskuloskeletale lidelser.  Desu-

den deltog 30 beslutningstagere 
som observatører: Jan Hartvig-
sen, Henrik Wulff Christensen, 
Lise Hestbæk  

• Afsluttet datainklusion på ChiCo: 
10 forskningsklinikker supervise-
ret af Tue Secher Jensen 

• Undervist ved GLA:D Ryg certifi-
cering af behandlere: Alice Kong-
sted, Jan Hartvigsen  

• Ledet evaluering af pakkeforløb 
(cervikal rodpåvirkning, lumbal 
rodpåvirkning, lumbal spinal-
stenose): Rikke Krüger Jensen 

• Været ledende forsker ved test 
af ”Boot Camp Program” be-
handlingsprogram: Rikke Krüger 
Jensen  

• Opnået kåring til  ”World Expert 
in Back Pain” af Expertscape: Jan 
Hartvigsen  

 

EFTERUDDANNELSE 

Kurser, webinarer og ny podcast 

NIKKB har afviklet 16 kurser og 
webinarer i løbet af 2019, blandt 
andet: 

• Et nyt udviklingsprojekt i samar-
bejde med SDU’s Research & In-
novation Organisation (RIO). Kur-
set var en del af EU-projektet 
KOMPAS. Det var gratis for kiro-
praktorer i Region Syddanmark 
og  blev afholdt i april-maj og 
omhandlede ansættelsesret, 
økonomi & regnskab, jura og 
forretningsformer.     

• Roadshow om den nye røntgen-
bekendtgørelse og hvilken be-
tydning den har for kiroprakto-
rerne. Med både repræsentan-
ter fra DKF's formandskab og 
sekretariat samt NIKKB’s billed-
diagnostiske og efteruddannel-
sesenhed var der rig mulighed 
for deltagerne i de 5 regioner for 
at tale med DKF og NIKKB. 

• Podcasten Viden Vinder, hvor 

forskere fra NIKKB giver deres 
udlægning af ny vi-
den om forskellige 
emner indenfor det 
muskuloskeletale 
område. Du kan hente podcasten 
Viden Vinder de steder, hvor du i 
øvrigt henter dine podcasts. 

• 95 % af de danske kiropraktorer 
har oprettet en brugerprofil på 
www.nikkb.dk 

 

BILLEDDIAGNOSTIK 

KirPACS 5.0 til kiropraktorerne 

NIKKB’s billedarkive-
ringssystem KirPACS er 
blevet opdateret til ver-
sion 5.0: 

• Automatiseret dosisovervågning 

• Webviewer 

• Online central opdatering af 
KirPACS—intet behov for lokal 
version 

• Fuld diagnostisk arbejdsstation 

• Læringsarkiv 

• Sikkerhed og stabilitet 

• Lever op til gældende regler og 
standarter 

• Fortsat konsulentbistand, fysiker-
ordning og online lagring 

• Opdateringen af KirPACS til versi-
on 5.0 muliggør integrering i det 
regionale billedindeks.  

Året der gik 2019 

Følg NIKKB her: 

www.nikkb.dk (website) 

Kiropraktorernes Videnscenter 
(Facebook) 

@nikkb_denmark (Twitter) 

Nordic Institute of Chiropractic and 
Clinical Biomechanics (NIKKB) 

(LinkedIn) 

Viden Vinder (podcast) 

 


